
                                                                                    Beteckning: 

 

Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap 

Ståndortsanpassade rabatter: kompositioner med 
begränsat växturval 

Eriika Kristiansson 

December 2008 

Examensarbete, 15hp, B 

Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap 

 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design  

Handledare: Marie Lindbäck 

 

 



Innehållsförteckning 
 
Inledning 1 
 Bakgrund 1 
 Frågeställningar 1 
 Syfte 1 
 Begränsningar 2 
Metod 2 
Litteraturstudie 1 3 
Litteraturstudie 2 5 
Processbeskrivning 8 
 Arbete med växtlistor 8 
 Design av rabatterna 8 
 Arbete med perspektivbilder 12 
Slutprodukt 13 
Kritisk analys 19 
Reflektion 20 
Sammanfattning 20 
Referenser 22 
Bilaga 1 – Växter för sandjord 24 
Bilaga 2 – Växter för surjord 30 
 
 
Nyckelord: 

Ståndort, jordtyper, sandjord, sur jord, morän, växtval, växtkomposition 



1 

Inledning 
 
Bakgrund 

 
Inom trädgårdsanläggningsbranschen idag är det vanligt att man byter ut jorden vid 
nyanläggning av planteringar eftersom det löser problemet med rotogräs (om ogräsfri jord 
används) och går fortare än att anlägga i befintlig jord (Lindbäck, e-post 2008-11-15).  Det 
borde vara miljövänligare att anpassa planteringarna efter jord och läge istället för att byta ut 
jorden helt och sedan behöva vattna och eventuellt bekämpa skadegörare mer än nödvändigt.  
Man sparar resurser genom att inte transportera ny jord till platsen, inte behöva gödsla mer än 
nödvändigt och genom mindre arbetsinsats för skötsel.  Däremot kan den första arbetsinsatsen 
vid anläggning vara större eller ta längre tid än om man byter ut jorden.  Men även om det 
inte kan fungera praktiskt inom anläggningsbranschen så borde i alla fall privata 
trädgårdsägare ha nytta av att veta att det går att odla någonting i nästan vilken jord som helst 
– man behöver inte åka till affären och köpa en massa säckar med så kallad jord för att 
anlägga en rabatt.  Bara man väljer rätt växt till varje plats går det att odla något i minsta 
skreva eller på den mörkaste platsen i trädgården. 
 
Frågeställningar 

 
Kan man få fram blandrabatter (mixed borders) som i sin växtkomposition fyller en kunds 
önskemål trots att man ståndortsanpassar växtvalet hårt?  Kundens önskemål kan vara: 
lättskött, friskt och härdigt växtmaterial, och vilken stil de har tänkt sig att rabatten ska ha. 
 
Hur lätt är det dock att få tag på information om var olika växter trivs i en och samma källa?  
Mitt intryck är att oftast gäller boken eller artikeln bara en typ av växter, till exempel 
perenner, eller så har den inte så utförlig information för varje växt.  Ännu svårare kan det nog 
vara att få fram om en växt är lättskött, frisk och långlivad.  För att se om mitt intryck 
stämmer så kommer en litteraturstudie att göras av ett antal trädgårdsböcker. 
 
Innan själva arbetet med växter och komposition påbörjas vill jag ha svar på några allmänna 
frågor: Vad är en jord egentligen? Hur känner man igen olika jordar och hur fungerar de 
jordarna i relation till vatten och näring?  Vilka egenskaper har de två jordtyper som 
behandlas i detta arbete (sandjord och sur moränjord)? Vilka indikatorväxter finns för de 
valda jordtyperna?  Hur anlägger man en plantering med befintlig jord, som dessutom är gräs- 
eller ogräsbevuxen?  Vad betyder egentligen termerna sol, halvskugga och skugga? 
 
Syfte 

 
Syftet med arbetet är att få fram sex lättskötta, välkomponerade rabatter för följande 
ståndorter: 
 
1. Sandjord (med neutralt pH) i sol 
2. Sandjord (med neutralt pH) i halvskugga 
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3. Sandjord (med neutralt pH) i skugga  
4. Något sur mullrik moränjord i sol 
5. Något sur mullrik moränjord i halvskugga 
6. Något sur mullrik moränjord i skugga 
 
Sandjorden som ståndort är intressant för att få fram torktåliga och inte så näringskrävande 
växter vilket är betydelsefullt för vattenbesparing och mindre gödslingsbehov. 
 
Det som är av intresse i de sista tre ståndorterna är främst att hitta växter för något sura lägen, 
därför är det inte tänkt att det ska vara en extrem moränjord med bara sten, utan en 
någorlunda mullrik och fuktighetshållande moränjord, där inblandningen av lite sten gör att 
den blir ganska väldränerad. 
 
Lättskött kan innebära att växten inte behöver bindas upp, beskäras eller delas ofta.  
Härdigheten ska vara till zon 4.  Stilen representeras av ett ord som en kund skulle kunna 
tänkas använda: romantisk, stram, färgglad, lantlig, modern, gammaldags. 
 
Totalt ska alltså sex olika förslag presenteras som kan innehålla följande växttyper: små träd, 
buskar, perenner, bienner, gräs och ormbunkar (dock behöver inte alla förekomma samtidigt).  
Rabatternas mått ska vara 4 x 1.5 meter.  Anledningen till dessa mått är att jag tror de kan 
vara rimliga för en plantering i en privat trädgård.  Rabatterna ska presenteras med en 
planteringsplan och en perspektivbild som i enklare form visar den estetiska utformningen. 
 
Det finns också några personliga mål i detta arbete.  Det första är att fördjupa min 
växtkunskap och lära mig mer om växtkomposition.  Det andra är en liten utmaning för mig: 
att gestalta rabatterna med en perspektivbild. 
 
Begränsningar 

 
Klätterväxter, annueller eller lökar kommer inte att tas upp.  Med ståndort menar jag i detta 
arbete vilken jordart det är, hur den håller fukt och näring, vilket pH värde den har och om 
läget är i sol, skugga eller halvskugga.  Jag tänker till exempel inte ta upp växter för blåsiga 
lägen eller växter som tål salt. 
 
 

Metod 
 
För att få svar på frågeställningarna genomförs två litteraturstudier.  En studie för att ta reda 
på hur bra olika böcker beskriver växters ståndortskrav, friskhet och skötsel och även om de 
tar upp växtkomposition.  En annan studie görs för att ta reda på mina övriga frågor angående 
jordar etc. som finns under frågeställningar.  Med hjälp av litteratur om olika växter görs 
växtlistor för varje ståndort som behandlas i arbetet, dessa listor presenteras i en bilaga.  Ur 
dessa listor plockas sedan växter för varje rabatt baserat på en idé om komposition. 
Kompositionen baseras på ett stilord som tilldelas varje ståndort slumpvis.  En planteringsplan 
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skapas för varje rabatt tillsammans med en perspektivbild.  En processbeskrivning görs för 
arbetet med växtlistor och design. 
 
 

Litteraturstudie 1 – hur bra tar allmänt tillgänglig litteratur upp växters 

ståndortskrav, friskhet, skötsel och växtkomposition? 
 
Bengtsson, Rune et al. Perennboken med växtbeskrivningar. 

Boken tar upp många perenner, och även en del gräs.  Växternas ståndortskrav beskrivs 
någorlunda utförligt, och det anges om den är kortlivad eller långlivad och om den sprider sig 
aggressivt.  Tyvärr är det väldigt dåligt med bilder på växterna i lexikondelen.  Färglära och 
formgivning av rabatter gås igenom i ett eget kapitel, dock ligger tyngdpunkten på färgläran 
och mindre på själva formen hos plantorna eller blommorna. 
 
Berglund, Karin (red.). Bonniers stora bok om din trädgård. 

Det här är en allmän trädgårdsbok som tar upp allt möjligt från anläggning av gräsmatta till 
köksträdgård.  Ett kapitel handlar om jord, men man tar i princip bara upp sandjord och 
lerjord lite närmare.  Ett annat kapitel tar upp färglära väldigt översiktligt.  Perennerna tas upp 
i grupper som baseras på olika saker, vilket gör det lite förvirrande.  En grupp är till exempel 
täppans blommor, en annan är skönheter från Kina och så vidare.  Till viss del visar dessa 
grupper växtens ståndort (till exempel skuggans perenner), men det är sämre med angivelser i 
vilken jord de vill växa.  Detta anges däremot oftast för träd och buskar.  Information om 
växternas skötsel och livslängd saknas, förutom lite allmänna råd. 
 
Hansson, Marie & Björn. Perenner: våra trädgårdsväxter (inspiration, skötsel, lexikon). 

I lexikondelen presenteras perennerna i alfabetisk ordning efter det vetenskapliga namnet.  
Det anges vilken jord de trivs i, om de är benägna att angripas av några sjukdomar och om de 
kan vara kortlivade.  Ibland anges också om de kan behöva bindas upp eller stödjas.  Före 
lexikondelen finns även listor med förslag på perenner för olika lägen och jordar.  Både form 
och färg tas upp ganska kort men koncist, med listor på växter med vissa former och listor på 
perenner för olika funktioner i rabatten. 
 
Kvant, Christel & Palmstierna, Inger. Vår trädgårdsbok. 

Ståndortsanpassning beskrivs i denna bok genom att man har kapitel som beskriver växter 
som kan passa för olika typer av tomter, till exempel en strandtomt eller en skogstomt.  Det 
finns även ett kort kapitel om jord, men man nämner inte alls hur man känner igen olika 
jordar eller vad de har för egenskaper.  Växtförteckningarna nämner i alla fall i stora drag var 
en växt vill stå (till exempel i fuktig jord i halvskugga), men de säger inget om växten är kort- 
eller långlivad, behöver delas ofta etc.  Dock har man efter varje kapitel om en viss växtgrupp, 
till exempel träd och buskar, några sidor där man går igenom skötsel och växtskydd allmänt, 
och vissa arter nämns specifikt.  Boken har ett ganska långt kapitel om färg där flera färger 
gås igenom var för sig med växtförslag och kombinationer.  Växtkomposition i övrigt tas upp 
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i samband med att planera en rabatt och man beskriver hur man kan arbeta i nivåer, rytm, 
harmoni och kontrast. 
 
Palmstierna, Inger. Träd och buskar i trädgården 

Boken börjar med flera kapitel om olika sätt att använda träd och buskar i trädgården.  Skötsel 
tas upp i väldigt allmänna ordalag, inte specifikt för varje växt.  Beskärning nämns, men inte 
med någon närmare beskrivning på hur man gör eller vilka träd och buskar som kan behöva 
regelbunden beskärning.  Sjukdomar nämns knappt alls, endast någon mening om att man ska 
hålla utkik efter skadegörare på sina plantor.  I lexikondelen, där varje växt beskrivs, har man 
angett i vilket läge och i vilken jord den helst vill växa.  Ibland använder man ord som tålig 
eller anspråkslös, men det finns bra beskrivet i inledningen till lexikondelen precis vad de 
menar med sådana ord.  Dock nämns skötsel eller sjukdomar inte i denna del heller.  I slutet 
finns tabeller över växter som passar för olika lägen. 
 
Rosén, Susanna & Tovås Persson, Helena.  Planera din trädgård – anläggning och 

växtval. 

