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SAMMANFATTNING 

Varför är utbudet av lignoser så begränsat för Norrland? Vilka faktorer spelar in för en växts 

härdighet, och hur bedrivs och prioriteras arbetet för att bredda produktutbudet av lignoser 

för växtzonerna V-VIII? Anser personer inom branschen att det idag finns behov av några 

speciella sorters lignoser för de högre växtzonerna? Hur ser forskarna på klimatförändringar-

nas påverkan på klimatet och växterna i framtiden?  

    Detta examensarbete grundar sig på en litteraturstudie och telefonintervjuer, och har till 

syfte att kartlägga det arbete som gjorts och görs för ett breddat produktutbud av lignoser för 

Norrland. Syftet har också varit att undersöka vilka sorts lignoser det idag finns ett behov av i 

växtzonerna V-VIII, vilka svårigheter som finns samt undersöka vilka lignoser som några 

personer i branschen ser som framtidens lignoser för dessa växtzoner. 

    Avslutningsvis har detta resulterat i några upprättade växtlistor över de lignoser som 

litteraturstudien och i intervjupersonerna anser vara lignoser på frammarsch eller framtidens 

lignoser för Norrland.  
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1. INLEDNING  

 

1.1  Bakgrund 

I norra Sverige strävas det efter att få fram nytt härdigt växtmaterial som ska klara det norr-

ländska klimatet. Men allt handlar inte bara om härdighet, utan även om att få fram mer mot-

ståndskraftiga sorter som bättre står emot virussjukdomar och skadeinsekter (E-Planta).    

    En viktig aspekt är att de växter som vi tar in i vårt land har rätt ursprung, för att erhålla rätt 

klimatanpassning (Sandström 2009, s.14).  

    Sandström (2009, s.48-49) skriver också att intresset för inredning och trädgård har ökat 

de senaste åren och att många trädgårdsägare idag söker lite mer ovanliga växter än 

tidigare, vilket resulterat i att många växter med oprövad bakgrund idag hamnar i mångas 

trädgårdar, med olika odlingsresultat.     

    En fråga som forskare idag spekulerar kring, är hur klimatet kommer att förändras i framti-

den och hur växterna kommer att påverkas av den rådande klimatförändringen (SLU klimat-

antologi).   

    Växtsamlare åker världen över i jakten på ny växtkunskap och nya växter (Hellbom 2009 

s.17-20), försöksstationer (Pettersson 2009) och försöksodlingar på plantskolor i norra 

Sverige (Rydlinge Plantskola, Arboretum norr) har funnits och finns sedan ett antal år tillbaka 

i jakten på ett utökat växtsortiment.  

    Efter en praktikperiod på Rydlinge Plantskola i Skellefteå, väcktes en vilja att få en djupare 

förståelse om behovet gällande nytt växtmaterial för Norrland. Rydlinge plantskola som ligger 

i växtzon V, har sin egen försöksodling av lignoser (träd och buskar), där nytt växtmaterial 

testas och utvärderas tre till fem år innan de tar in dem i sortimentet. Alla de funderingar och 

frågor som uppkom om klimatanpassat växtmaterial under praktiktiden, resulterade i detta 

examensarbete.  

    Tidigare examensarbeten har berört ämnet genom att visa på det produktutbud som idag 

finns av lignoser för norrland i klimatzonen V-VIII (Broström 2008) och dess användning 

(Degerman 2007). Det har även skrivits om potentiella växter som skulle kunna fungera i en 

högre växtzon, hur det skulle kunna bli ett större utbud samt hur de skulle kunna nå ut mer till 

användning (Degerman 2007).    

    Däremot har jag hittat mindre skrivet om vad som är orsakerna till behovet av nya lignoser, 

de åtgärder som gjorts och det arbete som idag bedrivs. Inte heller har jag hittat så mycket 

skrivet om vilka lignoser som det idag finns behov av, eller vilka som anses som framtidens 

lignoser för de högre växtzonerna. 

 

http://www.eplanta.se/
http://www.arboretum-norr.se/
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1.2  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa de svårigheter som norra Sverige har med det 

befintliga lignossortiment och varför problemet har uppstått och ännu finns kvar.  

    Syftet är också att undersöka vilka åtgärder som gjorts och görs idag för att komma tillrätta 

med problemen. 

    Syftet är också att beröra frågan om vilka sorts lignoser som några utvalda plantskolor i 

norrland och några personer som arbetar med utvecklingen av klimatanpassat växtmaterial, 

anser att det idag finns ett behov av på marknaden.     

    Målet är att genom dessa efterforskningar lägga fram en växtlista med några nya härdiga 

lignoser anpassade efter norrlands krav. Sorter som under de senaste åren har kommit, eller 

kommer att komplettera lignossortimentet, och som idag inom branschen anses som 

framtidens lignoser inom växtzonerna V-VIII.  

 

1.3  Frågeställningar 

Vad är det som inte är bra med dagens utbud av lignoser för norrlandsregionen i växtzo-

nerna V-VIII?        

    Vad är det som talar för att det finns ett behov av nya lignoser för norrland, och i så fall 

vilka fördelar finns det med det nya växtmaterialet?  

    Hur bedrivs arbetet med framtagandet av nytt klimatanpassat växtmaterial för norra 

Sverige och av vilka?  

    Vilka nya lignoser är de som är på frammarsch enligt de som arbetar i branschen?  

  

1.4  Avgränsningar 

Detta examensarbete behandlar enbart lignoser för mellan- och norra Sverige inom växt-

zonerna V-VIII och belyses enbart ur växtproducenternas och försäljarnas synvinkel. 

 

2. METOD 

Genom litteraturstudier i böcker, elektroniska dokument, faktablad och artiklar har data in-

samlats inom området för växtkvalité och växtutveckling för norrland. Intervjuer har också 

gjorts med ägare på utvalda plantskolor inom växtzonerna V och VI samt med betydande 

personer som på något sett varit delaktiga i centrala eller lokala utvecklingsarbeten inom om-

rådet. Dessa personer presenteras senare under rubriken Intervjuer. 

 

2.1  Litteraturstudie 

För att bättre förstå vad som är viktiga förutsättningar för att en växt ska vara härdig, varför 

växtmaterialet av lignoser i Norrland har blivit av sämre kvalitet och vilka åtgärder som görs 

för att stävja problemen har en litteraturstudie gjorts.  
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2.2  Intervjuer 

För att ge en bättre bild över hur de som arbetar på plantskolor i norra Sverige och de per-

soner som bedriver utvecklingsarbetet av lignoser, ser på dagens och framtidens norr-

ländska växtsortiment har intervjuer gjorts. Tre ägare av plantskolor i växtzonerna V och VI 

har intervjuats. Urvalet av plantskolor gjordes under litteraturstudiens gång, då några olika 

plantskolor i olika växtzoner valdes ut som på något sätt är eller har varit delaktig i någon 

tidigare satsning i växtutveckling för Norrland. Nio frågor ställdes till samtliga. Se bifogade 

frågor i bilaga 1. 

    Under litteraturstudiens gång dök också ett antal namn upp på personer som bedrivit cen-

trala och lokala insatser och varit nyckelpersoner i arbetet med växtutvecklingen i norr, därav 

urvalet av intervjupersoner. Sju frågor ställdes till de tre personer som intervjuades. Se 

bifogade frågor i bilaga 2. 

 

3. RESULTAT 

 

3.1  Litteraturstudie  

Nedan kommer en kort redovisning över den litteratur och de källor som valts i denna littera-

turstudie. 

    Maria Sandström har skrivit boken Trädgård i kallt klimat (2009). Maria är hortonom och 

har stor erfarenhet av odling i norra Norrland samt undervisar och skriver artiklar inom detta 

område. 

    Tom Ericsson är universitetslektor och docent i ekologi och miljövård på SLU i Ultuna, där 

han bland annat undervisar om växters byggnad och funktion. 

    Elisabeth Öberg är hortonom och försöksledare på Öjebyns försöksstation, och har varit 

projektledare i olika växtutvecklingsprojekt i Norrbotten. 

    Därefter har bland annat olika hemsidor som bland annat Riksförbundet Svensk Trädgård, 

E-Planta, Rydlinge Plantskola, SMHI och SLU, varit en viktig informationskälla tillsammans 

med olika publikationer från forskare på SLU. 

 

3.1.1  Härdighet och frosttålighet 

När man talar om en växts härdighet är det en mängd olika faktorer som spelar in. 

    Några faktorer som är viktiga är hur växten kan hantera temperaturer och vädrets stabilitet 

skriver Sandström (2009, s.10). Ericsson (2008, s.33) skriver att på sommaren är en växts 

cellväggar tunna och att nya celler hela tiden bildas, vilket gör växten som mest känslig för 

låga temperaturer. Klimatanpassade arter står dock bra emot lätta frostnätter då och då även 

på sommaren. 
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Invintringen som också kallas acklimatisering (Riksförbundet Svensk Trädgård), hos en växt 

sätter igång vid en viss nattlängd (brukar kallas den kritiska), och styrs av växtens gener. En 

rad processer startar under denna kritiska nattlängd, tillväxten upphör och växtens frost-

härdighet börjar byggas upp. Av den anledningen är det viktigt att välja växter med rätt ur-

sprung så att avmognaden sker vid rätt tidpunkt. Full frosthärdighet är en process som först 

är uppnådd efter cirka åtta veckor. Dock påverkas också detta tidsförlopp av både hösttem-

peraturen och förhållandet av vatten och näring på växtplatsen. Ju varmare, torrare och mag-

rare desto snabbare sker förloppet (Ericsson 2008, s.33-36). 

    När full invintring är uppnådd har växtens årsskott förvedats och växten är i vila. Den 

klarar då av väldigt låga temperaturer. Växter hemmahörande ett inlandsklimat har dock falsk 

vila, vilket är viktigt att veta för de som bor i kustnära områden. Om en växt med falsk vila 

planteras vid havskusten med dess tillfälliga perioder av värme, kan det medföra att växten 

luras igång och sedan får köldskador vid efterföljande kyla. Vilan bryts helt när köldbehovet 

hos växten är tillgodosedd, och den kan sedan sätta igång att växa när värmen kommer 

(Ericsson 2008, s.33-36).  

 

3.1.2  Växtsäsongens längd och ljusförhållanden 

Växtsäsongens längd varierar stort från söder till norr i vårt avlånga land. Om vi tittar på 

några orter i Sverige så kan vi se att Skånes växtsäsong är cirka 240 dagar, Sundsvall 180 

dagar, Pajala och Arjeplog 150 dagar och Karesuando 130 dagar (Sandström 2009, s. 10). 

    Av samma anledning skiljer sig också ljusförhållanden i Sverige väldigt mycket. Som tidi-

gare nämnts om växtens acklimatisering, som startar vid en viss nattlängd (Ericsson 2008, 

s.33-36) är det av stor vikt för en växts överlevnad att den har rätt ursprung. 

 

3.1.3  Växtens ursprung  

En växts ursprung ger oss upplysningar om vilket geografiskt område man från begynnelsen 

hämtat fröpartiet eller plantorna ifrån i naturen (GROs plantskolesektion). Genom dessa 

värdefulla uppgifter kan vi få en vägledning i växternas arvsanlag genom att studera den 

ursprungliga platsens markförhållanden och rådande klimat, eftersom växtens arvsfaktorer 

påverkas av detta (Växtteknik). 

 

3.1.4  Växtens proveniens 

En grupp växter av samma art som härstammar eller kommer från ett speciellt geografiskt 

område, har samma proveniens (GROs plantskolesektion). Är växtens proveniens angett på 

växtetiketten talar det om för oss om växtens klimatanpassning, med tanke på både tempe-

ratur, dagslängd och andra klimatförhållanden. (Sandström 2009, s.13). En växtetikett som 

hänvisar till växtens proveniens, kan till exempel vara märkt Lonicera involucrata ’Lycksele´. 
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3.1.5  Växtens frökälla 

I trädgårdsbranschen anger man 

ibland växtens frökälla. Detta berättar 

för oss på vilken geografisk plats 

fröet har insamlats på (E-Planta). 

Plantornas växtetiketter märks då 

med fk efter artnamnet. Exempel: 

Sorbus frutescens fk Ås. 

 

3.1.6  Klon 

Om en stickling tas från en moder-

planta och sedan planteras bildas en 

genetisk kopia av ursprungsplantan, 

en klon. Genom denna föröknings-

teknik kan man skapa flera individer 

med samma arvsanlag. Denna spe-

ciella förökningsteknik kallas kloning 

(www.kloning.se). 

3.1.7 Zonkartan  

Zonkartan är en vägledning när det 

gäller härdighet på vedartade växter. 

