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Plantekatalog 
& hagetips

I denne katalogen finner du tips og veiledning til både nye og 
etablerte hager, terrasser, krukkeplantinger og annet.  

Les meg 
da vel,  

fra perm 
til perm.
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LITT OM OSS

Våre medlemmer:

VE
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EN

Velkommen til et besøk på vårt hagesenter. Vi 
håper denne katalogen vil være en inspirasjons-
kilde for våre kunder. Her omtales både pryd og 
nyttevekster. Katalogen er laget av de dyktige 
gartnerene Inger Jorddal og Edmund Kristoffer-
sen hos EK-Plantesalg AS i Sandefjord. Siden er 
den tilrettelagt for oss som er medlemmer i det 
‘grønne’ fellesskapet Gartnerringen AS. Gartner-
ringens medlemmer er en gruppe frittstående 
hagesentre som ser nytten av felles markedsfø-
rings og innkjøpssamarbeid. Årlige deltagelser 
på hagemesser i inn- og utland, der vi følger med 
på det som rører seg i hageverdenen, er viktig for 
oss. Inspirasjon og kunnskap vi høster her, deler 
vi gjerne med dere, våre kunder.

EK-Plantesalg AS
Raveien 291, 3220 Sandefjord
Tlf.: 33 45 31 49  
www.ekplantesalg.no

------------------------------------------------------------

Hagemiljø Førde AS
Angedalsvegen 59, 6810 Førde
Tlf: 480 07 564

------------------------------------------------------------

Hagesenteret Høns’n Roses AS
Nyveg 17, 3840 Seljord
Tlf.: 948 28 932

------------------------------------------------------------

Horpestad Plantesalg AS 
Roslandsvegen 14, Tjøtta - 4341 Bryne 
Tlf. 51 78 88 80 / post@horpestad-plantesalg.no
www.horpestad-plantesalg.no

------------------------------------------------------------

Kalnes Hagesenter
Kalnesbrekka 52, 1712 Grålum 
Tlf.: 919 29 109 
www.kalneshagesenter.com

Kinn Hagesenter AS 
Slettevoldsholten, Brandsøy, 6907 Florø 
Tlf.: 926 81 931
www.kinnhage.no 

------------------------------------------------------------

Kongsberg Hagesenter Drift AS
Tlf.: 920 44 149 / post@kongsberghagesenter.no 
www.kongsberghagesenter.no

------------------------------------------------------------

Lier Planteland AS
Husebysletta 18, 3414 Lierstranda
Tlf.: 90 22 31 65 / post@lierplanteland.no 
www.lierplanteland.no

------------------------------------------------------------

Slettevold Hagesenter
Ilaveien 95, 1605 Fredrikstad
Tlf.: 400 04 878

------------------------------------------------------------

Urdals Planteskole
Åna-Siraveien 13, 4380 Hauge i Dalane 
Tlf: 997 48 754 / grete.urdal@gmail.com

------------------------------------------------------------

www.gartnerringen.no
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HERDIGHETSSONE

De fleste plantene i katalogen er merket 
med H- sone. Dette er ikke et ‘fasitsvar’ 
men veiledende for hvilken sone 
plantene vil trives i (når vokseforholdene 
ellers ligger til rette for det). 

HERDIG-
HETS-
SONE

Klimasonekart for Norge
Kilde: Utarbeidet av Det norske 
hageselskap i samarbeid med 
Meteorologisk institutt. Gjengitt med 
tillatelse. www.hageselskapet.no
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Krukkeopplysninger

For at våre krukker skal være 
frostsikre må krukkene fylles 
med minimum 1/3-del lecakuler, 
og de må løftes opp fra bakken 
ved bruk av krukkeføtter eller 
lignende.

Står krukkene på et hardt 
underlag er det tilstrekkelig med 
krukkeføtter, står de på et mykt 
underlag må de ytterligere opp 
fra underlaget.

Krukkeføtter beskytter krukkene 
høst, vinter og vår, sørger for 
at vannet renner godt unna, og 
at fuktighet ikke trekker opp i 
krukkene for senere å fryse.

Krukkekolleksjonene fornyes 
årlig.