Detta är en ganska kort bok som tar upp många olika delar av en trädgård och hur man bygger 
upp dem, men koncentrationen ligger på växtval.  Boken rekommenderar att man planterar 
växter efter vilka förutsättningar tomten har, till exempel jord och sol/skugga.  Boken 
beskriver några olika jordar, hur man känner igen dem och hur de kan förbättras.  Man ger 
förslag på växter (huvudsak perenner) som passar för olika jordarter som lerjord, sandjord, 
stenig morän och torvjord.  Däremot har man ingen information om växterna är friska, 
lättskötta eller långlivade.  Vad gäller växtkomposition beskriver boken färglära en del, men 
den är svagare på former.  En bra sak är att de tar upp vad som passar till olika fasadfärger. 
 
Rosenholm, Ann-Christin & Dan. Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård. 
Författarna säger i boken att man ska anpassa växterna till platsens förutsättningar, men i 
växtbeskrivningarna är man dålig på att ange vilken typ av jord växten vill ha.  Ett kort kapitel 
handlar om jord och man nämner sand, silt, lera och morän, och lite om hur man känner igen 
dem.  Det finns en del om växtkomposition, dock är den inte lika ingående som deras nyare 
bok nedan.  Färgläran gås dock igenom ganska noga. 
 
Rosenholm, Ann-Christin & Dan. Växtkomposition: idéer från Enköpings parker. 

Som titeln antyder är detta en bok som huvudsakligen handlar om hur man sätter samman en 
rabatt.  Man går igenom former på växter, från träd ner till enskilda blad och blommor på 
perenner, med fotografier på växter som representerar varje form.  Även färglära får en 
ordentlig genomgång, och sedan knyter man ihop det med hur man arbetar med själva 
kompositionen.  Boken innehåller många praktiska råd och fina fotografier som illustrerar 
precis vad de menar.  Växtvalet är något begränsat och kommer löpande i boken beroende på 
vad just den växten representerar.  Ibland är uppgifterna om vilken jordtyp växterna vill ha 
begränsade, men det kan ju bero på att man i Enköping arbetar med ny jord i sina 
planteringar.  Särskilda skötselkrav beskrivs inte.  Däremot skriver man om växterna i 
målande ordalag, vilket känns som ett trevligt komplement till bilderna. 
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Sammanfattning av litteraturstudie 1 

 
Litteraturstudien bekräftade intrycket att det är svårt att få tag på information om våra 
trädgårdsväxters ståndortskrav, skötsel och friskhet i en och samma bok.  Oftast fattas 
information om skötsel och friskhet, eller så tas det upp väldigt allmänt, inte specifikt för 
varje art. Vill man veta något ingående om växters krav, skötsel och växtkomposition verkar 
det än så länge inte finnas en bok som tar upp allt detta grundligt i en och samma volym. 
 
 

Litteraturstudie 2 
 
Vad är en jord egentligen? Hur känner man igen olika jordar?  

 
Jord är en blandning av mineraler (berg som vittrat sönder) och organiskt material (rester av 
döda växter och djur) (Eskilsson 1989, s. 18, 25).  Beroende på vilken bergart som förvittrats 
får man antingen goda, näringsrika jordar eller fattiga, magra jordar.  Sandsten ger till 
exempel en fattig jordtyp medan lerskiffer ger en rikare jord (Eskilsson 1989, s.14).  Hur 
Sveriges yta ser ut idag är till största del påverkad av istiden och vad som hände när isen drog 
sig tillbaka och landet höjde sig.  På en del platser blev osorterat bergmaterial kvar när isen 
smälte, det är detta som kallas morän.  På andra platser sorterades materialet med vattnets 
hjälp, till exempel uppstod rullstensåsar och lerslätter på sjöbottnen (Eskilsson 1989, s. 21-
22).  När isen smält invandrade växter, och i och med detta började organiskt material tillföras 
mineraljorden.  Humus bildas genom kemisk omvandling av organiska restsubstanser.  Olika 
sorters humus bildas beroende på förnatyp, näringstillgång m.m.  Mull är en humusform som 
förekommer mest i matjord, och den består till stor del av rester av mikroorganismer.  Torv är 
en humusform som bildas vid syrebrist i våt miljö (Eskilsson 1989, s. 25-27). 
 
Det finns två termer som man ska skilja på: jordart och jordmån.  Jordart är hur jorden är 
sammansatt, vilka mängder sand, ler etc. den innehåller.  Jordmånen är jordartens reaktion på 
växter och klimat.  Jordmåner bildar olika lager i jorden beroende på t.ex. urlakning av ämnen 
från ytan eller på jordbearbetning.  De tre vanligaste jordmånerna i Sverige är podsol, som 
ofta finns i barrskogen, brunjord, vilken oftast är täckt av lövskog, och kulturjordmån, 
vanligtvis åkerjord som från början kan vara brunjord (Eskilsson 1989, s. 29-32). 
 
Jordpartiklarnas storlek har betydelse för hur lämplig en jord är att odla i. Till hjälp att 
bestämma vilken jordart man har att göra med finns Atterbergs korngruppsskala där man 
grupperar jordpartiklarna efter vilken diameter de har. Ler är då den minsta fraktionen med 
partiklar under 0,002 mm i diameter, mjäla är 0,002-0,02; mo är 0,02-0,2; sand 0,2-2 och grus 
2-20 (Eskilsson 1989, s. 33).  För att ta reda på jordens sammansättning kan man givetvis göra 
en jordanalys, men även i fält kan man bedöma vilken jord man har att göra med genom att 
använda syn, känsel och utrullningsprov.  Om man ser grus och sten i större mängder bedöms 
det som morän.  Mullhalten kan vara svår att se i fält.  Man kan titta på hur mörk jorden är, 
men det kan ändras beroende på fuktighet och hur grovkorning jorden är.  En grovkorning 
jord ser mörkare ut än en finkorning trots att de kan ha samma mullhalt.  Mo känns sträv 
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mellan fingrarna och är ljusgrå.  Mjäla känns som mjöl och är gråvit.  Lerhalten testar man 
genom utrullningsprovet: fukta jordprovet så det går smidigt att jobba med och rulla det 
snabbt mot något platt tills tråden går av.  Lerfri jord som grus, sand och grovmo går inte att 
rulla alls.  Får man en rulle på ca 5 mm har man att göra med finmo eller svagt lerig jord.  Ju 
smalare rulle desto styvare lera.  Mycket styv lera kan rullas till mindre än 1 mm tjocklek 
(Eskilsson 1989, s. 39-40). 
 
Egenskaper specifika för sandjordar och sura moränjordar och hur de fungerar i 

relation till vatten och näring 

   
Sandjordar är generellt näringsfattiga och torra.  Anledningen till att sandjordar är torra beror 
på att vattnet sjunker fortare i en jord av grov kornstorlek med grova porer.  Däremot innebär 
de grova porerna att syretillförseln till rötterna inte brukar vara ett problem. Sandjordar är 
varma jordar och kan bearbetas tidigt på våren.  Att de blir snabbt varma beror på att luft är 
det material som lättast värms upp, och en sandjord är ju luftrik (Eskilsson 1989, s. 51-55).  
Att sandjorden är näringsfattig har att göra med dess låga innehåll av lera eller organiskt 
material, vilket innebär att det finns färre kolloider i jorden vilka kan binda näring.  Och 
eftersom markvätskan, som kan innehålla näring i löst form, sjunker ganska snabbt hinner inte 
växterna ta upp alla näring där heller (Eskilsson 1989, s. 63-66).  Sandjorden är ofta basisk, 
men eftersom kalken lätt lakas ut kan man behöva kontrollera pH-värdet ändå (Ryrie 2002, s. 
26).   
 
Jordens pH-värde beror på hur många vätejoner (H+) det finns på kolloidpartikeln och i 
markvätskan.  Kolloider är mycket små partiklar som kan binda joner till sig genom att de är 
elektriskt laddade.  Finns det stor mängd vätejoner kallar man jorden för sur och finns det 
mindre mängd är den basisk. pH-värdet mäts på en skala av 0-14, så ett värde kring 7 är 
neutralt.  De flesta växter trivs kring ett neutralt pH-värde, på grund av att ett lägre eller högre 
pH påverkar vilka näringsämnen som finns lättåtkomliga för växterna (Eskilsson 1989, s. 67).  
Klimatet påverkar jorden mot sur eller basisk.  I kallt och fuktigt klimat kan jorden bli surare 
då den kalk som finns sköljs bort med regnet.  Ju torrare och varmare desto mer basisk kan 
jorden vara (Ryrie 2002, s. 23). 
 
Morän är Sveriges vanligaste jordart (Ilminge 2004, s. 22).  Det är vanligt att moränjorden har 
lågt pH-värde (Rosén & Tovås Persson 2005, s. 38).  Moränjordar kan variera mycket 
beroende på vilken den dominerande fraktionen är i moränen.  Består den till exempel av 
mycket sand är den torr och näringsfattig.  Men eftersom det är en osorterad jordart innehåller 
moränjorden även inslag av de andra jordarterna vilket ger dem en fördel.  De blir inte lika 
torra och näringsfattiga som en sandjord, och skulle merparten av fraktionen i moränen vara 
lera så gör sandinnehållet att den inte blir lika svår att hantera som en styv lera och 
dräneringen fungerar bättre.  Det största problemet med moränjord ur odlingssynpunkt är att 
den kan innehålla mycket sten (Eskilsson 1989, s. 46-47).   
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Vilka indikatorväxter finns för de valda jordtyperna? 

 
Indikatorväxter är till exempel ogräs som förekommer naturligt på en tomt och skulle kunna 
påvisa vilken typ av jord som finns där.  Dock är det ingen exakt vetenskap och man bör se att 
det är ganska stora populationer, eller en blandning av växter som påvisar samma sak 
(Schmidtbauer 1998, < http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/grona_fakta/GFA98-04/GFA98-
04.BAK> 2008-11-08).  Indikatorväxter för sandjord skulle kunna vara gulmåra, backnejlika 
och venarter (Schmidtbauer 1998) men även skatnäva, trift, mjölkört, gullkrage och 
revormstörel (<http://www.odla.nu/artiklar/titta_ogras_testet.shtml> 2007-10-07).  På frisk, 
kalkfattig och mager jord skulle det kunna förekomma slåttergubbe, kruståtel och blodrot.  
Andra indikatorväxter för kalkfattig mark är bergsyra, grönknavel och åkerspergel 
(Schmidtbauer 1998).  Givetvis ska man inte glömma de växter som finns i våra sura 
skogsbackar, såsom blåbär, lingon, ljung, gökärt, och ängssyra (Berglund 1996, s. 311). 
 
Hur anlägger man en plantering med befintlig jord, som dessutom är gräs- eller 

ogräsbevuxen?   