Kartan delar in Sverige i åtta olika 

odlingszoner, där zon I är de allra 

mildaste delarna av landet och zon 

VIII de allra kärvaste. Ett högt zontal 

på en växt indikerar att den anses ha 

en högre härdighet. Man ska dock 

tänka på att klimatet också kan 

variera ganska mycket inom samma 

odlingszon och att man även själv i 

viss mån kan påverka en växts 

förutsättningar (Riksförbundet Svensk 

Trädgård). 

 

Bild 1. Zonkartan. Publiceras med tillstånd från 

Riksförbundet Svensk Trädgård. (RST) 
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3.1.8  Norrländsk växtkvalitetshistoria  

Under slutet av 1800-talet då stambanan blev klar genom övre Norrland, pryddes SJ:s sta-

tionsbyggnader med planteringar för att skapa en representativ plats för orten. Från denna 

tid fram till 1900-talets början bedrev SJ en gedigen verksamhet gällande plantskoleverk-

samhet. Anledningen till detta var att kunna säkerställa klimatsäkert växtmaterial till landets 

alla stationsbyggnader. I Boden låg då den nordligaste plantskolan där växterna förökades 

och fördelades ut.  (Sandström 2009, s.45). Sandström (2009, s.47) skriver att under 1900-

talet hade trädgårdsintresset gällande prydnadsväxter även börjat sprida sig ut på 

landsbygden i norra Sverige.1957 startade Hushållningssällskapet i Norrbotten en plantskola 

i Sunderbyn strax utanför Luleå, för att kunna erbjuda bra klimatanpassat växtmaterial för 

norrbottningarna (Sandström 2009, s.48). Några producerande plantskolor fanns sedan i 

norra Norrland fram till början av 1960-talet. Dessa plantskolor kunde då erbjuda ett brett 

sortiment av närodlat och klimatanpassat växtmaterial med en nordlig proveniens, bland 

annat från Ryssland. Norrland kunde under denna tid förse sin närmiljö själva med härdigt 

kvalitativt växtmaterial (Öberg 2007, s.7).   

    Öberg (2007, s.7-8) skriver att vid 1960-talets slut vid den rådande byggboomen i mel-

lersta och södra Sverige uppstod en trend av massplanteringar av lignoser, en trend som 

sakta spred sig även upp över landet. En prispress på växter uppstod i Norrland och resulte-

rade tillslut i att inköp av växter istället gjordes från tyska och holländska plantskolor istället 

för hos de lokala producerade plantskolorna. Lönsamheten försämrades drastiskt för de 

lokala plantskolorna och de slogs tillslut helt ut i mitten av 1970-talet. Därmed försvann det 

egna klimatanpassade växtmaterialet från marknaden. 

     Under 70-talets senare del började dock norrländska växtanvändare i branschen snabbt 

märka en drastisk förändring av det annars robusta växtsortimentet, som nu plötsligt började 

uppvisa både frostskador och sjukdomar. Det till yttre identiska växtmaterialet som alltid 

används, var nu dock ett helt annat material genetiskt sett och utan rätt klimatanpassning. 

Forna provenienser av det växtmaterial som länge används uppe i norr gick inte längre att få 

tag på och urvalet till den norrländska marknaden bestämdes nu av plantskolor i 

Mellaneuropa och Skåne (Öberg 2007, s.8). 

    Sandström (2009, s.49) skriver att genom hård konkurrens från utlandet och plantskolor i 

södra Sverige har norra norrlands plantskoleverksamhet under de senaste årtionden ge-

nomgått en förändring. Idag finns bara en egenproducerande plantskola i norra norrland och 

intresset för förökning hos lokala plantskolor är litet eftersom det är svårt att konkurrera pris-

mässigt. 
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3.1.9  Utvecklingsarbetet med klimatanpassat växtmaterial 

Efter 70-talets turbulens med den försämrade växtkvalitén på marknaden följde ett ökat kva-

litetstänkande. Detta har under de senaste årtiondena fört med sig några olika lokala och 

statliga insatser i form av olika utvecklingsprojekt, vars gemensamma grundsyfte har varit att 

komma till bukt med problemet med ett allt för dåligt klimatanpassat växtmaterial (Lagerström 

2008).  

3.1.9.1 Öjebyns forskningsstation, Piteå  

I Öjebyn utanför Piteå låg Sveriges nordligaste forsknings- och försöksstation för träd-

gårdsväxter. Försöksstationen ligger i växtzon V och har genom åren testat odlingsvärdet 

och bedrivit härdighetsförsök på många växter sedan 1940-talet. SLU Alnarp bedrev tidigare 

försök på vissa växter i Öjebyn samtidigt som det bedrevs egna lokala odlingsförsök.       

    2006 lade dock SLU ner avdelningen för trädgårdsodling vid Institutionen för norrländsk 

jordbruksvetenskap och i och med detta även den trädgårdsforskning som fanns i norra 

Sverige. Hushållningssällskapet i Norrbotten har sedan dess drivit försöksstationen vidare 

utan fasta anslag. Olika projekt som kommer att presenteras nedan, har under åren bedrivits 

på försöksstationen med hjälp av bland annat EU-medel.   

    Idag sköts Öjebyns försöksstation som en levande genbank av gamla växter för ett nord-

ligt klimat. Tyvärr sker den mesta skötseln på stationen av ideellt arbete, då ingen finansie-

ring i dagsläget finns. Detta leder sorgligt nog till att många växter årligen dör på grund av 

bristande skötsel. Allt detta hotar på sikt försöksstationens och dess unika växtmaterials fort-

satta existens (Öberg 2007, s. 8). 

 

3.1.9.2  Arboretum norr 

1975 bildades Arboretum norr (arboretum = en samling av träd) utanför Umeå i växtzon V, 

genom en gemensam satsning i Umeå från SLU, kommunen och universitetet. Arboretet 

bedrivs av en ideell stiftelse med representanter från tidigare nämnda parter.  

    1981 planterades de första lignoserna i arboretet och idag består samlingen av över 1400 

ovanliga lignoser av cirka 250 arter på sammanlagt cirka tjugo hektar naturmark. Syftet med 

arboretet är bland annat att verka som både försöksplantering och genbank. Ett huvudsyfte 

är också att bidra till en ökad tillgänglighet av klimatanpassade lignoser i norra Sverige, ge-

nom att införa nya insamlade sorter och återintroducera gamla (Arboretum norr). 

 

3.1.9.3 Projekt ”Återintroduktion” 

1980 startade projektet ”Återintroduktion”, en satsning som gjordes av Avdelningen för Norr-

ländsk Trädgårdsodling (nuvarande SLU, Statens lantbruksuniversitet) i forskningsstatio-

nerna i Öjebyn utanför Piteå och Röbäcksdalen i Umeå. Projektets syfte var att hitta och 
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samla in det gamla norrländska växtmaterialet som gått förlorat i och med att de produce-

rande plantskolorna försvunnit från marknaden. Planteringarna vid de gamla stationsbygg-

naderna och andra gamla planteringar inventerades och växtmaterial samlades in. Arbetet 

med detta pågick som bäst fram till 1982 och registrering av ett par hundra kloner, arter och 

sorter av lignoser blev resultatet av arbetet (Öberg 2007, s.8). 

    Forskningsstationen i Öjebyn bedrivs som tidigare nämnts nu av Hushållssällskapet i Norr-

botten, och där finns nu alla dessa insamlade växter från projektet bevarat under benäm-

ningen ”Norrlandssortimentet”. Tillsammans med annat insamlat växtmaterial från bland 

annat Alaska, nordöstra Ryssland och övriga Skandinavien och ett gammalt sortiment utgör 

de nu en genbank av kulturväxter och förökningsmaterial för framtiden (Öberg & Isaksson 

2007, s.9).    

 

3.1.9.4 Projekt ”P-80” och Projekt ”Svenska frökällor/Växtutveckling”  

1980 startade ”Projekt 80, nya träd och buskar” av försöksledare Rune Bengtsson vid SLU 

Alnarps institution för trädgårdsvetenskap (Bengtsson 1992).  Forskningsprojektet hade som 

syfte att hitta nya och bättre lignoser till landets trädgårdar, parker och plantskolor (Molin 

2008, s.23 ). 

    1983 startade Tomas Lagerström lärare på SLU:s landskapsarkitektutbildning i Ultuna, 

upp växtutvecklingsprojektet ”Svenska frökällor”. Vid uppstarten av projektet gjordes en 

analys över vilka problem som konsumenten ansåg plantskolornas sortiment hade. De 

resultat som framkom var att många växtarter fanns med för dålig klimatanpassning, 

oönskade inkorsningar samt att det ofta var en hopblandning av arter och felaktig 

namnsättning på plantorna.     

    Målet med projektet var att snabbt och billigt välja ut tillräckligt bra växtmaterial och ut-

veckla ett mer klimatanpassat och lämpligt växtmaterial åt plantskolorna med fokus på ett 

fröförökat bassortiment. Målet var också att komma till bukt med det problem som uppstått 

med felaktig namnsättning på växterna. Stora provodlingar etablerades ute hos utvalda 

odlare och resulterade tillslut i cirka femton hektar anlagda frökällor av bättre ursprung. Detta 

projekt gjordes i samarbete med Sveplant E Ekonomisk förening som bestod av cirka tjugo 

plantskolor som satsade på produktutveckling av växtmaterial i olika steg. Detta projekt 

bidrog till en högre kvalité i det svenska plantskolesortimentet (SLU Växtutveckling) och 

bidrog också till ett frökällesystem för vidare växtproduktion. På senare år har projektet bytt 

namn till Projekt Växtutveckling (Lagerström 2008). 
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3.1.9.5 Projekt ”Förökning och distribution av träd och buskar utvalda för norrländska 

förhållanden” 

Under åren 1988-1991 bedrevs arbetet med att försöka få ut de ”Norrlandssorter” som sam-

lats in genom tidiga projekt ”Återintroduktion”, ut på marknaden igen. På Öjebyn förökades 

dessa sorter tillsammans med forskningsstationens andra bevarade växtsortiment i syfte att 

leverera växtmaterialet ut till Norrlands plantskolor för vidare produktion (Öberg & Isaksson 

2007). Enligt Öberg och Isaksson (2007) åstadkoms inte önskat resultat på grund av att de 

flesta plantskolorna endast köpte in för vidare försäljning och inte var så villiga att producerar 

vidare i eget led. 

 

3.1.9.6 E-systemet, E-Planta och Elitplantstation 

1990 kom E-systemet att etableras som ett fortsatt led i utvecklingsarbetet av ett förbättrat 

växtmaterial. E-systemet är ett resultat av tidigare samarbete mellan växtanvändare, 

växtproducenter och forskare genom tidigare nämnda SLU-projekt i växtveckling på Alnarp 

och Ultuna (Lagerström 2008).   

    Varumärket som bildades är E-Planta och står för en kvalitetsmärkning av lignoser som är 

utvalda för Sveriges klimat samt virusfria fruktträd och bärväxter. Denna kvalitetsmärkning 

innebär att lignoserna är art- och sortäkta eftersom endast godkända frökällor och 

moderplantor får användas. Plantorna har också bättre motståndskraft mot sjukdomar och 

skadegörare eftersom endast friskt utgångsmaterial används. Lignoserna har också 

provodlats på olika platser i landet vilket ger en säkrare beskrivning av växtsätt och angivelse 

av växtzon (E-Planta).   

    l dagsläget är tjugotre plantskoleföretag medlemmar i E-Planta (E-Planta) och enligt Holm1 

betalar alla medlemmar sju promille av det egna företagets totala omsättning till E-Planta 

ekonomiska förening. På så sätt finansieras det fortsatta arbetet. Holm berättar vidare att 

viss del av omsättningen från E-Planta bland annat går till bidrag för vidare utvecklingspro-

jekt. 

    Basen i E-plantas växtsortiment kommer från frökällor och kloner från tidigare nämnda 

SLU projekt vid Ultuna, Alnarp och Röbäcksdalen/Öjebyn samt Balsgård som förädlar virus-

fria fruktträd och bärbuskar. 

    De som värderar behovet och väljer ut nya E-plantor av inkomna förslag är en expertgrupp 

bestående av representanter från områdena forskning, professionell växtanvändning, fritids-

odling och E-Planta ekonomiska förening. Enligt Holm har E-plantproducenterna två repre-

sentanter i denna expertgrupp som består av totalt åtta representanter.  

                                                           
1
 Gunnel Holm verksamhetsledare på E-Planta ekonomisk förening, telefonsamtal 12 och 22 oktober 

2009. 
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Genom ett samarbete med Norge och deras E-Plant har dock E-sortimentet breddats sedan 

några år tillbaka med växtmaterial även därifrån.  

    Utanför Kristianstad ligger E-Planta Elitplantstation, där modersplantorna finns samlade för 

vidare klonförökning och försäljning ut till medlemmarna för vidare förökningsproduktion eller 

direktproduktion (Lagerström 2008). Holm berättar vidare att de har tre fröplantager, fröod-

lingar av lignoser som finns i Alnarp, på Öland och i Bålstad. Där finns idag ett femtiotal olika 

frökällor och där samlas frön, kottar och hängen in och säljs vidare till medlemmarna. 