KRUKKER/PLANTEKASSER
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Stauder er flerårige urteaktige vekster. 
De fleste visner ned om høsten og 
vokser opp på nytt når det våres. 
Tuene utvider seg og må gjerne deles 
etter noen års vekst. Staudene finnes 
i helt lave putestauder, mellomhøyde 
fra 20-70 cm og høye over 70 cm. De 
vil blomstre til forskjellige tider. Ved 
riktig sammensetning kan du ha 
blomstring hele sesongen. Utvalget 
varierer gjennom sesongen, suppleres 
regelmessig med aktuelle sorter.

STAUDER 1)

Aquilegia flabellata 
Dvergakeleie 
Blå blomster i juni - juli. 
Ca høyde 20 - 30 cm. Lav 
akeleie som vokser i sol/
halvskygge og vanlig jord.
H8.

Arabis caucasica
Skrinneblomst 
Teppedannende staude 
som blomstrer tidlig 
vår. Vanlig jord i bed og 
steinmurer. Høyde ca 15 
cm. H7-8.

Aubrieta hybrid
Hageblåpute 
Putedannende staude som 
blir et vakkert teppe når 
den blomstrer i mai. Full 
sol og lett jord. H5-7.LA
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STAUDER 1)

Azorella trifurcata 
’Elliotts varietet’ 
Gulldyne 
Liker seg i sol /halvskygge, 
Gulgrønt teppe som 
blomstrer med små gule 
knapper i juni. Høyde 5 cm. 
Vokser i karrig og drenert 
jord. H6-7.

Leptinella 
potentillina  
Fjæreknapp
Bunndekke høyde 3 
cm. Blomstrer med gule 
knapper liker seg i sol, 
halvskygge og vanlig jord. 
Hardfør. H5-6.

Phlox subulata 
’Emerald Cushion’
Vårfloks, blå 
Høyde ca 15 cm. Blomstrer 
i april-mai. Små blomster. 
Trives i full sol. Vokser i 
vanlig fuktig, men veldrenert 
jord. Teppedannende 
hardfør staude. H7.

Bellis perennis
Tusenfryd 
Spredningsvillig og vakker 
lav staude som liker seg 
i full sol, gjerne i plenen. 
liker seg i full sol og vanlig 
jord. H6.

Lewisia 
cotyledon 
Kalifornialewisia 
Rosa fjellhageblomst, liker 
seg i sol og halvskygge i 
grusblandet jord. Høyde 25 
cm. H7.

Phlox subulata 
’Snowflake’  
Vårfloks, hvit
Lav vårfloks med mye 
farge. Putedannende som 
liker seg i sol og skrinn 
jord. Blomstrer i mai-juni. 
Hardfør på riktig sted. H7.

Dianthus   
Nellik, mix farger 

Lav nellik ca 15 cm, rosa 
blomster i juni-juli. Stauder 
for tørre solrike steder. 
H6-7.

Pachysandra 
terminalis 
Vinterglans 
Vintergrønne blanke 
blader. God til bunndekke. 
Skyggetålende. Brer seg til 
et teppe. Høyde 0,30 cm. 
H6.

Phlox subulata
Vårfloks, rosa 
Lav vårfloks med mye 
farge. Putedannende som 
liker seg i sol og skrinn 
jord. Blomstrer i mai-juni. 
Hardfør på riktig sted. H7.

Dianthus 
Nellik, rosa
Lav nellik ca 15 cm, rosa 
blomster i juni-juli. Stauder 
for tørre solrike steder. 
H7-8.

Papaver 
nudicaule 
Sibirvalmue  
25 cm lav staude. Blomstrer i 
juni-september måned. Små 
valmuer i fargemix. Trives i 
full sol. Vokser i alminnelig 
fuktig, men veldrenert jord. 
Hardfør staude. H8.

Primula d. alba
Kuleprimula, hvit  
Hvite blomster på våren, 
liker seg i fjellhage, sol og 
halvskygge. Høyde 20 cm. 
Vanlig lett fuktig jord. H5.
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STAUDER 1)

Primula 
denticulata 
Kuleprimula
Vakker kuleprimula som 
blomstrer i mai. Liker seg 
i sol og halvskygge. Vanlig 
jord. Høyde ca 20 cm. H5.