 
Om man inte råkar ha ett nybyggt hus där jorden ligger helt öppen är det sannolikt att den 
plats där man vill anlägga en rabatt är gräs- eller ogräsbevuxen.  Beroende på hur lång 
framförhållning man kan ha innan anläggning så kan man välja olika metoder.  För att bli av 
med rotogräs kan man täcka marken med marktäckväv eller plast, men det måste ligga kvar 
minst ett år (Rosén & Tovås Persson 2005, s. 119).  Även ett tjockt lager tidningar eller papp 
går att använda (Ryrie 2002, s. 36).  Ett mer arbetsintensivt sätt är att djupgräva jorden på 
hösten och säsongen efter rensa bort allt ogräs vartefter det dyker upp och innan det hinner 
utvecklas.  Rotogräs måste tas upp med rötterna.  Nästa år kan man odla rotsaker som kräver 
att man arbetar med jorden mycket, därefter är platsen klar för plantering (Ilminge 2004, s. 
32).  Man kan givetvis även gräva direkt före plantering och rensa bort så mycket ogräs med 
rötter och allt som man kan.  Gräsmatta kan man antingen skala bort och kompostera eller 
vända ner rätt djupt i jorden, ca 50 cm, så den förmultnar utan risk att gräset tar över 
planteringen igen (Ryrie 2002, s. 32). 
 
Vad betyder egentligen termerna sol, halvskugga och skugga? 

 
Att hitta information om hur sol, halvskugga och skugga egentligen ska definieras var inte 
lätt; kanske tycker bokförfattarna att det är självklart?  Men efter att ha sökt på nätet har jag ju 
sett att även andra funderar över denna fråga!  Den enda bok jag hittade något i var Träd och 
buskar i trädgården (Palmstierna 1999, s. 93).  Där definieras de olika lägena som följande: 
sol är när det är soligt flera timmar varje dag men inte nödvändigtvis hela dagen, halvskugga 
är när det är sol någon eller några timmar per dag.  Skugga kan vara två olika typer, när det är 
ljust fast inte soligt eller den besvärligare skuggan av stora träd eller hus. 
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Processbeskrivning 
 
Arbete med växtlistor 

 
Efter att ha läst in mig på litteraturen började arbetet med att ta fram växtlistor för mina valda 
ståndorter.  Först gick jag igenom Perennboken (Bengtsson 1989) och skrev ner alla växter 
som verkade lämpliga därifrån.  Därefter använde jag Perenner – våra trädgårdsväxter 
(Hansson & Hansson 2007) för att se om det fanns fler lämpliga växter, om växterna från 
Perennboken överhuvudtaget återkom i Hanssons bok och för att dubbelkolla om kraven på 
ståndort överrenstämde böckerna emellan.  Här försvann några växter, dels för att de inte 
fanns i Perenner – våra trädgårdsväxter, och dels för att ståndorterna inte överensstämde.  Jag 
använde även internet för att kontrollera om vissa växter finns tillgängliga på plantskolor, då 
det känns mest värt att ha listor på växter som man kan få tag på ganska lätt.  Mest använde 
jag Trädgår’n i Söderfors hemsida då jag vet att de har ett stort sortiment av perenner, men jag 
har även tittat på Mobackes Trädgårdscenter, Zetas Trädgård och Splendor Plants hemsidor.  
För träd och buskar har jag i huvudsak använt Träd och buskar i trädgården (Palmstierna 
1999), men även gått igenom de allmänna trädgårdsböckerna som Vår trädgårdsbok (Kvant & 
Palmstierna 2005) och Bonniers stora bok om din trädgård (Berglund 1996).  Jag har 
exkluderat träd och buskar som blir högre än cirka tre meter eftersom de ska förekomma i 
rabatter.  Ormbunkar fanns det en hel del av i Perenner – våra trädgårdsväxter (Hansson & 
Hansson 2007), och gräs fanns lite om i diverse böcker, till exempel Vår trädgårdsbok (Kvant 
& Palmstierna 2005) och Perenner i din trädgård – till nytta och fägring (Månsson & 
Johansson 1994), men även i ett examensarbete från SLU: Samlade erfarenheter om härdighet 
hos prydnadsgräs i Sverige från zon 1 till 8 (Malmberg 2005). 
 
För perenners friskhet har Hanssons bok Perenner – våra trädgårdsväxter använts.  Om det 
inte står någon sjukdom i listan är perennen i allmänhet problemfri.  För träd och buskar var 
det lite svårare att hitta uppgifter om sjukdomar, men i den mån det finns har jag angett det, 
därför betyder det inte säkert att den är problemfri om inget står. 
 
Design av rabatterna 

 
Till att börja med delades de sex stilorden ut slumpvis till de olika ståndorterna.  Utfallet blev 
följande: sandjord i sol – romantisk, sandjord i halvskugga – modern, sandjord i skugga – 
stram, sur jord i sol – gammaldags, sur jord i halvskugga – färgglad, sur jord i skugga – 
lantlig. 
 
Det första jag gjorde var att fundera på vilka egna associationer jag fick till varje ord, men jag 
tittade även i Svenska Akademiens ordlista vilken betydelse de gav orden.  Dock fanns inte 
alla ord med i min upplaga. 
 
Vad gäller växtkompositionen har jag försökt tänka på de tips och råd som finns i boken 
Växtkomposition (Rosenholm & Rosenholm 2008).  Förutom att tänka på färgerna så kan 
man titta på former, både på hela växten eller bara på blommor och blad, och gärna arbeta 
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med kontraster.  Exempel på former som blommor kan ha är spiror, plymer, parasoller och 
solar. Textur kan man också arbeta med, det vill säga hur bladet ser ut, är det rynkigt eller 
blankt till exempel.  När man placerar ut växterna kan man tänka på om man vill använda sig 
av repetition, att samma växter återkommer flera gånger i rabatten, eller av eko, vilket innebär 
att en eller ett fåtal plantor återkommer en bit bort från en större grupp av samma plantsort.  
En tumregel är dock att inte ta in för många kompositionsknep i samma plantering, då blir det 
bara rörigt (Rosenholm & Rosenholm 2008).  Dock har jag inte följt alla rekommendationer 
slaviskt utan gjort som jag ville ibland utan att tänka för mycket på om det följde bokens 
idéer. 
 
När jag hade funderat lite på ungefär hur jag ville gestalta en plantering så gicks växtlistorna 
igenom för att se om det fanns lämpliga växter.  Den största utmaningen blir sandjord i 
skugga, för jag insåg att det inte finns några perenner på min växtlista för sand som vill växa i 
skugga.  Solälskande och torktålig hör tydligen ihop.   
 
Efter att ha valt ut de växter jag var intresserad av att använda letade jag bilder, både egna och 
från Internet, för att få en bättre idé om växterna skulle passa ihop.  På grund av upphovsrätt 
på bilder tänker jag dock inte återge några av dessa i arbetet. 
 
För varje rabatt bestämde jag om den skulle vara fristående (ses från alla sidor) eller vara mot 
en bakgrund, som en vägg eller ett plank.  På de rabatter som är tänkt mot en bakgrund har jag 
däremot inte specificerat vad denna bakgrund skulle kunna vara. 
 
1. Sandjord i sol – romantisk 

 
Det första jag tänkte på för ordet romantisk var en skir och pastellig rabatt, och det tror jag är 
vad de flesta associerar med romantisk.  Enligt Svenska Akademiens ordlista är romantisk 
något som bygger på eller tilltalar känsla och fantasi, svärmisk (drömmande), eller 
längtansfylld.  Några ord som jag personligen associerar med romantik är sommarkväll, 
bröllop och förgänglig.   
 
Till att börja med funderade jag på vilka träd eller buskar som kunde vara lämpliga. Rosen är 
ju en typiskt romantisk växt, men de rosor som trivs på torra jordar kan nog sprida sig lite väl 
mycket för att riktigt passa i en rabatt.  Den växt jag fastnade för var silverpäronet, ett litet 
träd som får en vackert hängande form efterhand.  De silverfärgade bladen för tankarna till 
något varmare land, så stämmer ju in på den längtansfyllda delen av det romantiska.  Dock 
kan denna växt drabbas av päronpest, en sjukdom som har anmälningsplikt till 
jordbruksverket (<http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/vaxtinspektionen/ 
skadegorare/paronpest/anmalningsplikt.4.7502f61001ea08a0c7fff6127.html> 2008-11-17), så 
därför valde jag tillslut bort den till förmån för silverbuske som också har silvriga blad.  
Silverbusken skjuter rotskott, men sorten jag valt ska vara mindre aggressiv (Kvant & 
Palmstierna 2005, s. 97).  För att fortsätta med det silvriga temat valde jag lammöron som 
återkommande kantväxt.  De former som känns romantiska är perenner med skyar (t.ex. 
brudslöja) och, för att kontrastera mot det, spiror (t.ex. axveronika).  Förutom brudslöja bildar 
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silverrisp fina skyar.  För att vidare associera till varmt klimat tänkte jag använda 
trädgårdsperovskia, men min handledare ansåg att den var tveksamt härdig, så jag beslöt att ta 
bort den.  För att göra rabatten lite sötare tog jag också med rosenkrage där blomman ser ut 
som en prästkrage fast rosa.   
 
Växterna är arrangerade i fält så att övergången mellan varje grupp känns mjuk.  Rabatten ska 
kunna ses från alla sidor. 
 
2. Sandjord i halvskugga - modern 

 
Skulle en kund säga ordet modern vill man nog gärna ha lite mer förklaring vad de tänkt sig.  
Modern för mig betyder något nytt eller vad som är inne just nu.  Enligt Svenska Akademiens 
ordlista betyder modern nymodig, på modet, nutida och ny.  Detta innebär att en modern 
rabatt till exempel skulle kunna innehålla nya sorter av växter eller kombinationer av färger 
och former som känns nymodiga.  Klädmode och smink är ju ett område där trenderna 
verkligen märks, så för att hitta lite inspiration tittade jag igenom några modetidningar från i 
höst.  Det finns väldigt många olika trender inom mode just nu, men det som kändes mest 
applicerbart på växter är trenden för juvelfärger och metallic.  En bild var speciellt 
inspirerande där man visade olika texturer mot varandra: glansigt mot matt och slätt mot 
rynkigt/stickat.  Purpur eller vinrött skulle kunna kallas för juvelfärg, och det är ju dessutom 
en färg som fortfarande känns ganska ny inom växtvärlden när den förekommer på 
bladverket.  Metallic kan i växtvärlden representeras av silvergrå.   
 
Eftersom planteringen ska befinna sig i halvskugga blev nu växtvalet mycket mer begränsat, 
till och med så att jag tog med en växt som egentligen vill ha full sol (vitmalörten).  Men 
eftersom blomningen inte är speciellt intressant hoppas jag att den skulle kunna fungera ändå.  
I övrigt blev det några olika sedumarter och en häckberberis (som kan fungera som buske) i 
läcker färg.  Egentligen hade jag velat ha en alunrot, Heuchera ’Venus’, med i denna rabatt, 
då jag tror den hade blivit jättesnygg i kombination med de andra växterna eftersom den har 
silvergrå blanka blad med lila nerver.  Men alunrot finns inte med i växtlistan, så tyvärr fick 
jag ta något som inte känns lika lyckat: fårsvingel.  Alternativet kunde varit en annan malört, 
men då blir det en till växt som helst vill ha full sol.  Fårsvingel ska i alla fall klara att växa i 
halvskugga enligt litteraturen (Månsson 1994, s. 127).  Den bruna taggpimpinellen har lite 
rynkiga blad som kan kontrastera fint mot det mongoliska fetbladets släta, tjocka blad.   
 