    Om man tittar närmare på E-Plantas sortiment (E-Planta) av prydnadsträd, prydnadsbus-

kar och barrträd, är det fyrtionio stycken som klarar upp till växtzon V, tjugotre som klarar 

växtzon VI, åtta som klarar växtzon VII och en som klarar växtzon VIII, av deras totala hund-

raen stycken. Bland totalt sexton sorters bärbuskar är det nio som klarar upp till växtzon V, 

fyra som klarar växtzon VI och inga som klarar växtzon VII och VIII. Sortimentet erbjuder 

också totalt sextionio sorters fruktträd varav sju är härdiga upp till växtzon V, tre till växtzon 

VI och inga till växtzon VII och VIII. En sak att poängtera här är att bland några av dessa 

finns angivelser om att de kanske klarar en högre växtzon. Dessa markeras inom parantes 

på växtlistan på den högre växtzonen. Se bilaga 3. 

 

3.1.9.7 Projekt ”Plantskola i norr” 

Under åren 2006-2007 bedrevs projektet ”Plantskola i norr” med finansiering av EU-bidrag. 

    Öberg (2007, s.7) skriver att syftet återigen var att försöka få de medverkade plantsko-

lorna i projektet att börja producera klimatanpassat växtmaterial av hög kvalitet. Det insam-

lade växtmaterialet från genbanken i Öjebyn var det utgångsmaterial som användes. Syftet 

var också att öka plantskolornas samverkan så de kunde bli konkurrenskraftiga, få ökad lön-

samhet och fler arbetstillfällen i framtiden. Öberg (2007, s.8) skriver i sin projektbeskrivning 

om projektet:  

”Det urvalsarbete som gjorts och de erfarenheter med klimatriktigt växtmaterial 

som utförts av forskningsstationer och arboreta i norra Sverige, måste bli känt 

och tillgängligt för handelsträdgårdar/plantskolor, privata och offentliga konsu-

menter samt planläggare” (Öberg, 2007) 

 

Enligt Öberg 2 projektledare för projektet, gav insatsen tyvärr inte det resultat som de hade 

hoppats på. Hon tror att det beror på att många plantskolor inte har den odlingsmark som 

krävs för egen produktion, att det är en rädsla för investeringar och att det inte finns den 

bredd som krävs i kunskapen om förökningstekniker och markbearbetning .  

                                                           
2
 Elisabeth Öberg Försöksledare Öjebyns försöksstation, telefonsamtal 20 oktober 2009. 
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3.1.9.8 Projekt ”New Plants on the Northern Periferi Market” 

Under tiden som projekt ”Plantskola i norr” pågick blev Piteå kommun intresserad av att 

fortsätta driva detta arbete framåt. Målsättningen är att kunna erbjuda sina invånare ett mer 

intressant växtmaterial i deras stadsmiljö. Det finns också en fortsatt förhoppning om att få 

några lokala plantskolor till egen växtproduktion i framtiden. Tillsammans med Kultur- och 

Fritidsförvaltningen ansöker Hushållningssällskapet tillsammans med andra medarbetare 

från andra länder EU-bidrag för ett nytt projekt . Projektet är döpt till ”New Plants on the 

Northern Periferi Market” (Öberg 2007, s. 24). Detta projekt är i skrivandets stund inte ännu 

uppstartat. 

 

3.1.9.9 Producerande plantskolor i norr 

Idag finns bara två plantskolor i norrland som producerar eget växtmaterial. Hansskogs 

plantskola i Umeå har en storskalig produktion för egen försäljning på sina två gardencenter i 

Umeå (Hansskogs Plantskola). Utanför Piteå har handelsträdgården Astrant Plant en 

småskalig produktion (Astrant Plant).  

 

3.1.9.10 Försöksodlingar i norr 

Några få plantskolor och arboretum i norrland har idag egna försöksodlingar av lignoser.  

    Försöksodlingar finns bland annat i Arboretum Norr och vid Hansskogs plantskola i Umeå 

samt vid Rydlinge Plantskola i Skellefteå. 

 

3.1.9.11 Växt- och kunskapssamlare  

Idag finns några få växtentusiaster som reser världen över för att inhämta nya växtkunskaper 

och samla in frön (Ingvarsson & Norgren, 2008) och växter (Hellbom 2009, s. 17-20) som 

anses skulle passa för våra svenska förhållanden. De stora växtjägarna förr i tiden hade 

dock det lättare att föra ut sina skatter ut ur länderna än vad dagens växtsamlare har. Då 

Sverige 1992 skrev under Rio-konventionen om biologiskt mångfald förbjöds plantutförseln ut 

ur länder. Det man ville förhindra med detta förbud var att rika länder hämtade växtmaterial 

och gjorde stora vinster i sitt hemland på de fattiga ländernas bekostnad. Idag tillåts utförsel 

av växter endast i forskningssyfte (Hellbom 2009, s. 20).  

    Ingvarsson och Norgren (2008) skriver att ett problem för de växtjägare som är ute efter 

att hitta växtmaterial för norra Norrland, är att de måste högt upp i bergen för att finna växt-

material som klarar de kärva vintrarna i norr. 
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3.1.10 Samhällsekonomi 

Öberg (2007, s. 7) skriver i sin rapport Plantskola i norr, att ett för dåligt klimatanpassat 

växtmaterial årligen kostar kommunerna i norrland miljontals kronor på grund av ekonomiska 

förluster i form av investerade pengar och arbete.  

 

3.1.11 Motioner till Sveriges riksdag 

En rad olika motioner har under de senaste årtionden lämnats in till Sveriges Riksdag. Dessa 

motioner har berört frågor angående svårigheter och betydelsen av att få en förbättring i 

växtmaterialet och ett mer klimatanpassat växtmaterial för norra Sverige.  

    I motionen Vissa jordbrukspolitiska frågor (1993/94:236) tas önskemålet om att förvandla 

Öjebyn till en elitplantstation eftersom det anses vara det enda bra sättet för att kunna förse 

norra Sverige med klimatanpassat växtmaterial. Att testa växtmaterialet på den plats där det 

ska växa i framtiden och inte på elitstationen i Skåne med andra förhållande poängterades. 

Värdet med att ha en elitplantstation i Norrland och att det skulle medverka till norrländska 

plantskolors utveckling togs också upp. Förslaget om en elitplantstation fick avslag.  

    Motionen Växtmaterial för fritidsodling (1999/2000:MJ540) tar upp att de tidigare hårda 

kvalitetskraven på plantor som säljs till konsument så gott som slopats i och med EU-inträ-

det, och poängterar att detta berett mark för oseriösa företag att sälja icke klimatanpassat 

växtmaterial på den svenska marknaden. Att det inte heller längre är obligatoriskt med märk-

ning av växtzon och svårigheten för konsumenten att bedöma kvalitén belyses.  

    Tidigare motion ligger till grund för motionen Fritidsodlingens växter (2000/01:MJ232) där 

vikten av att trädgårdsväxter bör ha samma konsumentbevakning som andra konsumentpro-

dukter betonas för säkerställandet av växtkvalitén. Betoning på riskerna med nya växtsjuk-

domar på grund av det dåligt klimatanpassade växtmaterialet tas också upp. En annan punkt 

som också belyses är vikten att försöksodlingar och annat utvecklingsarbete för ändamålet 

att ge växtmaterialet härdighets- och kvalitetsangivelser. Förslaget om det sistnämnda fick 

avslag. 

    I motionen Härdigt växtmaterial (2001/02:MJ487) tas samma punkter upp som motionen 

ovan. Båda förslagspunkterna fick avslag. 

    Motionen Fritidsodlingar (2002/03:MJ471) tar upp angelägenheten om att säkerställa till-

gången på klimatanpassat växtmaterial för norra norrland. Här betonas också vikten av att 

regeringen bör ge stöd till både forskning och växtförädling samt ge Jordbruksverket och 

Konsumentverket uppdrag att förbättra informationen ut till konsument. Förslaget fick avslag. 

    2004 kommer motionen Konkurrenskraftigt växtmaterial en förutsättning för svensk växt-

odling. (2004/05:MJ480) Motionen tar upp önskan om ett nordiskt växtförädlingsprogram 

med grannländer med likartade klimatförhållanden, detta med Statens lantbruksuniversitet 
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medverkan. I motionen vill man utvärdera SLU:s roll i en sådan framtida sort- och 

växtförädlingsprogram. Förslaget fick avslag. 

    I motionen Stöd till fritidsodlingen (2005/06:MJ380) tas frågan upp om att statliga medel 

även borde bli tillgängliga för bland annat utvecklingsarbetet anknutet till fritidsodling av träd-

gårdsväxter. Förslaget fick avslag. 

 

3.1.12 Sammanfattning litteraturstudie 

Denna litteraturstudie visar att den försämring som uppstått i lignossortimentet för norra 

Sverige bland annat beror på den hårda konkurrensen från utlandet. Många av dagens 

lignoser importeras från stora odlingsplantskolor i Tyskland och Holland, vilket också är en 

bidragande faktor till att inga lokala producerande plantskolor längre finns i norra Sverige.   

Eftersom norra Sverige ligger på en väldigt nordlig breddgrad har många av dessa sorter 

som importeras en allt för sydlig proveniens som inte klarar av det norrländska klimatet. 

Denna problematik visar sig med bland annat frostskador som följd och andra skadeangrepp. 

Resultatet av allt detta är allt för få klimatanpassade lignoser för de högre växtzonerna i 

Sverige.  

    Idag alarmeras det om ökade växtsjukdomar och olika skadeinsekter på olika lignoser, och 

där har E-Planta bidragit med ett bredare sortiment av art och sortäkta samt virusfria ligno-

ser. Detta resulterar i en viss tillökning av lignoser i växtsortimentet med rätt kloner anpas-

sade för Norrland. För att ge en bild över hur många E-plantor som är härdiga för Sveriges 

högre växtzoner har en växtlista sammanställts över de lignoser i deras sortiment som har 

anvisning växtzon V-VIII. Se bilaga 3. 

    Litteraturen visar att tidigare har arbetet med försöksodling och växtutveckling för norrland 

bedrivits i regi av SLU, men visar att det idag mestadels bedrivs av plantskolorna själva i 

norrland.   

    De lignoser som anser som framtidens lignoser för norra Sverige enligt denna littera-

turstudie, har sammanställts i en växtlista. Se bilaga 4.  

    Många härdiga lignoser finns också i en växtlista i Maria Sandströms bok Trädgård i kallt 

klimat. (Sandström 2009) 

 

3.2 Intervjuer 

Nedan kommer en kort redovisning över de personer som intervjuats i detta examensarbete, 

med en kort bakgrundsfakta över deras roll i ämnet växtutveckling. 

 

3.2.1 Plantskolor i växtzonerna V-VIII 

Hietalas Handelsträdgård ligger i Övertorneå i växtzon VI men med kunder upp till växtzon 

VIII. Hans Hietala som äger handelsträdgården är utbildad hortonom med examen på SLU 
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1989. Handelsträdgården var en av elva handelsträdgårdar som deltog i tidigare beskrivet 

projekt ”Plantskola i norr”. 

    Växtvaruhuset är en handelsträdgård i Östersund i växtzon VI med närliggande växtzoner 

upp till zon VIII. Sven Björkebaum har drivit handelsträdgård i över trettio år och har egen 

sortprovning i sin visningsträdgård . Han har årligen erfarenhetsutbyten med Rydlinge Plant-

skola i Skellefteå och Hansskogs Plantskola i Umeå. 

    Rydlinge Plantskola ligger i Skellefteå i växtzon V och har kunder från växtzonerna IIII-VIII. 

Curt Rydlinge är utbildad markbyggare på Alnarp och har ett brinnande intresse för växter. 

Han bedriver ideellt en egen försöksodling av lignoser på 12-13 000 kvadratmeter vid sin 

plantskola som han drivit i trettio år. 

 

Hur tycker du att utbudet gällande härdiga träd och buskar för norrland ser ut idag? 

I denna fråga går åsikterna lite isär. Enligt Hietala är utbudet ganska knapert och skulle 

kunna breddas mycket bara genom att provodla mer. Han anser att mycket av det som redan 

finns på marknaden idag inte är testat i norr och av den anledningen inte tas in i sortimentet 

på plantskolor i norra Sverige.  

    Björkebaum däremot tycker att utbudet inte är så illa och säger att mycket har hänt de 

senaste femton till tjugo åren. Han poängterar att det idag finns stora möjligheter att själv få 

tag på bra växtmaterial från bland annat Finland, Norge, Holland, Tyskland och Danmark.   