Saxifraga arendsii  
Hagesildre, hvit
Lav teppedannende timian, 
blomstring i juni-juli. Liker 
seg i full sol og karrig jord. 
Høyde ca 5 cm. Bie og 
humlefavoritt. H7.

Primula juliae 
’Wanda’
Kaukasusprimula 
Høyde ca 10-15 cm. 
Blomstrer i april-mai med 
små purpurlilla blomster.
Trives i sol/halvskygge. 
Vokser i vanlig jord. H6-7.

Sempervivum
Takløk  
Mange forskjellige utgaver. 
Liker seg i grusbed og 
full sol. Blomstrer på 
sommeren. Høyde fra 3-10 
cm. H5-8.

Primula vialii 
Orkideprimula
Liker seg i halvskygge/
skygge og lett fuktig jord. 
Blomstrer med lilla dusker 
i juli-august. Høyde 20 cm. 
H5.

Sempervivum 
Takløk
Rosettvoksende sukkulent 
for tørre og karrige 
områder. Liker seg i full sol 
og grusblandet jord. Rosa 
blomster på sommeren. 
Høyde ca 5 cm. H5-8.

Saxifraga arendsii  
Hagesildre, rosa
Putevoksende staude for 
grusbed i solen. Blomstrer i 
mai. Høyde ca 5 cm. Karrig 
jord. H7.

Thymus praecox 
coccineus, Timian
Kryptimian, rosa

Lav teppedannende timian, 
rosa blomster i juni-juli. 
liker seg i full sol og karrig 
jord. Høyde ca 5 cm. Bie og 
humlefavoritt. H6.

Thymus serpyllum 
’Albus’
Kryptimian
Hvitblomstrende 
timian, liker seg i sol og 
grusblandet jord. Høyde 5 
cm. Bie og humlefavoritt. 
H6.

Viola cornuta 
’Molly Sanderson’
Hornfiol
Staudeviol nesten sorte 
blomster. Liker seg i full sol 
vanlig jord. Høyde ca 15 
cm. H6-7.
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STAUDER 2)

Astilbe 
’Diamant’ 
Vanlig jord/surjord. Sol og 
halvskygge. Høyde 50 cm. 
Blomstrer juni-juli. Tåler 
fuktig jord. H6.

Astilbe 
’Etna’
Vanlig og sur jord lett 
fuktig. Halvskygge/sol.
Høyde 1 m. Vakkert 
bladverk og spir. Blomstrer 
juli-august. H6.

Coreopsis 
verticillata 
Vakkerøye  
Gule blomster i juli-okt. 
Liker seg i full sol og vanlig 
jord. Hardfør og høyde 50 
cm. H7.

Anemone 
’Wild Swan’ 
Høyde ca 40 cm. Store 
hvite med blå utside i 
august-oktober. Vokser i 
lys og lett skygge, vanlig 
jord. H4.

Anemone 
’Honorine Jobert’  
Hvit høy anemone som 
liker seg i halvskygge. God 
jord. Høyde ca 80 cm. H4.

Aquilegia 
’Blue Star’
Akeleie  
Liker seg i sol, halvskygge. 
Vakker og blir ca  50 cm. 
Blomstringsmåneder i mai-
juni. Vanlig jord. Hardfør. 
H7.

Aquilegia 
’Spring-Magic’
Akeleie   
Liker seg i sol,halvskygge, 
Vakker og blir ca  50 cm.
Blomstringsmåneder i mai-
juni. Vanlig jord. Hardfør. 
H5-8.
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Geranium 
’Rozanne’ 
Storknebb  
Lav teppedannende timian, 
rosa blomster i juni-juli. 
liker seg i full sol og karrig 
jord. Høyde ca 40 cm. Bie 
og humlefavoritt. H6-7.

STAUDER 2)

Helleborus niger 
Julerose 
Hvite blomster fra mars-
mai. Høyde 30-40 cm. 
Vanlig jord og halvskygge. 
H5.