Vad gäller utformningen av planteringsplanen kändes det svårare.  Det som inte känns 
speciellt nytt är plantering i långa, böljande fält eller naturalistisk plantering.  Det blev istället 
en grafiskt enkel plantering med växterna arrangerade i höjdordning i sidled, där silvermetall 
alternerar med purpurrött.  Rabatten var tänkt att ha en bakgrund (vägg, plank etc.), men när 
jag gjort klart planen så upptäckte jag att den skulle kunna fungera som fristående också. 
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3. Sandjord i skugga – stram 

 
Stram betyder för mig enkla former utan krusiduller.  Även färgskalan är mindre.  Enligt 
Svenska Akademiens ordlista betyder det knapphändig och sträng i stilen eller avmätt (stel, 
kylig).  Det var i och för sig tur för mig att detta ord kom på denna ståndort, då det inte finns 
en enda perenn på min sandjordslista som vill växa i skugga.  Två buskar skulle kunna klara 
denna miljö: smällspirea och snöbär.  Visserligen fanns det information i trädgårdsböckerna 
om växter för sådana här problemställen, men ingen av de perenner som föreslås där återfinns 
på min växtlista.  Om perenner skulle varit med hade jag varit tvungen att göra ett val mellan 
pest och kolera – antingen ta en sandjordsväxt som egentligen vill ha mer ljus, eller ta någon 
av växterna som rekommenderas i litteraturen för problemställen.  Inget skulle nog blivit 
riktigt bra tyvärr.  Det går ju att göra en rabatt med bara buskar förstås, och så blev det till 
slut.  Snöbär finns både i en låg sort som kan fungera som marktäckare och en högre som inte 
ska skjuta så mycket rotskott, så det blev en enkel plantering med bara dessa två växter. 
 
Formen är väldigt enkel: tre buskar av det höga snöbäret som en triangel i mitten och 
tuvsnöbäret runt omkring.  Planteringen är tänkt ska ligga mot en bakgrund. 
 
4. Sur jord i sol – gammaldags 

 
Gammaldags är för mig motsatsen till modern.  Gammaldags skulle också kunna hänföra till 
en viss tidsålder, allt från 1700-tal till 1950.  Eftersom jag inte har valt att utgå från en stil på 
ett hus för någon av rabatterna så valde jag istället att utgå helt ifrån växterna.  Jag tittade helt 
enkelt igenom listan och valde ut de växter som gav mig associationer till gammaldags, till 
exempel syrenhortensia och plymspirea.  Astilbe kändes också gammaldags, men sorten jag 
valt kanske inte är speciellt gammal i odling.  Däremot tyckte jag den hade en trevlig 
gammelrosa färg.  Överhuvudtaget gjordes inga efterforskningar om växterna verkligen var 
gamla arter, utan jag gick helt på min egen känsla.  En del arter som jag tänkt ha med valde 
jag bort på grund av sjukdomsbenägenhet, till exempel vårkrage.  Även praktlysingen gav mig 
gammaldags associationer, men den har inte så väldigt stort prydnadsvärde i min mening utan 
ser mest skräpig ut efter blomning, plus att den kan sprida sig lite väl mycket. 
 
Formen på planteringen tyckte jag skulle vara enkel och opretentiös.  Jag bestämde att 
rabatten skulle vara fristående.  Efter att ha gjort perspektivbilden på denna rabatt tyckte jag 
dock att det inte blev speciellt bra, men i brist på andra idéer och tid får den vara kvar som 
tänkt från början. 
 
5. Sur jord i halvskugga – färgglad 

 
Färgglad innebär för mig mycket färg, gärna många olika tillsammans, kanske lite 
”chockfärger” som cerise.  Eftersom ordet färgglad kom på just den här ståndorten kunde jag 
använda rododendron och azalea, som finns i starka färger.  Dock kommer inte alla växter att 
blomma samtidigt, så intrycket blir förhoppningsvis inte så chockerande.  Färgskalan 
innehåller mest cerise, rosa, lila och blått, med ett kort inslag av gult i form av en lupin för att 
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bryta av lite.  Till att börja med hade jag tänkt ha med mörk gullstav i planteringen för att dess 
gula spiror skulle kontrastera mot den stora plymastilbens rosalila plymer, men när jag 
försökte placera ut växterna blev det inget bra – platsen var för liten.  Inspirerad av Enköpings 
parker så blev det istället ett ”astilbefyrverkeri”, med plymastilben i rosalila och en annan 
astilbe i ljust rosa blandade med varandra (Rosenholm & Rosenholm 2008, s. 96).  När jag 
ändå hade en sådan grupp tänkte jag att det var lika bra att göra så med lupiner också, så det 
blev två olika sorter i gult och blått. 
 
Vad gäller utplaceringen av växterna så var jag tvungen att fundera på om blomningen under 
en viss tidpunkt skulle spridas ut i rabatten eller hållas mer samlad på ett ställe.  Jag bestämde 
att hålla blomningen samlad, istället för att plottra med växter på flera ställen.  På det viset ger 
varje blomning ett större intryck.  Det är bara på försommaren, när även marktäckarna 
blommar, som större delen av rabatten har färg.  Rabatten ska ligga mot en bakgrund. 
 
6. Sur jord i skugga – lantlig 

 
Lantlig känns som ett vagt uttryck, som väl logiskt sett måste skifta beroende på varifrån man 
kommer.  Lantlig i Skåne är förmodligen inte detsamma som lantlig i Dalarna.  Eftersom jag 
bor i Dalarna valde jag att inspireras av det, och i Dalarna har man aldrig långt till skogen om 
man bor på landet.  Därför blev det en rabatt med skogskänsla.  Den gula färgen som finns i 
bladen på funkian ’Great Expectations’ och guldstarren tycker jag dock gör så att intrycket 
inte blir för slätstruket.  Att ha med gult var egentligen påverkat av mahonians gula bär.  Från 
början hade jag tänkt ha med mahonia i planteringen, men när jag började arbeta med 
utformningen kändes det att den inte passade in någonstans.  Så mahonia försvann, men det 
gula fick vara kvar.  Detta är en rabatt med starka former i till exempel strutbräken och 
jätterams, därför valde jag myskmadra som marktäckare för att den med sina små blad ska 
sjunka in i bakgrunden och inte dra till sig uppmärksamhet (Rosenholm & Rosenholm 2008, 
s. 55).  Dessutom passar den till en rabatt med lite vilda, skogslika förtecken tycker jag. 
 
Rabatten ska vara fristående.  Växterna arrangerades i större grupper, fast 
strutbräkenplantorna fungerar mer som solitärer.  Guldstarren återkommer som en ensam 
planta på ett ställe för att fungera som ett eko (Rosenholm & Rosenholm 2008, s. 116). 
 
Arbete med perspektivbilder 

 
Efter att planeringen av rabatterna var färdig gjordes en perspektivbild över varje sådan.  
Tanken med bilderna var att visa strukturen på rabatterna lite tydligare.  De skulle vara enkla 
bilder som gick fort att göra.  Från början hade jag tänkt variera bilderna genom att använda 
olika tekniker för varje rabatt beroende på vad som skulle belysas särskilt i just den 
planteringen, men efter att ha testat lite kom jag fram till att min ritteknik inte är tillräckligt 
bra eller snabb för att hinna utveckla detta.  Istället blev det likadant utformade enkla skisser 
med akvarellfärg för alla rabatter.  Det gick förhållandevis fort att göra bilderna (en 
eftermiddag), trots att det ibland var svårt att få fram rätt färgton. 
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Slutprodukt 

 

1. Sandjord i sol – romantisk 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Eleagnus commutata ’Zempin’ Silverbuske 1  
11 Gypsophila paniculata ’Bristol 

Fairy’ 
Brudslöja 4 50 

12 Limonium platyphyllum Silverrisp 9 40 
13 Stachys byzantina ’Big Ears’ Lammöron 11 35 
14 Tanacetum coccineum 

’Robinson’s Pink’ 
Rosenkrage 5 30 

15 Veronica spicata ’Erica’ Axveronika 11 35 
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2. Sandjord i halvskugga – modern (blir bäst i soligt-halvskuggigt läge) 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Berberis thunbergii ’Rose Glow’ Häckberberbis 1  
11 Acaena microphylla 

’Kupferteppich’ 
Brun taggpimpinell 5 35 

12 Artemisia ludoviciana ’Silver 
Queen’ 

Vitmalört 6 35 

13 Festuca glauca Blåsvingel 20 20 
14 Sedum ewersii Mongoliskt fetblad 13 25 
15 Sedum ’Purple Emperor’ Kärleksört 9 30 
16 Sedum spurium ’Voodoo’ Kaukasiskt fetblad 6 35 
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3. Sandjord i skugga – stram 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Symphoricarpos ’Arvid’ E Tuvsnöbär 27 35-40 
2 Symphoricarpos x doorenbosii 

’White Hedge’ 
Doorenbossnöbär 3  
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4. Sur jord i sol – gammaldags 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Hydrangea paniculata Syrenhortensia 1  
11 Aruncus dioicus Plymspirea 3 50 
12 Astilbe simplicifolia ’Hennie 

Graafland’ 
Fjäderastible 21 25 

13 Bergenia cordifolia Hjärtbergenia 28 35 
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5. Sur jord i halvskugga – färgglad 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Rhododendron Northern Lights 
’Rosy Light’ 

Northern lights-azalea 1  

2 Rhododendron tigerstedtii ‘St 
Michel’ 

Finsk rododendron 1  

11 Astilbe arendsii ‘Bressingham 
Beauty’ 

Astilbe 5 40 

12 Astilbe chinensis var. taquetii 
’Purpurlanze’ 

Stor plymastible 6 35 

13 Brunnera macrophylla Kaukasisk förgätmigej 9 35 
14 Lupinus x regalis ‘Gallery Blue’ Regnbågslupin 3 60 
15 Lupinus x regalis ‘Gallery 

Yellow’ 
Regnbågslupin 3 35 

16 Phlox stolonifera ‘Pink Ridge’ Krypflox 20 25 
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6. Sur jord i skugga – lantlig 

 
Nr Latinskt namn Svenskt namn Antal C/C 

1 Carex elata ’Aurea’ Guldstarr 7 35 
2 Galium odoratum Myskmadra 29 30 
3 Hosta sieboldiana ’Great 

Expectations’ 
Daggfunkia 8 50 

4 Matteuccia struthiopteris Strutbräken 3 50 
5 Polygonatum x hybridum Jätterams 3 50 
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Kritisk analys 
 
De problem jag stötte på under arbetet med växtlistorna var först och främst att beskrivningar 
på ståndortskrav inte överensstämde böcker emellan, eller att de var för knapphändiga.  Det 
var svårt att veta vilken av böckerna man skulle lita på.  Vad gäller träd och buskar stämmer 
zonangivelserna ofta inte böckerna emellan.  Här har jag vanligtvis tagit det säkra före det 
osäkra och inte tagit med den växt som haft lägre zonangivelse i någon bok.  Azaleor var dock 
en sådan växt där jag gjorde tvärt emot.  Enligt Träd och buskar i trädgården fanns det ingen 
azalea för zon 4, men jag var ganska säker på att det inte kunde stämma (Palmstierna 1999, s. 
185-187).  Enligt andra böcker hittade jag också vissa azaleor för minst zon 4, och jag 
kontrollerade även med plantlistor på internet från Mobackes i Bollnäs och från Zetas i 
Stockholm, vilka båda angav högre zoner för sina azaleor. 
 