    Rydlinge säger att det saknas nya sorter i trädsortimentet och fortsätter med att påtala att 

det idag är många lignoser som är utsatta för olika svampsjukdomar. Han menar att man bör 

ta fram mera motståndskraftiga sorter både inom busk- och trädsortimentet. Några exempel 

på drabbade sorter som han nämner är blåtry, druvfläder, karagan, pelarasp och säger att 

även många björktyper är drabbade. Han säger att bland björksorterna så är Betula pendula 

´Splendors White´ en bättre sort för norra Sverige.  Rydlinge påpekar också att vissa växt-

slag inte heller tål tidiga vårar med påföljande kyla och kan ibland helt slås ut. Han nämner 

där Prunus-släktet som ett exempel. Han menar också att det idag finns alltför många stora 

kraftigväxande träd och buskar och ger ett exempel på den tidigare så vanligt planterade 

poppeln med olika namnsorter. Dessa berättar han att de helt försvunnit från marknaden de 

senaste åren på grund av alltför invasivt rotsystem. Han nämner också att det finns stora 

problem med häggar inom arten padus som de senaste åren har angripits av häggspinnmal. 

Rydlinge nämner också att till och med häggar av arten virginiana har angripits. Han avslutar 

med att berätta att det kanske mest planterade trädet under de senaste trettio åren, bollpilen 

Salix fragilis ´Bullata´ ser de nu en kraftig tillbakagång i försäljningen. Han säger att efter 

många uppmärksammade fall där trädets rötter har trängt ner i ledningssystemen aktar man 

sig för att plantera trädet på sin tomt.  
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Anser du att det idag finns ett behov av några speciella typer av träd och buskar för 

att göra sortimentet för norrland mer komplett? 

Hietala anser att det finns ett stort behov av fruktträd och bärbuskar i det norrländska utbudet 

för att få ett mer komplett sortiment, medan Björkebaum inte ser några specifika behov.  

    Rydlinge däremot anser att det finns ett behov av lägre och friska lignoser. Han säger att 

ett behov finns av låga buskar med kompakt växtsätt och vackert blad- och grenverk.  

 

Vad tycker du fördelarna är med de nya träd och buskar som idag tillkommer till sor-

timentutbudet för norrland? 

Enligt Hietala hjälper de endast till att bredda utbudet ut mot kund medan Björkebaum tycker 

att det inte är så mycket nytt växtmaterial som tillkommer, utan att det mestadels handlar om 

att det gamla växtmaterialet i högre grad blivit tillgängligt för marknaden. Han påpekar att 

Gränna Plantskola är en av de plantskolorna som förser norrland med bra växtmaterial och i 

viss mån även Andreassons Plantskola i Halmstad. Han menar också på att Finlands plant-

skolor har växtmaterial som är norrlandsintressanta eftersom de kan erbjuda bra härdighet. 

Han påtalar dock att plantorna därifrån är av betydligt sämre kvalité.  

    Rydlinge säger att den stora fördelen är att växterna är testade och friska. Han nämner att 

USA och Kanada har stora testodlingar av växter och att det därifrån kommer växter som har 

nya kvalitéer som till exempel ett vackert växtsätt.   

 

Hur tycker du att arbetet med att hitta och införa nya träd och buskar för norrland prio-

riteras generellt? 

Hietala menar att i de mindre befolkade delarna av landet, som i Norrland kan man inte 

räkna med så mycket. Han betonar dock att Öjebyn försöksstation och Elisabeth Öberg har 

varit en stor tillgång för utvecklingen av växtmaterial i norrlandsregionen.  

    Björkebaum säger att han inte vet så väl, men anser att det som behövs idag inte är nytt 

växtmaterial utan en seriös bedömning av det som redan finns på marknaden. Han poängte-

rar att det är få som idag håller på med försöks- och sortprovning i Norrland vilket leder till 

mycket felmärkning på många växter gällande dess härdighet.  

    Rydlinge säger att till exempel de E-plantor som idag finns egentligen inte har så stor be-

tydelse i plantskolevärlden eftersom det är svårt att få deras konsumenter att köpa dessa 

plantor. Han menar att E-plantor är mer för offentliga miljöer och inte för villaägaren eftersom 

de söker helt andra kvalitéer. Han säger att han och andra plantskolister har framfört att de 

anser att en inriktning av E-plantor bör ske mer mot konsumentsidan men påtalar att han 

dock inte har sett något för villaträdgårdarna ännu i E-plantsortimentet. Rydlinge poängterar 

att det är viktigt att de nya växter som tillkommer sortimentet tillför marknaden något och inte 

endast är en nyhet. Han säger att de måste ha kvalitéer som gör att de även stannar kvar på 
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marknaden. Han avslutar med att poängtera att det är de som jobbar nära kunderna som vet 

bäst vad kunden efterfrågar, och då söker han personligen upp växtmaterial och provar själv 

istället. 

 

Efterfrågar era kunder några speciella typer av träd och buskar? 

Enligt Hietala är det speciellt fruktträd och bärbuskar som kunderna efterfrågar idag.   

    Björkebaum tycker också att kunderna efterfråga fruktträd och bärbuskar men menar att 

det oftast är efterfrågan på de vanliga sorterna. Han berättar att kunderna detta år har köpt 

mer av bärbuskar och av det som är ätbart än tidigare år. 

Rydlinge säger att bland privatkunder och i offentlig miljö efterfrågas träd och buskar som 

inte når alltför hög sluthöjd, och menar att ett ideal är buskar som blir en till en och en halv 

meter höga och träd som blir cirka fyra meter höga. En orsak till detta tror han kan vara de 

allt mindre tomterna idag. Han säger att kunder också önskar växter med kontraster i både 

färg och växtsätt. Han avslutar med att nämna att doftande buskar de senaste åren har ökat i 

popularitet. Där nämner han att han ser att det finns ett utbud i främst det nordamerikanska 

växtmaterialet som också passar för det norrländska klimatet, och nämner lågvuxna syrener 

och schersminer som exempel. 

Vilka nya träd och buskar för norrland anser du idag är de som är på frammarsch?  

Hietala anser att det är fruktträd framförallt från Ryssland och Finland som är på frammarsch 

i norrland idag. 

    Björkebaum säger att det mycket styrs av det sortimentutbud som respektive plantskola 

väljer att ha. Han säger också att veckotidningars reportage påverkar kunders önskemål lite.     

    Rydlinge har sänt en lista över de lignoser som han anser är på frammarsch. Se bilaga 5. 

 

Varifrån beställer ni era träd och buskar? 

Hietala berättar att beställer sina lignoser från Splendor Plant medan Björkebaum säger att 

han beställer från olika leverantörer. De svenska grossisterna som Rydlinge beställer sina 

lignoser från är Granqvist plantskola, Splendor Plant och Andreassons plantskola. 

 

Köper ni in träd och buskar över gränserna? 

Hietala berättar att han vid ett tillfälle har beställt direkt från Finland medan Björkebaum gör 

det oftare.  Rydlinge beställer årligen från Grimstad Plantskola i Norge, Wikmans plantskola i 

Finland och R&G i Holland. 
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Köper ni E-plantor och vad tycker du om dessa? 

Att E-plantor finns tycker Hietala är en trygghet för att de tillför utbudet med sortäkta och 

resistenta sorter, men menar på att de alla gånger inte är de bästa gällande härdigheten.    

    Björkebaum köper E-plantor bara slumpmässigt och menar att utbudet av E-plantor mes-

tadels är för syd- och Mellansverige och har enligt honom inte så mycket att erbjuda Norr-

land. 

    Rydlinge berättar att han köper in vissa sorter av E-plantor och medger att E-planta ger en 

bra säkerhet i växtkvalité, men tycker inte att de fungerar riktigt i konsumentledet. Personli-

gen tycker han att plantorna är gammalmodiga och vill ha in nya kvalitéer som kan tillfreds-

ställa kundernas önskemål. De kvalitéer som han nämner är färg och form.  

 

3.2.2 Utvecklingsarbetet lokalt och centralt 

Tomas Lagerström arbetar som lärare på SLU i Ultuna och är specialiserad på växtkunskap. 

Han har arbetat mycket med forsknings- och försöksprojekt i växtutveckling, och var den som 

startade upp tidigare nämnda projekt ”Svenska Frökällor” och en av huvudaktörerna bakom 

E-systemet. 

    Elisabeth Öberg arbetar på Hushållningssällskapet i Norrbotten och är försöksledare på 

Öjebyns försöksstation. Hon är utbildad hortonom på Alnarp och är den som drivit olika tidi-

gare beskrivna lokala projekt i Öjebyn, och har tidigare deltagit på olika växtsamlarexpeditio-

ner. 

    Curt Rydlinge är utbildad markbyggare på Alnarp och bedriver ideellt en egen försöks-

odling av lignoser på 12-13 000 kvadratmeter vid sin plantskola i Skellefteå som han drivit i 

trettio år. Han har ett brinnande växtintresse och föreläser årligen på SLU i Alnarp om sina 

erfarenheter om ett bättre och härdigare växtmaterial. Några svar från Rydlinge som tidigare 

getts i intervjudelen ovan kommer här att upprepas för av att göra synpunkterna mer tydliga. 

     

Hur tycker du att utbudet gällande härdiga lignoser för norrland med växtzon V-VIII ser 

ut idag? 

Lagerström säger att utbudet gällande härdiga lignoser i de högre växtzonerna idag är be-

gränsat och att det där skulle kunna göras mycket mer. Mycket av detta tror han beror på att 

det är en alldeles för liten produktion i norr och säger att det verkar vara en rädsla för att ex-

pandera. Han tror att detta beror på den mindre marknaden i norr som gör det svårt att få 

lönsamhet på en eventuell verksamhet, men också på att hanteringen i produktionen är både 

tungsam och maskinkrävande. Han fortsätter att påtala att då är krukodling mer flexibelt. Han 

menar att det finns svårighet att få producenter från söder att vilja satsa på växtmaterial an-

passat för Norrland eftersom behovet är litet och ekonomin i slutändan bestämmer. Han 

uppskattar att ungefär 90 % av konsumenterna idag kommer från växtzon I-IIII och kostna-



21 
 

derna kontra behov är alldeles för litet för en satsning på de högre växtzonerna. Lagerström 

menar också att intresset hos den offentliga miljön i Norrland (som han anser är mest utsatt 

och har det största behovet) är alldeles för ointresserad av frågan. Allt handlar om att testa 

växter som sen kan omsättas i praktiken avslutar han.  

    Öberg anser att dagens växtmaterial i Norrland är smalt och enahanda och tycker att det 

är svårt att göra något bra av det. Hon tycker att växtmaterialet blir tråkigt och lite av mono-

kultur, och menar att på sikt kan detta vara en fara om man ser på klimatförändringarna. I 

och med ett förändrat klimat så kan bland annat svampangrepp öka och snabbt slå ut en hel 

sort, då blir systemet väldigt skört poängterar hon.  

    Rydlinge säger att det saknas nya sorter i trädsortimentet och fortsätter med att påtala att 

det idag är många lignoser som är utsatta för olika svampsjukdomar. Han menar att man bör 

ta fram mera motståndskraftiga sorter både inom busk- och trädsortimentet. Några exempel 

på drabbade sorter som han nämner är blåtry, druvfläder, karagan, pelarasp och säger att 

även många björktyper är drabbade. Han säger att bland björksorterna så är Betula pendula 

´Splendors White´ en bättre sort för norra Sverige. Rydlinge påpekar också att vissa växtslag 

inte heller tål tidiga vårar med påföljande kyla och kan ibland helt slås ut. Han nämner där 

Prunus-släktet som ett exempel. Han menar också att idag finns det alltför många stora 

kraftigväxande träd och buskar, och ger ett exempel på den tidigare så vanlig planterade 

poppeln med olika namnsorter. Dessa berättar han att de helt försvunnit från marknaden de 

senaste åren på grund av alltför invasivt rotsystem. Han nämner också att det finns stora 

problem med häggar inom arten padus som de senaste åren har angripits av häggspinnmal, 

och nämner att till och med häggar av arten virginiana har angripits. Han avslutar med att 

berätta att för det kanske mest planterade trädet under de senaste trettio åren, bollpilen Salix 

fragilis ´Bullata´ ser de nu en kraftig tillbakagång i försäljningen. Han säger att efter många 

uppmärksammade fall där trädets rötter har trängt ner i ledningssystemen aktar man sig för 

att plantera trädet på sin tomt.  

 

Finns det idag behov av några speciella typer av lignoser för att göra lignossortimen-

tet för norrland med växtzon V-VIII mer komplett? 

Lagerström anser att behovet för de högre växtzonerna är små och stora träd. Här menar 

han att man kan göra mycket, och poängterar att allt som har en stam räknas som träd och 

att det finns mycket buskar som skulle kunna sättas på stam.  