Heuchera micrantha 
Brunbladet 
Alunrot
Brunrøde blader, til krukke 
og bed. Sol/halvskygge. 
Vanlig jord. Blomstrer i juli 
med hviterosa blomster. 
Høyde 50 cm. H6.

Hosta fortunei 
Gråbladet
Vakker bladplante 
som blomstrer med 
syrinfargede blomster i juli. 
Fin i krukke og bed.  Sol/
halvskygge. Vanlig jord. 
Høyde 70 cm. H7.

Helleborus 
orientalis 
Orientjulerose
Høyde 30-40 cm. 
Vintergrønn plante som 
blomstrer veldig tidlig 
fra mars-juni. Plantes i 
halvskygge-skygge i litt 
fuktig jord. H4.

Heuchera micrantha 
’Palace Purple’
Alunrot 
Purpurrøde blader vakker 
i krukke og bed. Blomstrer 
med rosahvite blomster i 
juli. Sol/halvskygge. Vanlig 
jord. Høyde 50 cm. H6.

Hosta 
Gulbladet  
Vakker bladplante 
som blomstrer med 
syrinfargede blomster i juli. 
Fin i krukke og bed.  Sol/
halvskygge. Vanlig jord. 
Høyde 30-40 cm. H6.

Hemerocallis Mix  
Daglilje 
Lettstelt staude, gress-
lignende bladverk. Liker 
full sol, kan stå i karrig jord. 
Finnes i mange utgaver og 
farger. Ved å velge forskjellige 
kan man få blomstring fra 
juni-august. H5-6.

Heuchera 
Rødbladet
Alunrot
Vakker i krukke og bed. 
Blomstrer med rosahvite 
blomster i juli. Sol/
halvskygge. Vanlig jord. 
Høyde 50 cm. H5.

Hosta 
med hvit kant  
Vakker bladplante 
som blomstrer med 
syrinfargede blomster i juli. 
Fin i krukke og bed.  Sol/
halvskygge. Vanlig jord. 
Høyde 50 cm. H7.

Hemerocallis  
Daglilje, rosa  
Lettstelt med 
gresslignende bladverk. 
Full sol og kan stå i karrig 
jord. Finnes i mange 
utgaver og farger.
Høyde ca 70 cm., 
Blomstring i jul-aug. H5-6

Heuchera 
sanguinea  
Purpuralunrot
30-40 cm høy. Røde 
bllomster i  tette klaser 
på tynne, stive stengler. 
Blomstrer i juni-juli. Tett 
bladrosett. Sol til halvskygge. 
Næringsrik jord H7.
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STAUDER 2)

Iris chrysographes 
Stråleiris  
Vakker staude med 
gressliknende blader. Tåler 
å stå vått og tørt. liker seg 
i sol/halvskygge. Blomstrer 
i juni-juli. Høyde ca 50 cm. 
hardfør. H5.

Phlox paniculata 
’Sweet Dreams’
Høstfloks 
(R) Oldemorsstaude, 
liker seg luftig og lyst. 
Oppretvoksende med 
hvite blomster fra aug-
okt. Vanlig lett fuktig jord. 
Høyde 50-100 cm. H6-7.

Primula japonica 
Japanprimula 
Høyde 20-40 cm. Blomstrer 
i juni-juli . Små blomster 
i rosa el hvit Trives i 
halvskygge/skygge. 
Vokser i vanlig fuktig, men 
veldrenet jord. H6.

Iris germanica
Hageiris  
Staude med sverdblader. 
Staslig plante med store 
vakre blomster.Plantes 
med rotknollen liggende på 
bakken. Liker seg i sol, og 
godt drenert jord. H5-6.

Phlox paniculata
Høstfloks  
Oldemorsstaude, 
liker seg luftig og lyst. 
Oppretvoksende med 
hvite blomster fra aug-
okt. Vanlig lett fuktig jord. 
Høyde 50-100 cm. H6-7.

Pulsatilla vulgaris 
’Alba’
Kubjelle  
Høyde 15-30 cm, Hvite 
blomster i mai-juni, plante 
for tørre karrige plasser i 
full sol. H7.