Det kändes svårt att sammanfoga kraven på bra växtkomposition och användning av friska 
växter.  Skulle alla växter som eventuellt kan drabbas av någon sjukdom, äts av sniglar etc. tas 
bort från växtlistorna skulle det inte finnas mycket kvar att välja av, och istället kanske man 
var tvungen att ta någon växt som sprider sig mycket, vilket ju också är ett problem.  
Dessutom var det ett problem att hitta uppgifter om sjukdomar och skadedjur för träd och 
buskar.  Därför valde jag att inte stirra mig blind på friskheten.  Förhoppningen är ju också att 
rätt växt på rätt plats ska leda till allmänt friskare växter. 
 
Blomningstider var en annan sak att tänka på.  Skulle rabatten innehålla blomning under 
större delen av säsongen eller koncentreras till en kortare tid?  Ibland bestämdes det helt 
enkelt av de växter som fanns tillgängliga för just den ståndorten och som passade 
kompositionen.  Höjdpunkten för utseendet på rabatt nummer 1, till exempel, ligger i juli.  Det 
blev så eftersom de växter jag ville ha i huvudsak har sin blomningstid då och framåt.  Så 
detta är ingen rabatt man skulle anlägga hos någon som åker bort vid den här tiden varje 
sommar.  För flera av rabatterna är dock blomning något oväsentligt, istället är det bladen som 
är det viktiga.  Det är kanske naturligt nog de rabatter som ligger i skugga där detta märks 
mest, men även rabatt nummer 2 i halvskugga har bladen som huvudattraktion.  I allmänhet 
skulle man kunna lägga till lökväxter för att få något intressant som händer tidigare på året, 
men jag har inte behandlat lökväxter i detta arbete. 
 
Storleken på rabatterna har också varit en utmaning.  Det har varit lätt att försöka ta in för 
mycket olika växter och glömma bort att ytan inte är så stor när man bara ser den på papper.  
När jag sedan räknat ut antal plantor för en grupp i rabatten så har det visat sig att det inte 
blev särskilt många.  Ibland var det sedan svårt att välja bort någonting för att alla växter 
fyllde någon funktion i kompositionen. 
 
Vad gäller arbetet med perspektivbilder på rabatterna var det svårt att veta vilket stadium av 
utvecklingen man egentligen ska avbilda?  Växterna växer ju inte lika fort eller blommar 
samtidigt.  Man kan ju knappast teckna en rabatt där alla växter blommar samtidigt fast de 
inte gör det i verkligheten.  Jag försökte välja att avbilda en höjdpunkt i planteringens 
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utveckling, i den mån det fanns en sådan.  Akvarellfärgerna var trevliga att arbeta med – de 
ger bilderna ett snyggt utseende fast jag inte är så bra på att måla. 
 
 

Reflektion 
 
Man skulle kunna arbetat mycket hårdare med växternas friskhet och helt enkelt inte haft med 
sådana växter som kan drabbas av någon sjukdom eller skadegörare alls på växtlistorna.  Det 
hade blivit en verklig utmaning sedan vid urvalet för varje rabatt.  Som arbetet blev känns det 
som växternas friskhet hamnade lite väl i skymundan i urvalet för slutprodukten.  Men det 
man måste inse är ju att en skötselfri plantering är omöjlig att åstadkomma.  Det är alltid 
någon växt som antingen sprider sig lite väl mycket eller som kan drabbas av någon åkomma.  
Och många perenner behöver delas efter ett tag, även om vissa kan vänta några år. 
 
Det var väldigt mycket att hålla reda på och ta ställning till vid designen av rabatterna: 
växternas aggressivitet och friskhet, blomningstid och alla rekommendationer om 
växtkomposition.  Det var svårt att hålla igång en kreativ process och samtidigt tänka på allt 
detta. 
 
Vad gäller växtkännedom finns det mycket lärdomar kvar som man bara kan få i verkligheten, 
till exempel: hur växterna ser ut ända från marken så man vet var i en plantering de kan 
fungera, hur aggressiva de egentligen är, hur de ser ut efter att de blommat, med mera, med 
mera. 
 
 

Sammanfattning 
 
Har då huvudfrågeställningen besvarats och syftet uppfyllts i detta arbete?  Kan man få fram 
blandrabatter (mixed borders) som i sin växtkomposition fyller en kunds önskemål trots att 
man ståndortsanpassar växtvalet hårt?   
 
Vad gäller att formge en rabatt med en viss stil trots begränsat växtmaterial så har det varit 
möjligt i detta arbete på grund av att de ord som delades ut vill varje ståndort hamnade på 
”rätt” ställen, trots att de delades ut slumpvis.  Hade däremot ordet färgglad hamnat på 
sandjord i skuggigt läge så hade detta varit väldigt svårt att gestalta.  En intressant fråga är hur 
man gör med en verklig kund som begär ett visst utseende på en plantering i ett läge där det är 
svårt att förverkliga detta.  Med stöd av ståndorts- och växtkunskapen kan man då 
förhoppningsvis förklara hur en lättskött rabatt skulle kunna se ut, alternativt vilken extra 
skötsel en rabatt som utformas efter kundens stilönskemål kräver (till exempel vattning eller 
gödsling). 
 
Uppbindning och beskärning borde det vara minimalt behov av i dessa sex rabatter.  De 
perenner som valts är ganska stadiga i sig själva eller har någon granne de kan luta sig mot.  
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Vissa perenner skulle kunna behöva delas efter några år, dock tror jag att jag har undvikit 
sådana som kräver delning väldigt ofta, i den mån jag fått fram någon information om delning 
av växten överhuvudtaget.  Några växter kan behöva hållas efter så att de inte sprider sig för 
mycket på andras bekostnad, till exempel vitmalörten i rabatt nummer 2.  I viss mån har 
växter undvikits som är benägna att drabbas av sjukdomar eller skadedjur. 
 
Att använda ståndortsanpassat växtmaterial är alltså fullt möjligt, beroende på hur stor frihet 
man får i formgivningen av planteringarna.  Dock blir det svårare ju hårdare kriterier man går 
efter, det vill säga om man sorterar bort alla växter som kan drabbas av sjukdomar och 
skadegörare, som sprider sig aggressivt (om detta inte är önskvärt) eller som behöver delas 
ganska ofta. 
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Sökningar genomfördes efter vetenskapliga artiklar, men ingen sådan hittades som var 
relevant för mitt område.  Inte heller i uppsatssökningen hittades något arbete som precis 
matchade min frågeställning.  Däremot fanns ett arbete som var av intresse för att få fram 
lämpliga gräs för ståndorterna.  För perenner fanns det en hel del litteratur tillgänglig av 
varierande kvalitet.  För träd och buskar var däremot utbudet väldigt begränsat.  
Växtkomposition tas upp i varierande detalj i flera böcker.  För att få fram alla fakta om jordar 
var jag tvungen att vända mig till litteratur som bara tar upp det ämnet, inte allmän 
trädgårdslitteratur. 
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Bilaga 1 – Växter för sandjord 
 
Träd och buskar som kan växa på sandjord 

Latinskt namn Svenskt namn Höjd, 
m 

Läge Sorter Anmärkningar 

Berberis koreana Koreansk berberis 1-2 sol-
halvsk 

    

Berberis 
thunbergii 

Häckberberis 1-2 sol-
halvsk 

Bagatelle (låg), Rose 
Glow 

 

Caragana 
arborescens 

Sibirisk ärtbuske Se 
sorter 

sol Lobergii (fjäder-
karagan) 2-3 m, 
Pendula (hängkaragan), 
Walker (hängande 
fjäderkaragan) 3-5 m 

  

Chaenomeles 
japonica 

Liten rosenkvitten 0,5-1 sol    Kan drabbas av 
päronpest 

Chaenomeles 
speciosa 

Stor rosenkvitten 2-3 sol    Som ovan 

Cotoneaster 
multiflorus 

Flockoxbär 3-4 sol-
halvsk 

   Som ovan 

Cytisus 
decumbens 

Krypginst 0,3 sol    Populär hos harar; kan 
få ärtrost 

Cytisus nigricans Svartginst 0,5-1 sol Cyni  Som ovan 

Diervilla lonicera Getris 1 sol Dilon Rotskott 

Elaeagnus 
commutata 

Silverbuske 2-3 sol  Zempin Sorten har mindre 
rotskott 

Hippophae 
rhamnoides 

Havtorn 1-3 sol Hikul, Romeo, Julia Sorterna har mindre 
rotskott 

Juniperus 
communis 

En Se 
sorter 

sol Green Carpet (kryp), 
Kantarell 1 m, 
Tyrihans 1 m, Fontän 
1-2 m, Vemboö 3-5 m 

Skydda mot frystorka 

Physocarpus 
opulifolius 

Smällsprirea 2-3 halvsk-
skugga 

Dart's Gold   

Pinus aristata Rävsvanstall 2-4 sol    Skydda mot frystorka. 
Alla pinus kan drabbas 
av tallskottvecklare 
och växtsteklar bl.a. 

Pinus mugo  Bergtall  Se 
sorter 

 sol-
halvsk 

Gnom 2-3 m, Mops 
0,5-1.2 m 

 Skydda mot frystorka 

Pinus mugo var. 
pumilio 

 Balkanbergtall 1-2 sol-
halvsk 

   Skydda mot frystorka 

Potentilla fruticosa Ölandstok 0,2-2 sol-
halvsk 

Abbotswood, 
Goldteppich, Månelys 

  

Prunus fruticosa 
'Globosa' 

Klotkörsbär 2-3  sol   Rotskott 

Prunus pumila var 
depressa 

Sandkörsbär 0,3 sol     

Pyrus salicifolia 
'Pendula' 

Silverpäron 5-7  sol    Kan drabbas av 
päronpest 

Rosa canina Stenros  2-4 sol-
halvsk 

   Angrips sällan av 
skadesvampar 

Rosa dumalis Nyponros  2,5 sol-
halvsk 

    

Rosa 
pimpinellifolia  

 Pimpinellros  1-2,5  sol-
halvsk 

 'Plena' Rotskott; oftast frisk 
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Rosa rugosa Vresros  1,5-
2,5 

 sol-
halvsk 

   Frisk 

Salix helvetica Alpvide 0,5-
1,5 

sol     

Salix lanata Ullvide 0,5-1 sol     

Symphoricarpos 
albus ssp. 
laevigatus 

Snöbär 1-2 sol-
skugga 

  Rotskott 

Symphoricarpos 
’Arvid’ E 

Tuvsnöbär 0,5 sol-
skugga 

 Kan användas som 
marktäckare 

Symphoricarpos x 
doorenbosii 

Doorenbossnöbär 0,8-
1,5 

sol-
skugga 

Amethyst, White 
Hedge (ej rotskott) 

 

 
Perenner som kan växa på sandjord  
H = Härdighet (A – härdig i hela landet utan extra åtgärder, B – härdig i hela landet på skyddat och väldränerat 
läge, C – härdig i stora delar av landet på skyddat och väldränerat läge, D – härdig bara i landets gynnsamma 
delar). 
Latinskt namn Svenskt 

namn 
Höjd blomn. 