    Öberg anser också att trädsortimentet är väldigt begränsat för norra Sverige. Generellt 

säger hon att det som mest planteras idag som anses som säkert växtmaterial, är björk 

Betula pendula fk Finland, poppel Populus och i viss mån också parklind Tilia x europaea 

och skogslind Tilia cordata.  De klonförökade lindarna går dock inte att plantera i norrland då 

de inte är härdiga nog säger hon. Den rödlbadiga björken Betula pubescens ´Rubra´ från 
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Finland fungerar också bra i norr poängterar hon. Hon nämner också att efterfrågan på låg-

vuxna blommande buskar med fina höstfärger finns från privata konsumenter idag.  

    Rydlinge anser att det finns ett behov av lägre och friska lignoser. Han berättar att efter ett 

fältförsök som han själv gjort i sin försöksodling av några korneller från Minnesota (bland 

annat Cornus sericea ´Isanti´), har han upptäckt att de är bättre än många av de korneller 

som finns på marknaden idag. Han tror att de säkerligen kommer att fylla ett behov och bli ett 

värdefullt tillskott i sortimentet i framtiden.  Han säger också att det finns behov av låga 

buskar med kompakt växtsätt och vackert grenverk. Han påtalar också att syren som blivit 

omoderna på senare år (mycket av anledningen att de blir så stora), idag är på väg tillbaka. 

Han berättar att det kommer lågväxande syrener från Nordamerika som blommar rikligt och 

kan kombineras med perenner och rosor utan att syrenen konkurrerar ut dessa.  

 

Vad har de nya lignoser som tillkommer till sortimentutbudet för norrland med växtzon 

V-VIII, idag för fördelar? 

Lagerström svarar här att man idag vet vad man får och vad de går för, eftersom växtmateri-

alet har samma genetiska egenskaper och man kan lita på det i annan utsträckning.  

    Öberg hade inget speciellt svar på denna fråga eftersom hon mestadels jobbar med gam-

malt växtmaterial, men nämner bland annat att plantskolor i Norrland har utökat sitt växtsor-

timent i och med EU-inträdet. Detta eftersom det då blev lättare att själva köpa in partier av 

gamla sorter från Finland. Dessa sorter har blivit ett bra tillskott för Norrland enligt henne.  

    Rydlinge säger att den stora fördelen med det nya växtmaterialet, är att växterna är tes-

tade och friska. Han nämner att USA och Kanada har stora testodlingar av växter och att 

därifrån kommer växter som har nya kvalitéer som till exempel ett vackert växtsätt.   

     

Hur tycker du att ert arbete med att hitta och införa nytt växtmaterial för norrland med 

växtzon V-VIII, har för prioritering av regeringen? 

Lagerström säger att det idag inte finns några bidrag utan allt betalas av plantskolorna själva. 

Han berättar att han också personligen får ett bidrag från plantskolorna för sitt arbete. Han 

menar på att det måste till en eldsjäl för att driva denna fråga och att man borde gå ihop re-

gionalt i norr, driva frågan vidare och testa växtmaterialet på olika ställen. Han poängterar att 

växtmaterial inte är dyrt att köpa in och E-planta skulle kunna ge växtmaterial bara det fanns 

en mottagare som kunde följa upp och driva arbetet. Han påpekar att vissa driver frågan i 

egen regi, och nämner där Rydlinge Plantskola i Skellefteå och i viss mån även Växtvaruhu-

set i Östersund. Han menar att en bromsande orsak vara att det krävs att man har markyta 

att tillgå.   

    Öberg säger att det inte finns någon prioritering alls från regeringen i frågan idag.  
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Rydlinge har inget speciellt svar på denna fråga, men påtalar att det ofta tar lång tid i de stat-

liga satsningarna och att svårigheter finns med att nå ut med det nya växtmaterialet. 

     

Vilka är det som finansierar utvecklingsarbetet idag gällande nytt växtmaterial för 

norrland med växtzon V-VIII?  

Enligt Lagerström är det plantskolorna själva i norr som finansierar detta arbete. Han berättar 

att de plantskolor som är kopplade till E-Planta själva finansierar detta arbete genom att be-

tala en viss procent av deras egen totala omsättning. Enligt Lagerström är det branschen 

själv som ska bekosta denna utveckling.  

    Öberg påtalar att E-planta arbetar för utvecklingen av växtsortimentet men får inga statliga 

medel. Idag är det enligt henne mestadels EU-bidrag som går att söka för utvecklingsprojekt 

men anser att det inte räcker till för att få ett bestående resultat av växtutvecklingen. Hon 

säger att eftersom EU-projekt pågår under en begränsad tid och det är svårt att få en fort-

sättning på det påbörjade arbetet. Hon menar att det skulle behövas en mer långsiktighet 

och ett större samarbete över gränserna. Det nya projektet som är på gång och som tidigare 

nämnts, ”New Plants on the Northern Periferi Market” är just ett sådant arbete i form av ett 

EU-program i samarbete med Piteå kommun, Skottland, Island och Finland i syfte att försöka 

att få ut det växtmaterial som finns på Öjebyn. Någon annan finansiär finns idag inte för detta 

arbete säger hon. Det går dock i vissa fall att söka bidrag hos Stiftelsen Lantbruksforskning 

SLF avslutar hon.  

    Rydlinge säger att det är plantskolorna själva i norr som finansierar försöksodlingar av 

eget intresse. Försöksstationernas finansiering är han inte insatt i. Han anser dock att det 

måste in nytt växtmaterial som lockar kunderna istället för det gamla eftersom det är det nya 

moderna växtmaterialet som säljer.  

   

Vilka är de nya lignoser för norrland med växtzon V-VIII som idag är på frammarsch?  

Lagerström har inte något speciellt svar på denna fråga.  

    Öberg säger att många vill ha äppelträd i sina hemträdgårdar när de inser att det finns 

sorter som går att odla i norr, annars hade hon inte svar på denna fråga eftersom hon själv 

mestadels håller på med gammalt norrländskt och välbeprövat växtmaterial.   

    Rydlinge har lämnat ett antal lignoser som är sammanställd i en lista. Se bilaga 5. 

     

Hur ser utbudet av E-plantor ut för de högre växtzonerna? 

Öberg menar att E-Planta inte genererar så mycket nytt i växtmaterial till Norrland men po-

ängterar att det finns många eldsjälar bland annat Tomas Lagerström. Hon påpekar att de 

jobbar mycket ideellt då de inte heller får några statliga medel, och betonar att det tyvärr idag 

bara går att söka för ekologiskt odling av grönsaker och bär men inte för arbetet med nytt 
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växtmaterial. Hon berättar att i Öjebyn står nu mestadels det insamlade och länge utvärdera-

de växtmaterialet bara där som en genbank. Hon berättar att Öjebyn emellertid förser E-

planta med visst nytt material men inte i någon stor utsträckning. För att få ut växtmaterialet 

som finns på Öjebyns försöksstation i större utsträckning skulle det enligt Öberg, krävas ett 

antal plantskolor med personal med större kunskapsbredd.   

    Lagerström möter andras påstående om att det inte finns så mycket E-plantor för växtzo-

nerna V-VIII med att inga är villiga att satsa på att utveckla i norr. Han framhäver att E-Planta 

inte bara kan producera nytt växtmaterial, utan att det måste finnas ett behov av det också.  

    Rydlinge säger att han tycker att det är många E-plantor som fungerar uppe i norra 

norrland och poängterar att många av de angivna växtzonerna inte är korrekta. Han menar 

på att många av E-plantorna klarar ännu högre växtzoner än det som är angivet. 

 

Utanför intervjufrågorna ställs frågan hur Lagerström ser på plantskolornas egen handel över 

gränserna. Han betonar där att ett utvidgat samarbete över gränserna är bra, då många 

länder tampas med samma problematik. Han anser att det håll man borde titta mer åt i så fall 

är åt öster mer än väster eftersom Norge har nordkalotten. Han poängterar att från Ryssland 

och Finland tas det redan idag in en del växtmaterial ifrån. Han ger här Betula pubescens 

´Rubra´ och Tilia cordata ´Sivonen´ som två exempel . 

    Öberg säger utanför intervjun att steget till att Norrland ska få fler producerande plantsko-

lor nog är stort eftersom det oftast brister i kunskapsbredden hos plantskolisterna.    

    Avslutningsvis poängterar Rydlinge att de som arbetar på plantskolor i Norrland ser hinder 

med det växtmaterial som idag finns på marknaden och trycker på att det måste komma in 

nya lignoser, eftersom det är så mycket svampangrepp på många av dagens lignoser.  

 

3.2.3 Försöksodlingar i norr 

Förutom de tidigare nämnda försöksplanteringar som tagits upp i litteraturstudien, berättar 

Björkebaum 3 att de testar lignoser i deras visningsträdgård i Östersund.  

    Rydlinge 4 berättar att det även sker fältförsök ute hos olika trädgårdsamatörer runt om i 

Norrland. Han själv har som tidigare nämnts, försöksodling på 12-13 000 kvadratmeter mark 

där han årligen planterar lignoser för att testa deras härdighet.  

    Vid frågan om hur de når ut med resultaten av de egna fältförsöken säger Rydlinge att det 

sker genom erfarenhetsutbyten vissa kollegor emellan. Han säger också att han försöker att 

sprida kunskapen vidare om nya sorter via tidningar i den mån som tillfälle ges.  

Rydlinge säger att han och de andra som har försöksodlingar i norr anser att de gör ett viktigt 

arbete när de testar växter och poängterar att detta även gäller de växter som har ett 

                                                           
3
 Sven Björkebaum ägare av Växtvaruhuset i Östersund, telefonsamtal 21 oktober 2009. 

4
 Curt Rydlinge ägare av Rydlinge Plantskola i Skellefteå, telefonsamtal 10 och 16 november 2009. 
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kommersiellt värde, eftersom det ger ett värde för kunden. Han avslutar med att säga att de 

statliga försöken som till exempel E-Planta gör tyvärr inte fyller de krav som den enskilda 

kunden har. En växtlista är skapad över några lignoser som Rydlinge har testat i sin för-

söksodling och som han anser kan bli ett värdefullt tillskott i lignossortimentet i framtiden. Se 

bilaga 6. 

3.2.4 Sammanfattning intervjuer 

Enligt vad som uppkommit i denna intervjudel är att de som arbetar på handelsträdgårdar 

och plantskolor i norra Sverige, anser att det idag är många lignoser i växtsortimentet som 

inte är testade i de högre växtzonerna. Man tror här att mer av dessa lignoser säkert skulle 

klara högre växtzoner, men menar att det krävs mer försöksodling för att säkerställa detta. 

De som arbetar med växtutvecklingsarbetet på en högre nivå ser här en svårighet eftersom 

intresset för försöksodling och produktion i norra Sverige idag är för litet, och att producen-

terna i söder inte är villiga att satsa på ett norrlandsortiment. 

    Förutom det befintliga sortimentet anser de flesta ändå att det finns för få lignoser för norra 

Sverige på grund av ökade växtsjukdomar, och ser här också eventuella framtida problem 

vid en klimatförändring. En annan anledning är också att de privata konsumenterna har 

andra krav på kvalitéer idag än förr.  

    Enighet råder om att E-Planta har bidragit och bidrar med friskare lignoser med rätt 

ursprung till växtsortimentet och som ger sorter som är lättare att lita på. Det som framgick 

var dock att de som arbetar i de allra högsta växtzonerna menar att det inte är så många av 

E-plantorna som är härdiga nog, och andra menar att produktutbudet inte alla gånger passar 

de privata konsumenterna. Argumentet till detta är att det mestadels handlar om gammalt 

växtmaterial som gjorts tillgänglig på marknaden igen och kunderna önskar andra kvalitéer.    

    Det framkom att arbetet med växtutveckling för norra Sverige mestadels ligger hos 

handelsträdgårdarna och plantskolorna själva idag. De som har möjlighet har egna 

försöksodlingar, erfarenhetsutbyten sker kontinuerligt mellan handelsträdgårdar och 

plantskolor samt att de själva får gå mycket på egna erfarenheter och söka egen kunskap 

om nya växter. Parallellt med dessa egna satsningar bedriver E-Planta sitt fortsatta arbete 

samt att arbetet med lokala projekt med syfte att försöka få ut gammalt välbeprövade 

växtmaterial ut på marknaden igen. 

    De som arbetar nära kunderna påtalar att idag efterfrågar privata kunder friska sorter av 

fruktträd, bärbuskar, buskar upp till en och en halv meter, träd med sluthöjd på cirka fyra 

meter, lignoser med kontrast i både färg och växtsätt samt blommande och doftande buskar. 