Lavendula 
angustifolia 
’Hidcote Blue’  
Lavendel 
Lavendelblå blomster i 
juli-august, liker seg i sol og 
vanlig hage jord. Klippes på 
våren, god duft. H4.

Phlox paniculata 
Høstfloks, mørklilla  
Oldemorsstaude, liker 
seg luftig og lyst. Opprett-
voksende, blomster fra aug-
okt. Vanlig lett fuktig jord. 
Høyde 50-100 cm. H6-7.

Pulsatilla vulgaris 
Rød Kubjelle 
Purpurrød tidlig-
blomstrende staude, 
grusblandet tørr jord. 
Solrik plass. Høyde 30 cm. 
Vakre frøstammer. H7.

Nepeta 
’Walker’s Low’
Kattemynte  
Høyde 50cm. Rikt-
blomstrende fra jun-okt. 
Lysblålilla blomster. Trives 
i sol/halvskygge. Vokser i 
vanlig jord hardfør og villig. 
Bie og humlefavoritt. H6.

Primula bulleesiana 
Etasjeprimula 
Høyde 30-50 cm. Blomstrer 
i juni-juli . Små blomster 
i fargemix. Trives i sol/
halvskygge. Vokser i vanlig 
fuktig, men veldrenet jord. 
H6. 

Hosta, Storbladet 
Bladplante  med 
syrinfargede blomster i juli. 
Fin i krukke og bed.  Sol/
halvskygge. Vanlig jord. 
Høyde 70 cm. Dekker godt 
som underbeplantning av 
trær i store bed. H7.
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Rudbeckia fulgida 
’Goldsturm’
Gullsolhatt 
Høstblomstrende staude, 
fin til bukett. Liker seg i sol 
og halvskygge.Vanlig jord 
og høyde 50 cm. H5.

Salvia nemorosa 
’Blauhügel’  
Prydsalvie
Prydsalvie, finnes med blå, 
rosa og hvite blomster fra 
jul-okt. vakker i buketter og 
bie favoritt. 50cm. H4.

Salvia nemorosa 
’Rosakünigin’ 
Prydsalvie
Prydsalvie, finnes med blå, 
rosa og hvite blomster fra 
jul-okt. vakker i buketter og 
bie favoritt. 50cm. H4.

Salvia officinalis 
Matsalvie 
Vakker gråbladet staude 
med blålilla blomster i juli. 
Kan brukes i mat og urte 
te. Solrik og vanlig jord. 
Bie og humlemat. H4.

Scabiosa caucasica 
Skabiosa 
Vakker svever som 
blomstrer i juni-okt. 
Vanlig til skrinn jord. Sol/
halvskygge. Høyde ca 
45cm. Fin til snitt. H5.

STAUDER 2)

Anemone hybrid 
’Königin Charlottte’  
Høyde 0,5-1 m. Blomstrer 
aug-okt. Rosahvite 
blomster. Trives i sol/
halvskygge. Vokser i god 
næringsrik og fuktig jord. 
Opprett voksende hardfør 
staude. H4.

Astrantia major 
Rosa
Stjerneskjerm
Blomstene er rosarøde, 
blomstrer i juni-juli. Trives 
i sol halvsygge og skygge. 
Fuktig jord. Ca høyde: 40 - 
50 cm. H8.

Astrantia major 
Hvit
Stjerneskjerm
Blomstene er hvite og 
blomstrer i juni-juli. Trives 
i sol halvsygge og skygge. 
Fuktig jord. Ca høyde: 40 - 
50 cm. H8.

Cimicifuga ramosa
Høstormdrue
Høyde ca 1 m. Blomstrer 
i august-oktober. Store 
hvite spir. Trives i sol/
halvskygge. Vokser i god 
næringsrik og fuktig jord. 
Opprett voksende og 
hardfør. H6.

Darmera peltata 
Skjoldsildre 
Rosa blomster på våren, 
store blad som dekker godt 
på sommeren. Liker seg i 
sol/halvskygge. Både tørr 
og fuktig jord. Høyde ca 75 
cm. Hardfør. H6.