tid 
Läge H c/c Livslängd, 

skötsel, sjukdom 
Exempel på sorter 

Acaena 
microphylla 

Brun 
taggpimpinell 

5-10 jul-aug sol-
halvsk 

C 35 Aggressiv Kupferteppich 

Acaena novae-
zelandiae 

Liten 
taggpimpinell 

10-
20 

jul-aug sol-
halvsk 

C 35 Aggressiv   

Acaena 
saccaticupula 

Blå 
taggpimpinell 

5-10 jul-aug sol-
halvsk 

C 35 Aggressiv Blue Haze 

Achillea 
chrysocoma 

Gullröllika 5-20 jun-
aug 

sol B 30 Behöver delas   

Achillea 
clavenae 

Silverröllika 15-
25 

jun-jul sol C 35 Långlivad   

Achillea 
clypeolata 

Gyllenröllika 45-
60 

jun-
aug 

sol C 35 Behöver delas Moonshine 

Achillea 
filipendulina 

Praktröllika 75-
125 

jul-sep sol B 35 Långlivad Parker's Variety, 
Cloth of Gold 

Achillea 
millefolium 

Röllika 30-
80 

jun-
aug 

sol A 35 Aggressiv, 
kortlivad 

Cerise Queen, 
Kelwayi, 
Sammetriese, 
Terracotta 

Achillea x 
taygetea 

Svavelröllika 20-
40 

jul-aug sol C 30 Långlivad   

Anaphalis 
margaritacea 

Pärleternell 30-
100 

jul-sep sol A 35 Långlivad, 
aggressiv 

Neuschnee 

Anaphalis 
triplinervis 

Ulleternell 30-
60 

jul-aug sol A 35 Långlivad, 
aggressiv 

Sommerschnee  

Anemone 
sylvestris 

Tovsippa 20-
30 

maj-
jun 

sol A 30 Aggressiv Plena (Elise Fellman) 

Antennaria 
dioica 

Kattfot 5-20 maj-
jun 

sol A 30 Aggressiv Nyewoods, Rosea, 
Rubra 

Antennaria 
plantaginifolia 

Jättekattfot 15-
30 

maj-
jun 

sol A 35 Långlivad, 
aggressiv 

  

Anthemis 
marschalliana 

Guldkulla 10-
30 

jun-jul sol B 30 Långlivad   

Anthemis 
tinctoria 

Färgkulla 40-
70 

jun-sep sol B 40 Självsår sig; 
sniglar, mjöldagg 

Kelwayi, EC Buxton 
etc 

Anthericum 
liliago 

Sandlilja 30-
50 

maj-
jun 

sol B 35 Långlivad, vill stå 
orörd 
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Arabis x 
arendsii 

Majtrav 10-
20 

apr-
maj 

sol C 25 Långlivad; 
gallmyggor kan 
hämma blomning 

Compinkie, Eduard, 
Heidi, Rubin, 
Rosabella 

Arabis caucasia Fagertrav 10-
20 

apr-jun sol C 30 Långlivad, 
aggressiv 

Plena, Schneehaube, 
Hedi, Pinkie 

Arenaria 
balearica 

Stjärnnarv 2-5 maj-jul sol-
halvsk 

C 25 Aggressiv, delas   

Arenaria 
montana 

Bergnarv 8-12 jun-jul sol C 30 Långlivad, kalk-
gynnad 

Grandiflora 

Arenaria 
tetraquetra 

Kuddnarv 1-3 jun-jul sol C 15 Delas, kortlivad, 
kalkgynnad 

  

Armeria 
maritima 

Strandtrift 10-
30 

maj-jul sol C 30 Långlivad, 
omplanteras rätt 
ofta för att se bra 
ut; rotsvamp 

Alba, Bevan's 
Variety etc 

Artemisia 
ludoviciana 

Vitmalört 30-
100 

jul-aug sol C 35 Aggressiv; 
mjöldagg, 
rotsvamp, 
bladlöss (gäller 
alla artemisia) 

Silver Queen 

Artemisia 
maritima 

Strandmalört 30-
50 

aug-
sep 

sol C 35 Långlivad, för 
magra växtplatser 

 

Artemisia 
schmidtiana 

Krypmalört 30-
40 

aug sol C 35 Långlivad Nana (20 cm) 

Artemisia 
stelleriana 

Sandmalört 20-
50 

jul-sep sol C 35 Långlivad Boughton Silver 

Buphthalmum 
salicifolium 

Ljusöga 40-
50 

jun-
aug 

sol B 40 Aggressiv   

Calamintha 
nepeta 

Stenkyndel 25-
40 

maj-
okt 

sol-
halvsk 

B 35 Mjöldagg Blue Cloud 

Campanula 
carpatica 

Karpater-
klocka 

10-
30 

jun-
aug 

sol B 30 Långlivad; 
sniglar, mjöldagg, 
rost, 
bladfläcksjuka 
(gäller alla 
campanula) 

Alba, Blaue Clips etc 

Campanula 
cochleariifolia 

Dvärgklocka 5-10 jun-sep sol-
halvsk 

C 30 Aggressiv Alba, Miranda, 
Elisabeth Oliver 

Campanula 
porten-
schlagiana 

Murklocka 10-
15 

jun-jul sol C 35 Långlivad   

Carlina acaulis Silvertistel 15-
25 

jul-sep sol C 35 Sidoskotten lever 
vidare 

  

Centaurea 
dealbata 

Strävklint 70-
100 

jun-jul sol c 35 Ev. uppbindning; 
bladmögel, 
mjöldagg 

Steenbergii 

Centranthus 
ruber 

Pipört 60-
90 

jun-okt sol C 35 Självsår sig Albus, Coccineus, 
Rosy Red 

Cerastium 
tomentosum 

Silverarv 10-
30 

maj-
jun 

sol B 35 Aggressiv Silberteppich, Yoyo 

Crambe 
maritima 

Strandkål 50-
80 

jun-jul sol C-
D 

40 Sniglar/fjärilar 
kan äta den 

Lily White 

Crepis aurea Gullfibbla 20-
40 

maj-
aug 

sol C 35 Kortlivad, frösår 
sig 

  

Cymbalaria 
muralis 

Murreva 3-8 maj-
sep 

sol B 35 Kortlivad, sprider 
sig 

Alba, Rosea  
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Dianthus 
barbatus 

Borstnejlika 20-
60 

jul-sep sol A 40 Tvåårig, självsår 
sig; nejlikesvärta 

Dunnetti, 
Indianerteppich 

Dianthus 
deltoides 

Backnejlika 10-
20 

jun-
aug 

sol B 30 Aggressiv; 
nejlikesvärta 

Albus, Brilliant, 
Leuchtfunk etc 

Dianthus 
gratiano-
politanus 

Bergnejlika 5-20 maj-
jun 

sol B 20 Långlivad; 
nejlikesvärta 

Bombardier, 
Feuerhexe (hör till 
d.g gruppen) 

Echinacea 
purpurea 

Röd rudbeckia 60-
90 

jul-okt sol C 30 Långlivad Magnus, White Swan 

Echinops 
bannaticus 

Blå bolltistel 90-
100 

jul-sep sol C 35 Långlivad; 
självsår sig 

Taplow Blue, 
Veitch's Blue 

Eryngium 
alpinum 

Alpmartorn 50-
70 

jul-aug sol A 40 Långlivad, 
kalkgynnad; 
mjöldagg, 
bladlöss (gäller 
alla eryngium) 

Amethyst, Blue Star 

Eryngium 
bourgatii 

Spansk 
martorn 

30-
45 

jul-aug sol B 50 Långlivad, gärna 
extra sol, värme 

  

Eryngium 
giganteum 

Silvermartorn 75-
100 

jul-aug sol B 50 Tvåårig, självsår 
sig 

Silver Ghost 

Eryngium 
planum 

Rysk martorn 60-
80 

jul-aug sol B 40 Långlivad Blauer Zwerg 

Filipendula 
vulgaris 

Brudbröd 40 jun-jul sol A 40 Kortlivad/delas; 
mjöldagg, 
rostsvamp 

Plena (Multiplex), 
Rosea 

Geranium 
renardii 

Nätnäva 15-
25 

jun-jul sol C 30  Ev. sniglar, rost, 
mjöldagg 

Tcschelda 

Geranium 
sanguineum 

Blodnäva 20-
30 

juli sol A 30  Som ovan Album, Max Frei etc 

Gypsophila 
paniculata 

Brudslöja 80-
100 

jul-aug sol B 50 Långlivad Bristol Fairy, 
Flamingo, 
Rosenschleier etc 

Helianthemum-
hybrider 

Trädgårds-
solvända 

15-
25 

jun-
aug 

sol C 30 Delas med jämna 
mellanrum 

otal 

Helichrysym 
arenarium 

Hedblomster 15-
30 

jul-sep sol C 15 Kortlivad/delas; 
mjöldagg 

H. 'Schwefellicht' 
(30-40) 

Hieracium 
aurantiacum 

Rödfibbla 15-
30 

jul-aug sol-
halvsk 

A 35 Aggressiv; 
sniglar, larver 

  

Jasione laevis Franska 
blåmunkar 

10-
30 

jul-aug sol B 20 Långlivad, 
utlöpare, dock ej 
besvärande 

Blaulicht 

Lavandula 
angustifolia 

Lavendel 40 jul-aug sol C 25 Kalkgynnad   

Limonium 
platyphyllum 

Silverrisp 40-
50 

jul-sep sol C-
B 

40 Mjöldagg   

Lychnis 
coronaria 

Purpurklätt 30-
80 

jun-sep sol A 30 Kortlivad el 
bienn 

Alba 

Melissa 
officinalis 

Citronmeliss 40-
80 

jul-sep sol C 35 Utlöpare Aurea (gulbrokig) 

Nepeta x 
faassenii 

Kantnepeta 30-
60 

jun-sep sol C 35 Långlivad vid 
delning 

Six Hills Giant, 
Walker's Low 

Oenothera 
fruticosa 

Gullnattljus 30-
80 

jul-sep sol B 35 Kortlivad; 
mjöldagg, 
nematoder (alla 
oenothera) 

Fyrverkeri 
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Oenothera 
macrocarpa 

Storblommigt 
nattljus 

15-
30 

jul-sep sol C 35 Långlivad   

Oenothera 
perennis 

Dvärgnattljus 20-
30 

jul-aug sol B 25 Långlivad, 
aggressiv 

Dagblommande 

Origanum 
vulgare 

Kungsmynta 50-
70 

jul-sep sol B 35 Långlivad, 
självsår sig 

Compactum, Aureum 

Perovskia 
abrotanoides x 
atriplicifolia 

Trädgårds- 
perovskia 

80-
100 

jul-aug sol C 75 Halvbuske Blue Spire (hybrid) 

Potentilla 
atrosanguinea 

Blodfingerört 40 jun-
aug 

sol C 30     

Potentilla 
Bicolor-
gruppen 

Brokfingerört 40 jun-
aug 

sol C 35   Gibson's Scarlet etc 

Potentilla 
nepalensis 

Indisk 
fingerört 

40-
70 

jun-sep sol B 35   Miss Willmott etc 

Pulsatilla 
vulgaris 

Backsippa 15-
30 

apr-jun sol B 35 Långlivad, 
kalkgynnad 

Alba, Röde Klokke 

Ruta graveolens Vinruta 30-
50 

jul-sep sol C-
D 

50 Kan ge hudutslag   

Salvia 
nemorosa 

Stäppsalvia 40-
70 

jun-sep sol C 35 Långlivad; 
sniglar, 
spinnkvalster 

 