Det som också framkom under intervjuerna var att det finns ett behov av nya lignoser efter-

som ökade problem med både skadeinsekter och tidiga vårar med påföljande kyla, vilket 

skapat problem för många trädsorter. Ett annat problem som kom ut var att några träd fallit 
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bort från marknaden på grund av problem med de stora trädens rötter på de allt mindre 

tomterna. Man framförde också åsikten om att lignosutbudet är väldigt smalt och begränsat 

vilket gör det lite tråkigt. Man menar på att detta skapar en monokultur som på sikt blir en 

skör tråd med tanke på framtida klimatförändringar, med ökade svampangrepp som resultat.   

    Samtliga påtalar i intervjuerna att den egna handeln över gränserna är positiv eftersom det 

möjliggör att själv kunna bredda lignossortimentet med klimatanpassade lignoser. 

    Att få några namn på lignoser som de intervjuade anser är på frammarsch var svårt på 

grund av den begränsade intervjutiden, men här nämndes bland annat fruktträd från 

framförallt Ryssland och Finland. Rydlinge däremot har lämnat en lista över några lignoser 

som han anser är på frammarsch, vilket sammanställts i en växtlista, se bilaga 5.  

 

4. FRAMTID 

Hur ser framtiden ut för de befintliga lignoser som idag finns på marknaden för norra Sverige, 

de nya sorterna som tas fram och de yttre påfrestningarna och hot de ställs och kommer att 

ställas inför?  

 

4.1  Klimatförändringarnas påverkan på klimatet och växterna  

Vad säger då forskare om klimatfrågan och om klimatförändringarnas påverkan på klimatet 

och växterna i framtiden?  

    Enligt forskarartikeln Svensk vinodling i norr? (Lindqvist & Asp 2008) som är skriven av två 

forskare vid SLU i Alnarp framgår det att medeltemperaturen har ökat med 0,75 grader 

Celsius under perioden 1991-2007, och beräknas fortsätta öka 0,2 grader Celsius per decen-

nium även i framtiden. Forskarna påstår att en fortsatt ökning av medeltemperaturen är 

ofrånkomlig (Lindqvist & Asp 2008). 

    Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC bildades 1988 just för att titta på hur 

klimatförändringarna kan komma att påverka vårt klimat och vilka framtida effekter som kan 

komma att uppstå. SMHI har använt två scenarier från en rapport som just IPCC har gjort för 

att se vilka framtida följder det skulle kunna innebära just för Sverige. Detta resulterade i en 

klimatmodell. Lindqvist och Asp (2008) skriver att enligt SMHI skulle det för oss innebära ett 

varmare klimat speciellt på vintern med mindre snö och mer nederbörd. Södra Sverige skulle 

få ett torrare klimat under sommarperioden och längre vegetationsperiod i hela landet med 

mer nederbörd på hösten och kraftigare stormar (Lindqvist & Asp 2008). 

 

 

 

 

 



27 
 

                  Årsmedelnederbörd i millimeter                     Vegetationsperiod i dagar 

 

BIld 2. Årsnederbörd och vegetationsperiodens längd. Tabellens vinröda stapel visar på en 

kontrollperiod under åren 1961-90 och den blå stapeln för en eventuell framtida temperaturhöjning på 

två grader Celsius. Tabellerna publiceras med tillstånd från SLU. (Svensk vinodling i norr?) 

  

 

 

Forskarna i artikeln Svensk vinodling i norr? påstår att Sverige år 2025 ska nått en 

temperaturökning med två grader Celsius. Forskarna har efter den teorin som grund 

spekulerat kring hur dagens klimatzonkarta kan komma att förändras, och har gjort en 

modifierad klimatzonkarta som visas bredvid den befintliga klimatzonkartan nedan. Den 

modifierade kartan visar att utifrån dessa två förändrade aspekter har dagens klimatzoner 

förändras nedåt i hela två steg (Lindqvist & Asp 2008).  

    Forskarna belyser problemet med att trots dessa förändringar så kommer solinstrålningen 

att förbli densamma, vilket kommer att resultera i att lignoser kommer att bli stressade på 

hösten med tanke på deras knoppvila och utvecklandet av frosthärdigheten. Den låga ljusin-

strålningen och fortsatta värmen med hög fuktighet kommer skapa problem för växternas 

invintring. Lindqvist & Asp (2008) belyser att mer forskning krävs i detta om man i framtiden 

ska kunna få rätt klimatanpassade växter och rätt odlingsteknik för ändrade förhållanden.  
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Bild 3. Riksförbundet Svensk Trädgårds klimatzonkarta och den modifierade zonkartan som Hortikul-

tur SLU låtit tagit fram, som visar hur den skulle komma att förändras med en temperaturökning på 

2ºC. Kartorna publiceras med tillstånd från RST och SLU. (Svensk vinodling i norr?) 

 

Två andra forskare vid SLU i Alnarp inom området växtskyddsbiologi, poängterar att ökade 

temperaturer i framtiden kan komma att påverka angreppen av olika växtskadegörare, fler 

skadegörare kan etablera sig permanent och att varje skadegörare kommer att hinna med 

mer antal generationer per säsong. De trycker på betydelsen av att följa och se de olika ska-

degörarnas beteenden, är ett måste för att stävja hoten i framtiden. En annan sak som de 

poängterar är att nya växtskadegörare också kan spridas till nya områden genom handeln 

mellan länderna och att de nya växter som vi kommer att kunna odla, kan vara andra skade-

görares värdväxter (växt de lever i eller hämtar näring från) (Kärnestam & Rämert 2008). 

    Hellbom (2009, s. 17) skriver att Henrik Sjöman, landskapsingenjör vid SLU i Alnarp och 

växtjägare, anser att Sveriges tämligen artfattiga landskap börjar bli ett bekymmer, speciellt 

med tanke på våra få och känsliga trädarter. Han påtalar att det kan bli värre vid ett framtida 

förändrat klimat och ser ett starkt behov av ny kunskap om nya lignoser för vårt land.  
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4.2  Vilka provenienser tittar man på för norra Sverige? 

Sandström (2009, s.49) skriver att många plantskolor och odlare i norr i dag själva handlar in 

lignoser direkt från Finland, eftersom de där även i de nordligaste delarna av landet har egna 

producerande plantskolor. Klimatet där är likartad med det i norra Sverige. Hon skriver också 

att norrländska plantskolorna även söker växtmaterial från länder med likartat klimat som till 

exempel USA, Asien och Kanadas högt belägna områden samt från Ryssland. 

    Växtjägaren Henrik Sjöman som också i skrivandets stund håller på att skriva en doktors-

avhandling om växter som skulle kunna passa för vårt svenska klimat, (inte uttalat norra 

Sverige) tittar mestadels på växter i Kina men även runt bergstrakterna i Rumänien och östra 

USA (Hellbom 2009, s. 17-20).  

    Ingvarsson och Norgren (2008, s.35) skriver att Elisabeth Öberg anser att norra USA har 

många intressanta områden för nordliga provenienser som ännu inte är så utforskade. Hon 

menar på att det växtmaterial som idag finns i södra Sverige och som kommer från 

Nordamerika har en alldeles för sydlig proveniens för att klara Sveriges nordliga förhållanden 

(Ingvarsson & Norgren 2008, s. 35).  

    Enligt Rydlinge så är intressanta provenienser USA, Alaska, västra Kanada, Ryssland, 

Estland och Lettland. Kina, Korea och Japans höga höjder är två andra väldigt intressanta 

provenienser enligt honom.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Genom den litteraturstudie som gjorts, har syftet varit att försöka ge en bild av vilka viktiga 

faktorer som spelar in för att lignoser ska vara härdiga. Syftet var också att kartlägga hur 

växtkvalitén i norra Sverige har sett ut fram tills nu och visa vilka bakomliggande faktorer 

som spelat in för dess försämring. Tanken var också att visa på vilka insatser som gjorts för 

att komma tillrätta med problemen. Endast en bok har används som underlag för detta ar-

bete samt olika material från SLU. Därefter har mycket information till denna kartläggning 

utgått från de rapporter som Elisabeth Öberg själv skrivit efter sina växtutvecklingsprojekt i 

norra Sverige. Så här i efterhand kan det verka tunt och från en smal synvinkel. Dock är 

detta det material som under litteraturstudiens gång framkom inom ämnet, tillsammans med 

ett antal hemsidor.  

    Att titta lite på framtiden kändes som en självklarhet eftersom frågan om klimatföränd-

ringen ligger i tiden. Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att gå djupare in på 

denna fråga.  

    Med anledningen av att arbetet känts ha slutat i en lite för smal synvinkel, har 

intervjudelen varit ett viktigt inslag för att kunna bredda denna bild. 
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Genom de telefonintervjuer som gjorts har värdefull information framkommit som inte har 

kunnat hittas i litteraturstudien. Valet av intervjupersoner gjordes utifrån deras långa erfaren-

het och delaktighet inom området för växtutveckling, och att de på så sätt kunde ses som 

tillförlitliga.  

    Det kändes väldigt viktigt att få synpunkter från både en central person som Tomas 

Lagerström, samt en lokalt förankrad person som Elisabeth Öberg. Detta eftersom de kunde 

bidra med en bred syn på ämnet och bidra till arbetet med både en central och en mer lokal 

syn på frågorna. Förfrågan om ett intervjutillfälle skickades även till Rune Bengtsson och 

Kenneth Lorentzon som av olika anledningar inte kunde bidra med deras erfarenheter. Om 

även dessa personer hade intervjuats hade detta arbete gett en bredare bild med större 

tyngd. 

    En annan viktig bit var också att ge en bild av de erfarenheter som finns om växter och 

försöksodling i norr, varav Curt Rydlinge kontaktades. Curt har ett brinnande växtintresse 

och en lång erfarenhet av härdiga lignoser för norra Sverige, och har bidragit med tyngd i 

detta arbete med sina erfarenheter och växtförslag. Kanske har hans personliga bild framträtt 

mest i detta arbete, varav fler intervjupersoner hade varit det bästa för att ge en bredare bild. 

    Ambitionen från början var att göra telefonintervjuer med två oberoende av varandra per-

soner som arbetar med växtförsäljning från vardera växtzonen V-VIII. Med anledning av 

arbetets tidsbegränsning och svårigheter att få tag på personer resulterade detta i endast tre 

telefonintervjuer i växtzonerna V och VI. De personer som valts ut hade lång erfarenhet inom 

trädgårdsbranschen eller tidigare delaktighet i växtutvecklingsprojekt i norr. Dock har 

samtliga tre intervjuade personer konsumenter upp till växtzon VIII. Om fler personer hade 

intervjuats hade säkerligen en bredare bild om specifika behov framkommit, speciellt i de 

allra högsta växtzonerna.  

    Försök gjordes även att kontakta Bengt Hansskog på Hansskogs Plantskola i Umeå för att 

kunna ge en bild av växtproduktion i norr. På grund av bristande tid i arbetets slutskede ute-

blev tyvärr denna intervju. Hade denna intervju genomförts hade säkert en bild av hur växt-

produktionen i norr skulle kunna utvecklas framkommit. 

5.2 Resultatdiskussion 

När man tittar på de faktorer som spelar in för en växts härdighet får zonkartan en allt mindre 

betydande roll. Att den är en bra vägledning i val av lignoser är det inget att orda om, men att 

veta växtens proveniens är en väldigt viktig upplysning. Att till exempel växtsäsongens längd 

och ljusförhållandena inte är densamma i Jönköping som Piteå kan väl alla ändå vara 

överrens om, trots att de båda ligger i växtzon V. Att skapa bättre och tydligare anvisningar 

om ursprung och frökälla vore kanske något att satsa mer på i framtiden. Dock har jag 

förstått att detta inte är en lätt uppgift, då till exempel en lignos med lämplig för platsen 
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angiven frökälla ändå kan ha en allt för sydlig proveniens. Uppgifter kan döljas bakom en 

annan och då blir det inte lätt i slutändan. Alla dessa olika begrepp som ursprung, prove-

niens och frökälla har varit svåra att hålla isär och förstå eftersom de förklaras väldigt olika. 

En bättre anvisning om ursprung på plantorna skulle dock generera både i bättre växtutveck-

ling, mindre kostnader för kommuner och privata samt ett mer hållbart estetiskt värde. Det 

arbete som E-Planta bedriver är av den anledningen ett föredöme för andra växtproducenter.  

    Att inga producerande plantskolor längre finns kvar i mellersta och norra Sverige idag är 

synd eftersom urvalet lätt blir styrt från södra Sverige och från utländska producenter. Jag 

kan inte sluta att fundera på om utbudet skulle sett annorlunda ut i till exempel sortimentet 

hos E-Planta, om det funnits en eller flera E-plantproducenter i mellan- och norra norrland. 

Den nordligaste E-plantproducenten är idag NordPlant som är lokaliserad i Gävle, och som 

heller inte har så stor egen produktion. Det kanske inte är så konstigt att inte större 

satsningar på härdiga lignoser till de allra högsta växtzonerna görs eftersom de flesta 

producenterna geografiskt är lokaliserade i södra Sverige. Sen funderar jag om hur mycket 

av de lignoser som idag importeras från Tyskland och Holland egentligen klarar av Sveriges 

nordligaste breddgrader?  