Delphinium  
Mørkblå 
Ridderspore 
Sol og vanlig jord. Høyde 
1 m bukettblomst, 
oldemorstaude. Hardfør. 
H7.
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STAUDER 2)

Digitalis purpurea 
’Apricot’  
Revebjelle med vakre 
blomster. Trives i full sol 
og sandholdig jord. Høyde 
ca 50-70 cm. Blomstrer i 
juli-sept. Humlefavoritt. 
Hardfør. H8.

Helenium 
Høstsolbrud 
Høyde 0,50-1 m. Blomstrer 
i juli-september. Store gule 
eller brunrøde blomster. 
Trives i full sol. Vokser 
i vanlig hagejord. Fin 
bukettblomst. H6.

Lathyrus latifolius 
’Rosa Perle’
Breiskolm
Høyde ca 1 m. Blomstrer i 
juli-august. Små rosarøde 
blomster. Trives i både 
sol og skygge. Vokser i 
næringsrik jord. Hardfør og 
klatrende. H6.

Dicentra 
spectabilis ’Alba’ 
Løytnantshjerte 
Hvite hjerter i mai-juni.
Trives i sol/halvskygge. 
Humusrik jord. Høyde 
60 cm. Oldemorstaude. 
Hardfør. H8.

Echinacea 
purpureum ’Magnus’ 
Purpursolhatt
Rosa solhatt, liker å stå i 
solen og uten konkurrerende 
planter.Vanlig jord. Litt sen 
om våren, men blomstrer fra 
jul-okt. Humle og bieblomst. 
Høyde 80 cm. H5.

Leucanthemum 
’Alaska’
Prestekrage 
Høyde 50 cm, Blomstrer 
hele sommeren. Fin i 
bukett. Hardfør og villig. 
Sol og vanlig jord. H7.

Dicentra 
spectabilis  
Løytnantshjerte
Purpurrosa blomster i 
mai-juli. Sol/halvskygge. 
Humusrik jord. Høyde 70 
cm. H8.

Eupatorium 
purpureum
Hjortetrøst 
1,5-2 m høy staude, skyer 
av rosa blomster i aug-sep. 
Står gått i vinden. Liker 
seg i sol/halvskygge, vanlig 
jord. H6.

Liatris spicata 
Søyleblomst 
Lilla søyleblomst. Liker seg 
i sol,og halvskygge. Plantes 
i vanlig jord. Høyde ca 50 
cm. Hardfør. H5.

Lythrum s. 
’Robert’
Kattehale
Høyde 100 cm. Vakker 
staude for tørre og fuktige 
områder. Fin i bukett. 
Lillarosa. Blomstrer fra Juli-
sept. H7.

Meconopsis b. 
’Alba’ Valmuesøster
Hvit valmuesøster. Liker 
seg i halvskygge og 
drenert fuktig jord. Bland 
inn kompost og surjords 
blanding. Høyde 60 cm. 
Blomstrer i Juni-juli. H7.

Echinacea 
purpureum ’Alba’
Purpursolhatt  
Hvit solhatt, liker å stå i 
solen og uten konkurrerende 
planter. Vanlig jord. Litt sen 
om våren, men blomstrer fra 
jul-okt. Humle og bieblomst. 
H5.
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STAUDER 2)

Paeonia lactiflora 
Rød Silkepeon 
Mørk røde blomster og 
vakkert bladverk. Fin i 
rabatt eller solitær. Liker 
seg i solen i vanlig jord.  
Høyde 80 cm. H7.

Papaver orientale 
’Patty’s Plum’
Valmue 
Høyde 0,5 - 1 m. Blomstrer 
fra juni - juli måned. Store 
Lilla blomster. Trives best 
i sol/halvskygge. Vokser i 
vanlig jord. Hardfør. H6.

Paeonia lactiflora 
’Sarah Bernhardt’ 
Silkepeon 
Lys hvit/rosa blomster i 
juni. Liker seg i full sol og 
vanlig jord. Høyde 80 cm. 
Ikke plant for dypt. H7.

Rodgersia 
podophylla
Koreabronseblad
Staslig staude med store 
blad og hvite blomster 
i juni. Høyde 100 cm. 
Plantes i sol og halvskygge. 
Vanlig jord. Hardfør. H7.