Salvia 
officinalis 

Kryddsalvia 30-
50 

jun-jul sol C 35 Långlivad Purpurascens, 
Variegata 

Sedum album Vit fetknopp 5-10 jun-
aug 

sol A 35   Coral Carpet, Murale 

Sedum 
cauticola 

Liten 
kärleksört 

5-10 aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 25   Lidakense 

Sedum ewersii Mongoliskt 
fetblad 

10-
20 

aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 25   

Sedum 
floriferum 

Smaragd- 
fetblad 

15-
25 

jul-aug sol-
halvsk 

B 30   Weihenstephaner 
Gold 

Sedum-hybrider   25-
50 

  sol-
halvsk 

C 35   Matrona, Purple 
Emperor, 
Herbstfreude, Frosty 
Morn 

Sedum 
kamtschaticum 

Kamtjatka-
fetblad 

10-
20 

jul-aug sol-
halvsk 

B 25   Variegatum 

Sedum 
spathulifolium 

Kaliforniskt 
fetblad 

5-10 jun-jul sol-
halvsk 

C 20  Cape Blanco, 
Purpureum 

Sedum 
spectabile 

Kinesisk 
kärleksört 

25-
40 

aug-
okt 

sol-
halvsk 

C 35   Brilliant, Stardust etc 

Sedum spurium Kaukasiskt 
fetblad 

10-
15 

jul-sep sol-
halv 

A 35   Album, Fuldaglut 

Sempervivum 
arachnoideum 

Spindelvävs-
taklök 

3-10 jun-
aug 

sol B 20 Långlivad; rost   

Sempervivum-
hybrider 

Taklök 6-10 jun-
aug 

sol B 25 Som ovan Commander Hay, 
Gamma, Rubin 

Silybum 
marianum 

Mariatistel 60-
120 

jul-aug sol C 40 Tvåårig, självsår 
sig; sniglar 

  

Sisyrinchum 
montanum 

Gräslilja 15-
30 

jun-jul sol B 25 Äldre exemplar 
kan dö ut 

  

Stachys 
byzantina 

Lammöron 15-
35 

jun-jul sol A 35 Aggressiv, delas; 
mjöldagg 

Silver Carpet, Big 
Ears 

Stachys 
macrantha 

Praktbetonika 30-
60 

jun-jul sol A 35 Långlivad; 
mjöldagg 

Superba 



29 

Tanacetum 
coccineum 

Rosenkrage 40-
90 

jun-jul sol B 30 Många olika 
sjukdomar 

Robinson's Pink, 
Robinson’s Red 

Thymus x 
citriodorus 

Citrontimjan 15-
20 

jul-aug sol B 15 Långlivad vid 
delning, 2-3 års 
intervall 

Aureus, Golden 
Dwarf, Silver Queen 

Thymus 
serpyllum 

Backtimjan 5 jun-
aug 

sol B 15 Långlivad, 
aggressiv 

Albus, Coccineus, 
Elfin etc 

Verbascum 
chaixii 

Franskt 
kungsljus 

90-
100 

jul-aug sol C 35  Mjöldagg (gäller 
alla verbascum) 

Album 

Verbascum 
nigrum 

Mörkt 
kungsljus 

50-
100 

jul-sep sol B 35   Album 

Verbascum 
olympicum 

Jättekungsljus 150-
200 

jun-sep sol B 50 Tvåårig, självsår 
sig 

  

Verbascum 
phoeniceum 

Violkungsljus 50-
100 

jun-
aug 

sol B 35 Bienn eller 
kortlivad perenn 

Album 

Veronica 
spicata 

Axveronika 40-
50 

jun-jul sol B 35  Mjöldagg Blue Bouquet, 
Heidekind, Icicle 

Veronica 
spicata ssp 
incana 

Silververonika 20-
30 

jul-aug sol       Silberteppich, 
Rotfuchs 

Gräs         

Briza media Darrgräs 30-
40 

jun-jul Sol B 30   

Festuca glauca Blåsvingel 15-
30 

jun-jul sol-
halvsk 

C 20 Delas med några 
års mellanrum 

Elijah Blue 

Helictotrichon 
sempervirens 

Silverhavre 60 juli sol B 50   

Koeleria glauca Tofsäxing 15-
40 

jun-jul sol B 35   

Stipa barbata Skäggfjäder-
gräs 

80 jul-aug sol C 40   

Stipa capillata Finbladigt 
fjädergräs 

80 jul-aug sol C 40   

Stipa pennata Fjädergräs 30-
50 

jun-jul sol C 35   
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Bilaga 2 – Växter för surjord 
 
Små träd och buskar som kan växa på sur jord (alla måste inte ha sur jord) 

Latinskt namn Svenskt namn Höjd, 
m 

Läge Sorter Anmärkningar 

Amelanchier 
laevis 

Kopparhäggmispel 2-3 sol-
skugga 

   

Calluna vulgaris Ljung 0,2-
0,4 

sol  Sorter ev. ej härdiga i 
zon 4 

 

Erica carnea Vårljung 0,1-
0,3 

sol-
halvsk 

Atrorubra  

Hydrangea 
arborescens 

Vidjehortensia 1-2 sol-
halvsk 

Annabelle Tunga blommor vid 
regn, kan knäcka gren 

Hydrangea 
paniculata 

Syrenhortensia 1-2 sol-
halvsk 

  Sköra grenar när ung 

Ilex x meserveae Blå järnek 2-3 sol-
skugga 

Blue Angel, Blue 
Prince, Blue Princess 

Skydda mot frystorka 

Juniperus 
chinensis 

Kinesisk en 1,5-2 sol-
halvsk 

Blue Alps Som ovan 

Juniperus 
communis 

En se 
sorter 

sol Fontän, Hornibrookii 
(markt), Kantarell 1,5, 
Tyrihans 1-2, Vemboö 
3-5 

Som ovan 

Juniperus x 
pfitzeriana 

Trädgårdsen 1-3 sol-
halvsk 

Blaauw, Compacta, 
Glauca 

Som ovan 

Juniperus 
squamata 

Himalaja-en 0,1-1 sol Blue Star, Blue Carpet Som ovan 

Mahonia 
aquifolium 

Mahonia 0,5-1 sol-
skugga 

  Kan drabbas av rost 

Picea abies Gran se 
sorter 

sol-
halvsk 

Acrocona 3-4, 
Echiniformis 0,5, Little 
Gem 0,5, Nidiformis 
0,8 

Skydda mot frystorka. 
Kan drabbas av 
barrlöss och barrätande 
växtsteklar (mest 
kosmetiskt problem) 

Picea glauca Vitgran se 
sorter 

sol-
halvsk 

Alberta Globe 0,75, 
Conica 2-3, 
Echiniformis 0,5 

Som ovan, plus barr-
trädsspinnkvalster 

Pieris floribunda Amerikansk 
buskrosling 

1-2 halvsk   

Pinus pumila Dvärgtall 1-2 sol-
halvsk 

Dwarf Blue, Globe Skydda mot frystorka. 
Kan drabbas av 
växtsteklar. 

Pinus strobus 
'Radiata' 

 Låg weymouth-
tall 

1,2-
1,5 

sol   Som ovan. Kan även få 
angrepp av rostsvamp 

Pseudotsuga 
menziesii 

 Douglasgran 1-2 
(sort) 

sol Fletcheri Som ovan 

Rhododendron 
canadense 

Vårazalea 1 sol-
halvsk 

  

Rhododendron  
Catawbiense 

Parkrododendron 1-3 halvsk  C. Album, C. 
Grandiflorum, Nova 
Zembla, Roseum 
Elegans 

Kan drabbas av 
frystorka, vita flygare, 
stinkflyn, öronvivel 
(gäller alla 
rododendron) 

Rhododenron x  
’Cunningham's 
White’ 

 Parkrododendron 2-3  halvsk   
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Rhododendron 
luteum 

Guldazalea 2 sol-
halvsk 

  

Rhododendron 
Northern 
Lights-Gruppen 

Northern lights- 
azalea 

1-2 sol-
halvsk 

Golden Lights, 
Northern Hi-Lights, 
Rosy Light etc. 

 

Rhododendron  
Tigerstedtii 

Finsk rododendron 1-2  halvsk Haaga, Helliki, 
Helsinki University, 
PMA Tigerstedt, St 
Michel 

 

Sorbus koehneana Pärlrönn 2-3 sol-
halvsk 

 Kan drabbas av 
päronpest 

 
Perenner som kan växa på sur jord (alla måste inte ha sur jord) 
H = Härdighet (A – härdig i hela landet utan extra åtgärder, B – härdig i hela landet på skyddat och väldränerat 
läge, C – härdig i stora delar av landet på skyddat och väldränerat läge, D – härdig bara i landets gynnsamma 
delar). 
Latinskt namn Svenskt 

namn 
Höjd Blom-

tid 
Sol-
skugga 

H c/c Livslängd, 
skötsel, sjukdom 

Exempel på 
sorter 

Aconogonon x 
fennicum 

Finnslide 150-
200 

jun-okt sol-
halvsk 

A 50 Ev. uppbindning   

Ajuga 
pyramidalis 

Blåsuga 15-25 jun sol-
halvsk 

C 35 Långlivad, 
aggressiv, 
mjöldagg 

Rosea, 
Metallica 
Crispa 

Ajuga reptans Revsuga 10-30 maj-
jun 

sol-
halvsk 

B 35 Aggressiv, 
mjöldagg 

Braunherz, 
Atropurpurea, 
Variegata etc 

Alchemilla 
mollis 

Jättedagg-
kåpa 

20-40 jul-aug sol-
halvsk 

  35 Långlivad, 
mjöldagg 

 

Aruncus 
aethusifolius 

Koreansk 
plymspirea 

20-30 jun-jul sol-
halvsk 

C 35 Långlivad Professor 
Lindquist 

Aruncus dioicus Plymspirea 120-
180 

jun-jul sol-
halvsk 

A 50 Långlivad Kneiffi (lägre), 
Glasnevin 

Asarum 
europaeum 

Hasselört 10-15 maj halvsk-
skugga 

C 25  Ibland svåreta-
blerad, annars 
problemfri 

  

Astilbe 
Arendsii-
gruppen 

Astilbe 40-
120 

jul-sep sol-
halvsk 

B 40  Problemfri 
(gäller alla 
astilbe) 

Amethyst, 
Brautschleier 
etc. 