    Något som dock är väldigt positivt är de möjligheter som skapats i och med Sveriges 

inträde i EU, som möjliggjort en större egen handel över gränserna för handelsträdgårdar 

och plantskolor. Detta skapar ett större eget urval för norrlands alla plantskolor. 

    De statliga insatser som gjorts har varit värdefulla för att komma tillrätta med de grundläg-

gande problem som Norrland tidigare stod inför, och resulterade bland annat i E-Planta med 

ett bra system för kvalitetsmärkning och bättre klonval. Det är synd att inte uppdateringen av 

deras härdighetsanvisningar sköts bättre. När jag iordningställde växtlistan över de lignoser i 

deras sortiment som var härdiga i växtzon V-VIII upptäckte jag ett antal felaktiga anvisningar. 

Ett antal av de lignoser som visas i denna växtlista klarar högre växtzon än angivet. Detta är 

synd eftersom ett av deras huvudsyften ändå är att kunna ge säkrare zonangivelser på deras 

plantor. Att E-Planta har vidgat sina vyer och ingått ett samarbete med Norges E-Plant är bra 

för en utvidgad produktbredd för båda parter.   

    Den värdefulla genbank av gamla och välbeprövade lignoser som finns bevarade på Öje-

byns försöksstation, skulle man önska fick ökade resurser för att ta tillvara denna unika gen-

bank på ett bättre sätt. Olika projekt har bedrivits på stationen de senaste åren, men det ver-

kar finnas en svårighet att få ut detta växtmaterial på marknaden. Det är synd att man inte är 

villig från högre instanser att göra försöksstationen till en elitplantstation så att Norrland 

kunde få en mer central plats för växtutveckling och en utvidgad försöksodling. Detta skulle 

kanske också kunna bidra till den seriösa bedömning av befintligt växtmaterial som önskas, 

och på sikt kanske också medverka till ett större eget engagemang hos plantskolorna i norr. 
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Förutsättning skulle då också finnas att i större utsträckning än idag få mer försöksodlingar 

på nya attraktiva lignoser till den privata sektorn.  

    Det är kul att se att det ändå finns ett stort intresse för växter hos vissa plantskolor i norr, 

och att de själva ideellt bedriver egen försöksodling. Det är synd bara att deras arbete 

hamnar lite i skymundan, och att deras erfarenheter inte når ut i större utsträckning än det 

idag gör. Man skulle önska att fler i norr hade denna drivkraft att få fram fler lignoser för det 

norrländska klimatet. Detta skulle säkerligen skapa ett större trädgårdsintresse även hos 

villaägare i de allra nordligaste områdena om ett mer attraktivt växtmaterial fanns att tillgå. 

Idag finns försöksodlingar mestadels i växtzon V så det skulle behövas ett antal 

försöksodlingar även i de högre zonerna. De eldsjälar som har lyft blicken framåt och idag 

har egna försöksodlingar eller åker på växtexpeditioner för att söka ny växtkunskap eller 

växter gör ett viktigt arbete för dagens växtmarknad, och bidrar med att föra arbetet med att 

hitta nya lignoser framåt.  

    Intervjuerna har visat på ett klart behov av nya lignoser med andra kvalitéer än de som 

idag erbjuds på marknaden, speciellt för de privata konsumenterna. Speciellt värdefullt är 

detta för de allra högsta växtzonerna som har ett väldigt begränsat lignossortiment. Det har 

också visat ett starkt behov av en seriösare bedömning av det växtmaterial som redan finns i 

sortimentet. För offentliga miljöer är det gamla välbeprövade norrländska växtmaterialet en 

värdefull resurs, men sortimentet verkar vara lite smalt och gammalmodigt och skulle nog må 

bra av några nya tillskott. En fara med detta smala utbud som tidigare har nämnts i både 

litteratur och i intervjuer är hotet om framtida klimatförändringar. Det varmare klimatet som 

troligtvis skulle medföra till ökade växtsjukdomar skulle snabbt kunna slå ut en hel art.  

    I växtutvecklingsarbetet får jag uppfattningen att de flesta av intervjupersonerna tycker att 

det genererar lignoser som mest är intressanta för offentlig miljö, inte till den privata. Kanske 

är det så att växtproducenterna tänker att deras främsta uppgift är att se till den offentliga 

miljön först, och att den privata sektorn kommer i andra hand? Frågan är hur stort inflytande 

till exempel E-plantproducenterna egentligen har när det gäller bestämmanderätten av nya 

lignoser till E-plantsortimentet.  

    Trender och inspiration från andra kulturer påverkar konsumenternas önskemål när de ska 

investera i växter till sina trädgårdar, och det är nog inte alla gånger lätt för plantskolor och 

handelsträdgårdar att leva upp till dessa krav. Speciellt svårt måste det vara i norra Sverige 

eftersom urvalet är så begränsat. Men visst verkar det ändå finnas många spännande lig-

noser för Norrland runt om i världen, svårigheten är bara att det att någon som ska göra en 

seriös bedömning av deras härdighet innan de når ut till kund.   

    Det har framkommit att några plantskolor i södra Sverige dock har ett ganska bra utbud av 

norrlandsintressanta lignoser, speciellt Gränna Plantskola och i viss mån även Andreassons 

Plantskola. Detta visar ändå på att ett visst intresse ändå finns för ett norrlandspespektiv i 
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södra Sverige. Det känns dock som om blicken riktas mer och mer mot andra länder i 

sökande av nya lignoser. Ett utökat samarbete mellan länder som har samma problematik 

vore intressant att följa. Det verkar finnas många länder som har intressanta provenienser för 

norra Sverige. Men hur det än är måste ett stort intresse och en lokal drivkraft finnas för att 

driva detta arbete framåt.  
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7. BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Frågor till personer på plantskolor i växtzon V-VIII: 

Rydlinge Plantskola, Skellefteå växtzon V 

Växtvaruhuset, Östersund växtzon VI 

Hietalas Handelsträdgård Övertorneå, växtzon VI 

 

1. Hur tycker du att utbudet gällande härdiga träd och buskar för norrland ser ut idag? 

 

2. Anser du att det idag finns ett behov av några speciella typer av träd och buskar för 

att göra sortimentet för norrland mer komplett? 

 

3. Vad tycker du fördelarna är med de nya träd och buskar som idag tillkommer till sorti-

mentutbudet för norrland? 

 

4. Hur tycker du att arbetet med att hitta och införa nya träd och buskar för norrland 

prioriteras? 

 

5. Efterfrågar era kunder några speciella typer av träd och buskar? 

 

6. Vilka nya träd och buskar för norrland anser du idag är de som är på frammarsch?  

 

7. Vart beställer ni era träd och buskar ifrån? 

 

8. Köper ni in träd och buskar över gränserna? 

 

9. Köper ni E-plantor och vad tycker du om dessa? 

 

10. Övrigt: 
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Bilaga 2 

Frågor till personer inom utvecklingsarbetet: 

Tomas Lagerström, SLU Ultuna 

Curt Rydlinge, Rydlinge Plantskola med försöksodling 

Elisabeth Öberg, försöksledare Öjebyns försöksstation 

 

1. Hur tycker du att utbudet gällande härdiga lignoser för norrland med växtzon V-VIII 

ser ut idag? 

 

2. Finns det idag behov av några speciella typer av lignoser för att göra lignossortimen-

tet för norrland med växtzon V-VIII mer komplett? 

 

3. Vad har de nya lignoser som tillkommer till sortimentutbudet för norrland med växtzon 

V-VIII, idag för fördelar? 

 

4. Hur tycker du att ert arbete med att hitta och införa nytt växtmaterial för norrland med 

växtzon V-VIII, har för prioritering av regeringen? 

 

5. Vilka är det som finansierar utvecklingsarbetet idag gällande nytt växtmaterial för 

norrland med växtzon V-VIII?  

 

6. Vilka är de nya lignoser/lignossorterna för norrland med växtzon V-VIII som idag är 

på frammarsch?  

 

7. Hur ser utbudet av E-Plantor ut för de högre växtzonerna? 
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Bilaga 3 

E-Planta - lignossortiment för växtzonerna V-VIII 

 
 
Prydnadsträd, prydnadsbuskar och barrträd  
 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Acer negundo fk Alnarp E     asklönn fk Alnarp          X    
Acer platanoides fk Ultuna E    skogslönn fk Ultuna         (X)    

Acer tataricum fk Falun E     rysk lönn fk Falun          X    

Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E (A. ginnala)  ginnalalönn fk Uppsala E          X    

Alnus incana fk Deje E    gråal fk Deje           X         X          X  

Amelanchier alnifolia fk Alvdal E  bärhäggmispel fk Alvdal         X         X  

Amelanchier laevis fk Bäcklösa E  kopparhäggmispel fk Bäcklösa E         (X)   

Amelanchier lamarckii fk Ultuna E   prakthäggmispel fk Ultuna        (X)    

Amelanchier spicata fk Falun E  häggmispel fk Falun         X         X         (X) 

Aronia melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth')  svartaronia GLORIE
®
 
           

X
          

(X)
 

 

Aronia x prunifolia 'Elata' fk Västeråker E  slånaronia fk Västeråker          X        (X)  

Betula pendula 'Dalecarlica' E ®  ornäsbjörk E (den äkta klonen)          X          X      X 
Carpinus betulus fk Stenshuvud E  avenbok fk Stenshuvud        (X)    
Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E  katsura fk Göteborg        (X)    
Chaenomeles japonica fk Motala E   liten rosenkvitten fk Motala         X    
Cornus sericea 'Farba' E   videkornell 'Farba'         X        (X)  
Cotoneaster apiculatus E (C. 'Hagen')   slätbladigt klippoxbär             (X)    
Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E  häckhagtorn fk Uppsala          X         X          X  
Euonymus europaeus fk Ultuna E   benved fk Ultuna          X        (X)  
Fagus sylvatica fk Gottåsa E    bok fk Gottåsa           (X)   
Frangula alnus fk Åmål E (Rhamnus frangula)  brakved fk Åmål          X        (X)  
Juglans cinerea fk Örebro E    grå valnöt fk Örebro         (X)    
Juniperus communis 'Kantarell' E   en 'Kantarell'           X         X 
Juniperus communis 'Tyrihans' E   en 'Tyrihans'           X  
Juniperus communis 'Vemboö' E   en 'Vemboö'           (X) 
Lonicera caer. v. kamt. ANJA™ E ('BLo D')   blåbärstry ANJA™ E          X         X  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII      Växtzon VIII 
 
Lonicera caerulea fk Falun E    blåtry fk Falun            X         X         X 
Lonicera involucrata 'Lycksele' E   skärmtry 'Lycksele'           X         X 
Lonicera morrowii 'Nor' E    spärrtry 'Nor'           X         X 
Lonicera xylosteum fk Åmål E   skogstry fk Åmål          X         X         (X)  
Malus toringo fk Göteborg E (M. sieboldii)   rönnbärsapel fk Göteborg         (X)    
Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E (M. sargentii)  bukettapel fk Eskilstuna           X    
Populus trichocarpa 'Kiruna' E   jättepoppel 'Kiruna'           X         X          X          (X) 
Potentilla fruticosa 'Fridhem' E   tok 'Fridhem'           X         X 
Potentilla fruticosa 'Goldfinger' E   tok 'Goldfinger'           X    
Prunus avium E     fågelbär, sötkörsbär         (X)    
Prunus padus ssp. borealis 'Laila' E   nordhägg 'Laila'           X         X          X 
Prunus pumila var. depressa E   sandkörsbär           X 
Prunus spinosa fk Västeråker E   slån fk Västeråker          X  
Prunus virginiana fk Rackarberget E   virginianahägg fk Rackarberget         X        (X) 
Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E   kaukasisk vingnöt fk Uppsala          (X) 
Quercus robur E, fk Ultuna/fk Linköping   skogsek fk Ultuna/fk Linköping           X 
Rhamnus cathartica fk Toppmyra E   getapel fk Toppmyra         (X) 
Rosa carolina fk Gunnel E    carolinaros fk Gunnel         (X) 
Rosa dumalis fk Västeråker E (Caninae-gruppen)   nyponros fk Västeråker         (X) 
Rosa glauca 'Nova' E    daggros 'Nova'           X          X 
Rosa majalis fk Tuna skog E    kanelros fk Tuna skog         (X)  
Rosa villosa ssp. mollis fk Balingsta E   hartsros fk Balingsta         (X)  
Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E   korallpil 'Vinterglöd'          (X) 
Sambucus nigra fk Bålsta E    fläder fk Bålsta           (X) 
Sorbaria grandiflora 'Maia' E    liten rönnspiraea 'Maia'          X        (X) 
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E    rönnspiraea 'Pia'          X         X         X 
Sorbus aucuparia fk Västeråker E    rönn fk Västeråker          X         X        (X) 
Sorbus austriaca fk Gottsunda E    österrikisk oxel fk Gottsunda          X        (X) 
Sorbus 'Birgitta' E    commixta-rönn 'Birgitta'          (X) 
Sorbus frutescens fk Ås E    liten pärlrönn fk Ås          X        (X)  
Sorbus intermedia E     oxel           X        (X) 
Sorbus mougeotii fk Bälinge E   häckoxel fk Bälinge E          X        (X) 
Sorbus 'Rosmari' E    prydnadsrönn 'Rosmari'          X 
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' E    rundoxel          (X)  
Spiraea betulifolia 'Tor' E    björkspirea 'Tor'           X         X          X 
Spiraea japonica 'Little Princess' E   praktspirea 'Little Princess'          X 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII      Växtzon VIII 
 