Paeonia lactiflora 
’Gay Paree’
Silkepeon
Vakker rosa blomst med 
gule fryser i midten. Høyde 
ca 90 cm. Settes solrikt 
og tørr plass. Plantes i 
pottehøyde. H7.

Paeonia officinalis 
’Rosea’
Klosterpeon  
Fylt rosa peon. Liker seg 
i full sol, plantes i vanlig 
jord. Høyde 50 cm. Ikke 
plant for dypt. Blomstrer i 
juni. H8.

Rudbeckia f. 
Gul praktsolhatt 
Høyde 50 cm. Liker seg i 
sol/halvskygge. Blomstrer 
med gule blomster i 
aug-okt. Bukettblomst. 
Høstblomstrende. H5.

Paeonia lactiflora 
’Edulis Superba’
Silkepeon  
Høyde ca 70 cm. Blomstrer 
i mai-juni. Liker seg i 
full sol og tørr jord etter 
etablering. Plantes i vanlig 
jord. Hardfør. H7.

Paeonia tenuifolia 
Trådpeon 
Rød peon med spesielt 
bladverk. Liker seg i full sol 
og vanlig jord. Høyde ca  50 
cm. Hardfør. Fin alene eller 
som et vakkert innslag i 
staudebeddet. Blomster i 
juni. H7.

Rudbeckia laciniata 
’Goldquelle’, Kyss 
meg over gjerdet 
Høstblomstrende fylt 
gul blomst. Høyde 0,80 
-1 m. Blomstrer i august 
september. Liker seg i sol 
og vanlig jord. H6.

Perovskia a. 
’Little Spire’
Russisk salvie  
Høyde 0,5 - 1 m. Blomstrer 
fra juli - september. Stort 
flor av blå blomster. Trives 
best i full sol. Vokser i vanlig 
hagejord. Busket vekst. H4.

BILDE
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Grass er en staude som er blitt 
meget populær de siste årene. 
Den finnes i mange varianter 
og kommer igjen år etter år. De 
kan stå i bed - fjellhagen - ved 
hagedammer - ved sjøkanten 
m.m. 

De mest hardføre 
sortene er:

GRASS 1)

Calamagrostis a. 
’Overdam’, Rørkvein
Høyde 1-1,5 m, fyldig grass-
tuste med aks i september. 
Fargenyanse i hvit, grønn 
og rosa. Trives i sol/halv-
skygge. Vokser i vanlig jord. 
Opprett vekst. Fin i bed og 
krukker. H5.

Festuca gautieri 
’Pic Carlit’
Svingel 
Høyde 10 cm. Grønn 
dekorativ grasstuste som 
liker seg i sandjord, sol og 
halskygge. Vintergrønn og 
hardfør. Fin i bed og krukke. 
H4.

Festuca 
gautieri
Svingel   
Lav og bredt tuegrass, 
tuen blir ca 15 cm høy. 
Vintergrønne trådformede 
blader. Liker seg i full sol 
og halvskygge. H4.

Calamagrostis a. 
’Karl Foerster’
Hagerørkvein 
Vakkert grass, høyde 
1-1,5m. Hardført og 
lettstelt. Vakre aks sommer 
og høst. Klippes ned til ca 
20 cm i mars-april. H5-6.

Festuca glauca 
’Elijah Blue’
Svingel   
Høyde ca 15-30 cm. Blått 
grass som liker seg i sand-
jord og full sol. Vintergrønn 
og må nappes for vissent 
grass om våren. Hardfør. H6.

G
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GRASS 2)

Cortaderia selloana 
’Sunningdale Silver’
Pampasgress
Høyde fra 1,5-2,5 m. Settes i full 
sol og varm vokseplass. Liker 
ikke å bli stående i våt jord om 
vinteren. Vokser i sandjord. 
Grønt grass med store aks. 
Kuttes ned på tidlig vår. H6.

Miscanthus sin. 
’Kleine Silberspinne’
Silkekinagress
Høyreist grass med litt stivt 
grass. Vakre aks fra august. 
Klippes ned tidlig vår. Full sol 
og lett jord. Hardfør. H4.