Astilbe 
chinensis var. 
taquetii 

Stor plym-
astible 

80-
110 

jul-sep sol-
halvsk 

B 35  Purpurlanze, 
Superba 

Astilbe 
Chinensis-
gruppen 

Plymastilbe 20-60 aug-
sep 

sol-
halvsk 

B 35   Finale, Pumila 
etc 

Astilbe Crispa-
gruppen 

Krusastilbe 10-25 aug-
sep 

sol-
halvsk 

B 25   Liliput, Perkeo 

Astilbe 
Japonica-
gruppen 

Silverastilbe 30-50 jun-aug sol-
halvsk 

C 35   Bonn, Bremen 
etc 

Astilbe 
Simplicifolia-
gruppen 

Fjäderastilbe 20-30 jun-aug sol-
halvsk 

C 25   Alba, Aphrodite 
etc 

Bergenia 
cordifolia 

Hjärtber-
genia 

25-40 apr-
maj 

sol-
skugga 

B 35 Långlivad, delas 
efter 5-6 år; 
snäckor och 
öronvivlar 

Hybrider: Baby 
Doll etc 
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Brunnera 
macrophylla 

Kaukasisk 
förgätmigej 

30-50 apr-
maj 

halvsk-
skugga 

C 35   Betty Bowring, 
Jack Frost etc 

Cornus 
canadensis 

Amerikanskt 
hönsbär 

10-20 maj-jul halvsk-
skugga 

C 30 Marktäckare, ev. 
svåretablerad 

 

Dicentra eximia Furirhjärta 20-40 maj-
jun 

sol-
halvsk 

B 35 Mattbildande Alba 

Dicentra 
Formosa-
gruppen 

Stort 
fänrikshjärta 

20-50 maj-
aug 

sol-
halvsk 

B 30   Alba, 
Luxuriant, 
Bacchanal etc 

Doronicum 
orientale 

Gemsrot 
(vårkrage) 

30-60 apr-
maj 

sol-
halvsk 

A 40  Bladfläcksjuka, 
mjöldagg, rotröta 

Little Leo 

Epimedium 
grandiflorum 

Japansk 
sockblomma 

15-30 maj-jul sol-
halvsk 

C 30 Långlivad; 
öronvivlar, 
mosaikvirus (alla 
epimedium) 

Elfenkönig, 
Lilafee etc 

Epimedium x 
rubrum 

Röd 
sockblomma 

20 maj-
jun 

sol-
skugga 

A 30 Långlivad, 
aggressiv 

  

Epimedium x 
versicolor 

Blekgul 
sockblomma 

30-50 maj-
jun 

sol-
halvsk 

  40 Långlivad Sulphureum 

Epimedium x 
youngianum 

  10-15 maj-
jun 

sol-
halvsk 

B 25 Långlivad Niveum, 
Roseum 

Filipendula 
purpurea 

Japanskt 
älggräs 

100 jun-aug sol-
halvsk 

A 40 Aggressiv; mjöl-
dagg, rostsvamp 

Elegans, Alba 

Filipendula 
rubra 

Amerikanskt 
älggräs 

100-
200 

jun-jul sol-
halvsk 

B 60 Som ovan Venusta 

Galium 
odoratum 

Myskmadra 10-20 maj halvsk-
skugga 

B 30 Aggressiv   

Gentiana 
septemfida 

Frans-
gentiana 

20-30 jul-sep sol B 40 Långlivad   

Gentiana 
sinoornata 

Höstgentiana 10 sept-
nov 

sol B 25 Långlivad Praecox 
(tidigare) Alba 

Gillenia 
trifoliata 

Gillenia 30-80 jul-aug sol-
halvsk 

B 40   

x Heucherella 
tiarelloides 

Skär 
klockvippa 

20-40 maj-jul sol-
halvsk 

B 35     

Hosta fortunei Blomster-
funkia 

50 jun-aug sol-
skugga 

B 50  Sniglar, snäckor, 
virus (alla Hosta) 

diverse + 
hybrider 

Hosta lancifolia Höstfunkia 40 jul-sep sol-
skugga 

B 35     

Hosta 
plantaginea 

Doftfunkia 60 sept-
okt 

sol C 40   Aphrodite, 
Grandiflora etc 

Hosta 
sieboldiana 

Daggfunkia 80-90 jul-aug sol-
skugga 

B 50   diverse + 
hybrider 

Hosta Tardiana-
gruppen 

Blåfunkia 25-60 jul-aug sol-
skugga 

B 20
-
50 

  diverse 

Kirengeshoma 
palmata 

Vaxklocka 70-80 aug-
sep 

halvsk-
skugga 

C 40     

Lamium 
galeobdolon 

Gulplister 25-30 maj-
jun 

sol-
skugga 

A 50 Aggressiv; 
mjöldagg 

Florentinum, 
Silberteppich 

Lamium 
maculatum 

Rosenplister 15-30 maj-
juni 

sol-
skugga 

B 30 Som ovan Album, Beacon 
Silver, White 
Nancy 

Ligularia 
dentata 

Klippstånds 100-
150 

aug-
sept 

sol-
halvsk 

A
-B 

60 Långlivad; 
sniglar, snäckor 

Desdemona, 
Orange Queen, 
Othello 
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Ligularia 
przewalskii 

Spirstånds 120-
150 

aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 50 Aggressiv, delas 
ej i onödan 

  

Ligularia 
stenocephala 

Mörk 
gullstav 

120-
150 

aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 60 Långlivad, dela ej 
i onödan 

The Rocket 

Lupinus x 
regalis 

Regnbågs-
lupin 

70-
100 

maj-
aug 

sol-
halvsk 

C 35 Oftast problemfri, 
ev mjöldagg, 
sniglar 

 Gallery-serien, 
My Castle, 
Noble Maiden 

Lysimachia 
ciliata 

Guldlysing 50-80 jul-sep sol-
halvsk 

C 35 Aggressiv; sniglar 
och snäckor 

Firecracker, 
mörkt bladverk 

Lysimachia 
clethroides 

Vitlysing 50-80 jun-aug sol-
halvsk 

C 35 Som ovan   

Lysimachia 
nummularia 

Penningblad 10-20 jun-aug halvsk-
skugga 

C 35 Som ovan   

Lysimachia 
punctata 

Praktlysing 60-
100 

jul-aug sol-
skugga 

A 35 Som ovan   

Malva 
moschata 

Myskmalva 60-80 jul-sep sol C 35  Rost Alba 

Meconopsis 
betonicifolia 

Blå 
bergvallmo 

60-
100 

jun-jul halvsk. B 35 Ofta tvåårig, 
självsår sig; 
sniglar, mjöldagg 

  

Omphalodes 
verna 

Ormöga 15-20 maj halvsk-
skugga 

C 35 Aggressiv Alba, 
Grandiflora 

Pachysandra 
terminalis 

Skuggröna 10-20 apr-
maj 

halvsk-
skugga 

C 30 Sprider sig snabbt Green Carpet, 
Variegata 

Phlox 
stolonifera 

Krypflox 5-15 maj-
jun 

sol-
halvsk 

C 25 Marktäckare; 
svamp, mjöldagg, 
sniglar 

Alba, Ariane, 
Blue Ridge 

Phytolacca 
acinosa 
(americana) 

Kermesbär 100-
150 

jul-aug sol-
skugga 

B 75 Långlivad; giftig; 
virus 

 

Polygonatum x 
hybridum 

Jätterams 60-90 maj sol-
skugga 

B 50 Långlivad; sniglar   

Primula 
denticulata 

Bollviva 20-40 apr-
maj 

halvsk C 35  Sniglar, bladlöss, 
tvestjärtar, virus, 
svamp (alla vivor) 

Cachmeriana, 
Rubin 

Primula 
Pruhoniciana-
gruppen 

Violviva 10-20 apr-
maj 

sol-
halvsk 

A 25   John Mo, 
Wanda etc 

Primula vialii Hyacintviva 30-45 jun-jul halvsk B 25 Vill ha fukt   

Pulmonaria 
saccharata 

Storbladig 
lungört 

25-30 apr-
maj 

sol-
skugga 

B 35 Långlivad; rådjur, 
sniglar, mjöldagg 

Argentea, Mrs 
Moon, Sissing-
hurst White 

Rodgersia 
aesculifolia 

Kastanje-
rodgersia 

80-
100 

jun-jul sol-
skugga 

B 60 Långlivad; sniglar   

Rodgersia 
pinnata 

Fingrad 
rodgersia 

70-
100 

jul-aug sol-
skugga 

B 40 Som ovan Alba, Elegans, 
Rubra 

Rodgersia 
podophylla 

Bronsrod-
gersia 

80-
120 

jul-aug sol-
skugga 

C 70  Som ovan   

Sanguinaria 
canadensis 

Blodört 15-20 apr-
maj 

halvsk-
skugga 

C 20   Plena 

Saxifraga 
umbrosa 

Skuggbräcka 20-30 maj-
jun 

halvsk-
skugga 

B 20   

Smilacina 
racemosa 

Vipprams 60-80 maj-
jun 

halvsk-
skugga 

B-
C 

30 Långlivad   
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Thalictrum 
aquilegifolium 

Aklejruta 70-
100 

jun-jul sol-halv B 35 Långlivad; 
mjöldagg, snäckor 

Album, 
Atropurpureum 

Thalictrum 
delavayi 

Violruta 100-
150 

jul-aug sol-halv B 50  Som ovan Album, 
Hewitt's Double 

Tiarella 
cordifolia 

Spetsmössa 15-25 maj-
jun 

halvsk-
skugga 

B    Marktäckare; ev 
sniglar 

  

Trillium 
erectum 

Purpurtre-
blad 

30-40 maj-
jun 

halvsk-
skugga 

C 25 Långlivad Albiflorum 

Trillium 
grandiflorum 

Stort treblad 30-50 maj-
jun 

sol-
skugga 

C 25 Långlivad   

Waldsteinia 
ternata 

Vinterwald-
steinia 

20 maj-
jun 

sol-
skugga 

B 35 Marktäckare   

Ormbunkar                 

Adiantum 
pedatum 

Frilands-
adiantum 

50-60   halvsk-
skugga 

B 30 Sprider sig med 
rhizomer 

  

Asplenium 
septentrionale 

Gaffelbräken 10-15   sol-
skugga 

B 25 Långlivad; sniglar   

Asplenium 
trichomanes 

Svartbräken 10-20   sol-
skugga 

B 30 Långlivad Ramosum 

Athyrium filix-
femina 

Majbräken 80-
100 

 sol-
skugga 

A 50   

Athyrium 
niponicum 

Regnbågs-
bräken 

15-30  sol-
skugga 

C 35  Pictum (eller 
Metallicum) 

Blechnum 
spicant 

Kambräken 30-50   halvsk-
skugga 

C 40 Långlivad   

Dryopteris filix-
mas 

Träjon 70-
120 

  sol-
skugga 

A 50 Långlivad   

Matteuccia 
struthiopteris 

Strutbräken 100-
150 

  sol-
skugga 

A 50 Långlivad, sprider 
sig med utlöpare 

  

Onoclea 
sensibilis 

Pärlbräken 30-50  halvsk C 40 Fryser ned första 
frostnatten 

 

Osmunda 
regalis 

Safsa/kungs-
bräken 

100-
200 

 halvsk-
skugga 

B 75-
125 

Vill ha fuktig jord  

Gräs         

Calamagrostis x 
acutiflora 

Tuvrör 150-
200 

jul-aug sol-
halvsk 

B 50  Karl Foerster, 
Overdam 

Carex elata 
’Aurea’ 

Guldstarr 50 jul-aug sol-
skugga 

B 35 Bäst färg i soliga 
lägen 

 

Carex grayi Spikklubbe-
starr 

40-50 juni sol-
skugga 

B 35 Gärna fuktig jord  

Festuca glauca Blåsvingel 15-20 jun-jul sol C 20  Elijah Blue 

Molinia 
arundinacea 

Jättetåtel 175 aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 65  Transparent 

Molinia 
caerulea 

Blåtåtel 60-
100 

aug-
sep 

sol-
halvsk 

A 65  Overdam, 
Variegata 

 