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E   norskspirea           X         X 
Symphoricarpos albus ssp. laevigatus fk Ultuna E  snöbär fk Ultuna          X        (X) 
Symphoricarpos 'Arvid' E    prydnadssnöbär 'Arvid'         (X)  
Syringa josikaea 'Oden' E    ungersk syren 'Oden'           X         X         (X) 
Syringa reticulata fk Enskede E   ligustersyren fk Enskede          X        (X) 
Syringa vulgaris f. alba fk Veberöd E   vit syren fk Veberöd          X         X 
Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E   syren 'Norrfjärden'           X         X  
Viburnum opulus E    skogsolvon            X        (X) 
Viburnum opulus 'Strömsund' E    skogsolvon 'Strömsund'          X         X 
 
Totalt antal per växtzon:         49 (12)      23 (14)        8 (4)       1 (1) 
             61         37          12          2 
Totalt antal prydnadsträd, prydnadsbuskar och barrträd: 101 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Bärbuskar  
 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Vaccinium angustifolium ´Emil´E   hybridblåbär           X 

Rubus ´Haida´ E    hallon           X         X 
Hippophae rhamnoides ´Julia´E   havtorn           X 
Ribes nigrum Polar E    svarta vinbär           X         X 
Rubus ´Preussen´ E    hallon           X 
Vaccinium angustifolium´Putte´E   hybridblåbär           X 

Hippophae rhamnoides ´Romeo´E   havtorn           X 
Ribes nigrum ´Storklas´ E    svarta vinbär           X         X 
Ribes nigrum ´Öjebyn´ E    svarta vinbär           X         X 
 
Totalt antal per växtzon:             9          4          0          0 
Totalt antal bärbuskar: 16 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fruktträd  
 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 
Malus domestica ´Gyllenkroks Astrakan´ E  Äpple                  X 

Malus domestica ´Melba´ röd E   Äpple             (X) 
Malus domestica ´Oranie´ E    Äpple                 X 
Malus domestica ´Silva´ E    Äpple                 X         X 
Malus domestica ´Sävstaholm´ E   Äpple               X        (X) 
Malus domestica Transparente blanche E   Äpple                  X         X 
Prunus doomestica  Allm. gulplommon E   Plommon        (X) 
Prunus doomestica  Allm. rödplommon E   Plommon        (X) 
Prunus cerasus Nordia E    Surkörsbär          X         X 
Prunus cerasus Skuggmorell E   Surkörsbär          X        (X) 
 

Totalt antal per växtzon:          7 (3)       3 (2)          0       0 
Totalt antal fruktträd: 69           10         5 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Framtidens lignoser för norra Sverige enligt litteraturstudien 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Amalanchier laevis ´Höstfackla´  Kopparhäggmispel ´Höstfackla´      (X) 

Lonicera involucrata ´Lycksele´  Skärmtry         X        X 

Prunus padus ssp. borealis ´Laila´  Nordhägg ´Laila´        X        X        X 

Rosa glauca ´Nova´   Daggros `Nova´        X        X 

Salix alba ´Vinterglöd´   Vitpil ´Vinterglöd´       (X) 

Viburnum opulus ´Strömsund´  Skogsolvon `Strömsund´        X        X 

 

Öberg, Elisabeth & Lagerström, Tomas (2006). Växter för framtiden VI. Alnarp: Movium, SLU 

 
Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Amelanchier spicata    Häggmispel         X        X        X      (X) 

Berberis x ottawensis   Holländsk blodberberis        X       (X) 

Caragana frutex   Lyckobladsbuske        X        X       (X) 

Cotoneaster integerrimus   Tysk oxbär         X        X        X       X 

Crataegus intricata   Scharlakanshagtorn        X        X        X 

Lonicera caerulea ´Jörgen´   Blåtry         X        X        X       X 

Lonicera caerulea   Blåtry         X        X        X       X 

Lonicera involucrata `Malmberget´  Skärmtry         X        X        X 

Lonicera involucrata ´Lycksele´  Skärmtry         X       (X) 

Philadelphus lewisii var. gordonianus ´Waterton´ Norrlandsschersmin         X        X       (X)  

Potentilla fruticosa `Fridhem´   Tok          X        X       (X) 

Rosa ´F.J. grootendorst´   Nejlikros          X       (X) 

Rosa ´Harison´s Yellow´   Foetidaros          X 

Rosa ´Hurdal´    Jungfruros          X        X 

Rosa ´Martin Frobisher´   Kanadensisk Explorerros         X 

Rosa ´Pink Grootendorst´   Nejlikros          X 
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Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Rosa ´Poppius´   Pimpenellifoliaros         X 

Rosa foetida ´Persiana´   Persisk gulros          X 

Rosa glauca ´Nova´   Daggros `Nova´         X        X 

Rosa majalis ´Tornedal´   Tornedalsros          X        X        X 

Rosa pendulina   Bergsros          X        X        X      X 

Rosa pimpinellifolia `Plena´   Fylld pimpinellros         X        X       (X) 

Rosa rugosa `Belle Poitevine´  Rugosaros          X        X 

Salix glauca    Ripvide          X        X        X      X 

Salix lantana ´Gieravardo´   Ullvide          X        X        X      X 

Salix viminalis ´Katrin´   Korgvide          X        X        X 

Sambucus racemosa `Sutherland Golden´  Flikbladig druvfläder         X 

Spiraea betulifolia   Björkspirea          X        X        X      X 

Spiraea japonica `Little Princess´            X        X 

Spiraea japonica `Norbotten´   Praktspirea          X        X        X 

Spiraea japonica ´Odelsala´   Praktspirea          X        X 

Syringa josikaea   Ungersk siren          X        X        X     (X) 

Syringa reticulata var. mandshurica  Ligustersyren          X 

Syringa tomentella   Luddsyren          X        X        X 

Syringa villosa    Ullsyren          X        X        X 

Syringa x prestoniae ´Elinor´   Prestonsyren          X        X 

Viburnum opulus ´Strömsund´  Snöbollsbuske          X        X       (X) 

 

Öberg, Elisabeth (1999). Buskar för den nordsvenska trädgården. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Potentilla fruticosa ´Glennallen´  Tok          X        X        X 

Rosa foetida     Allan Carlsson gula ros         X        X       (X) 

Lonicera involucrata ´Baggböle´  Skärmtry          X        X       (X) 

Salix `Brekkavide´   Grönvide          X        X        X       X 

 

Öberg, Elisabeth. Nya spännande buskar för trädgårdar i norr. Landsbygd norr 2008 nr.2.  
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Bilaga 5 

Växtlista från Curt Rydlinge över lignoser som han anser är på frammarsch i norra Sverige. 

 

PRYDNADSTRÄD 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Malus ´Freja´    Purpulapel          X      (X) 

Malus ´Pink Spire´   Rosenapel          X    

Malus ´Rubin´    Purpulapel          X      (X) 

Prunus pensylvanica   Amerikanskt häggkörsbär         X 

Sorbus ´Astrid´   Prydnadsrönn          X    

Sorbus commixta ´Birgitta´   Birgittarönn          X      (X) 

Sorbus commixta ´Carmencita´  Japansk rönn          X      (X)   

Syringa josiflexa´Agnes Smith´  Hybridsyren          X       X 

Syringa prestoniae i sorter    Prestonsyren          X       X       (X) 

 

PRYDNADSBUSKAR 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Amelanchier alnifolia ´Obelisk´  Pelarhäggmispel         X       X 

Aronia melanocarpa ´Glorie´   Liten svartaronia         X      (X) 

Berberis thunbergii ´Admiration´  Dvärgberberis          X   

Berberis thunbergii ´Crimson Pygmy´  Dvärgberberis          X  

Berberis thunbergii ´Orange Rocket´  ?          X  

Cornus alba ´Ivory Halo´   Vitbrokig kornell         X      (X) 

Cornus stolonifera ´Farba´   Rödkornell          X      (X) 

Cytisus beanii ´Osiris´   Fagerginst          X 

Diervilla lonicera   Gulblommigt getris         X 

Genista tinctoria ´Gulltopp´   Färgginst          X      (X) 

Hydrangea paniculata ´Compacta´  Syrenhortensia        X 
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Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Hydrangea paniculata ´Mustila´  Vipphortensia         X       X       (X) 

Lonicera involucrata ´Marit´   Liten skärmtry         X       X 

Physocarpus opulifolius ´Diable d´Or´  Rödbladig smällspirea        X   

Physocarpus opulifolius ´Nugget´  Gulbladig smällspirea        X      (X) 

Physocarpus opulifolis ´Summer Wine´  Rödbladig smällspirea        X      (X) 

Prunus ´Comet´   Dvärgmandel         X      (X)   

Ribes glandulosum ´Alaska´   Krypmåbär         X       X 

Salix lanata ´Hjeltnes´   Ullvide         X       X        X 

Salix phylicifolia ´Brekkavier´   Brekkavide         X       X        X 

Sorbaria sorbifolia ´Sem´   Liten rönnspirea        X      (X) 

Spiraea betulifolia ´Umeå ´   Liten björkspirea        X       X        X 

Spiraea beuverdiana ´Lumikki´  Liten alaskaspirea        X      (X) 

Spiraea media ´Finn´   Balkanspirea         X       X 

Syringa joseflexa ´Agnes Smith´  Hybridsyren         X       X   

Syringa patula ´Miss Kim´   Sammetssyren        X   

Syringa wolfii ´San´   Bergssyren         X       X       (X) 

Weigela middendorfiana ´Amur´  Gulblommigt prakttry        X 

 

KLÄNGVÄXTER 

 
Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Lonicera prolific ´Silver´   Daggkaprifol          X 

 

Curt Rydlinge (2009) 
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Bilaga 6  

Växtlista från Curt Rydlinge över lignoser som han har haft i försöksodling och som han tror kan bli framtidens lignoser för norra 

Sverige. 

 

FÖRSÖK USA-växter  

Planterat juni 2008 

 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Cornus sericea ´Alleman´s Compact´  Kornell             X        ?         ?      ? 

Cornus sericea ´Isanti´   Kornell        X        ?         ?      ? 

Lonicera xylostoides ´Miniglobe´  Dvärgtry        X        ?         ?      ? 

Syringa vulgaris ´Dappled Dawn´  Ädelsyren        X        ?         ?      ? 

Syringa vulgaris ´Miss Ellen Willmott´  Ädelsyren         X        ?         ?      ? 

Syringa vulgaris ´Montaigne´   Ädelsyren         X        ?         ?      ? 

Syringa vulgaris ´President Gravy´  Ädelsyren         X        ?         ?      ? 

 

 

FÖRSÖK Amerikanska rosor  

Planterat juni 2008 

 

Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 

Easy Elegance ´All the Rage´  Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Centennial´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Confetti´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Daydream´   Amerikansk ros        X        ?         ?        ? 

Easy Elegance ´Fiesta´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Firecracker´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Funny Face´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Golden Eye´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 
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Vetenskapligt namn   Svenskt namn   Växtzon V Växtzon VI Växtzon VII       Växtzon VIII 
 
Easy Elegance ´Great Wall´   Amerikansk ros        X        ?         ?       ? 

Easy Elegance`Ísland Dancer´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Kiss Me´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Little Mischief´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Macy´s Pride´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Minnesota Girl´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´My Girl´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Orange Impressionist´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Paint The Town´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Pink Mass´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Pink Pearls´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance ´Salmon Impressionist´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Snowdrift´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance Superhero´   Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Sunrice Sunset´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Sweet Fragance´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Tahitian Moon´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Yellow Brick Road´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

Easy Elegance´Yellow Submarine´  Amerikansk ros         X        ?         ?       ? 

 

Rydlinge (Rydlinge Plantskola) skriver att detta är en helt ny serie rosor från USA. Dessa rosor har bra motståndskraft mot både svartfläcksjuka, mjöldagg och 

rosrost. Rosorna klassas också som väldigt vinterhärdiga för ett tuffare och kallare klimat. 

 

Curt Rydlinge (2009) 