Fargesia murielae 
’Bimbo’ 
Lav Bambus
Høyde ca 1 m. Trives i 
sol/halvskygge. Vokser i 
god næringsrik jord og 
tåler tørt voksested etter 
etablering. Til bed og med 
litt pass i krukker. H4.

Miscanthus sinensis 
’Ferner Osten’
Silkekinagress
Høyde ca  1,5-2 m. Vakkert 
grass med høyreiste aks fra 
august. Liker seg i full sol og 
vanlig jord. Klippes ned tidlig 
vår til ca 20 cm. Hardfør. H4.

Fargesia murielae 
’Dino’ 
Gulbambus 
Lav teppedannende timian, 
rosa blomster i juni-juli. 
Liker seg i full sol og karrig 
jord. Høyde ca 5 cm. Bie og 
humlefavoritt. H4.

Ophiopogon 
planiscarpus ’Niger’
Svart liljegress
Høyde ca 15-20 cm. Aks  
fra juli - sept. Små hvite 
blomster og svarte blader. 
Trives best i sol/halvskygge. 
Vokser i vanlig jord. Effekt-
fullt grass til bedet og i 
krukker. Hardfør. H4.

Fargesia murielae 
’Simba’ 
Bambus
Vintergrønn og kraftig-
voksende bambus, som 
skyter mange skudd fra 
basis, passer til hekk eller 
solitær. Fuktig jord. Ca 
høyde: 2-3 m. H4.

Stipa 
tenuifolia, 
Fjørgress  
Grasiøst grass i myke tuer. 
Varm veldrenert jord. 
Høyde ca 50 cm. H3-4.
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LØVFELLENDE BUSKER 1)

Buddleja d.
’White Profusion’
Sommerfuglbusk
Hvite blomster i aug-sept. 
Solrik lun vokseplass. Kan 
klippes ned om våren. Ca. 
høyde 2 m. Sommerfuglens 
favoritt. H3.

Buddleja d. 
’Black Night’
Sommerfulgbusk
Mørk blå/lilla. Kan klippes 
ned om våren. Solrikt og 
lunt. Blomstring i aug. 
- sept. Sommerfuglens 
favoritt. Ca. høyde 2 m. H3.

Buddleja d. 
’Pink Delight’
Sommerfulgbusk
Lilla blomster i aug-sept. 
Solrik lun vokseplass. Kan 
klippes ned om våren. 
Sommerfuglens favoritt. 
Ca. høyde 2 m. H4.

Buddleja d.
’Royal Red’ 
Sommerfulgbusk
Rødlilla blomster i aug-
sept. Solrik lun vokseplass. 
Kan klippes ned om våren. 
Ca. høyde 2 m. Sommer-
fuglens favoritt. H3.

Buddleja d. 
’Nanho Purple’
Sommerfulgbusk
Lilla blomster i aug-sept. 
Solrik lun vokseplass. Kan 
klippes ned om våren. Ca 
høyde 2 m. Sommerfuglens 
favoritt. H3.

Alfabetisk rekkefølge

Acer ginnala   
Sibirlønn   
Vakker hurtigvoksende 
busk. Fantastiske 
høstfarger. Sol og halv-
skygge. Høyde 5-6 m. H6.

Aronia melanocarpa 
’Moskva’
Svartsurbær
Små hvite blomster i juni. 
Glinsende svarte spiselige 
bær i aug- sept. Fin høstfarge 
Høyde 1-3 m. Ingen krav til 
vokseplass. H6. 

Aronia melanocarpa 
’Hugin’
Svartsurbær, liten
Små hvite blomster i juni. 
Glinsende svarte bær i aug- 
sept. Fin høstfarge. 
Ca høyde 1-1,5 m. Pl avs: 
1-2 m til hekk: 0,3 m. H5.

Av løvfellende busker finnes 
det mange slag. De kan variere 
i høyde fra 0,2 m til 3 m. De 
blomstrer til forskjellige tider, 
noen har også frukter. De kan 
brukes som frittvoksende 
hekker, som solitærplanter eller i 
sammen-plantninger og hekker. 
Mange har svært dekorative 
blader.

Sorter vi ofte har:LØ
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Exochorda r. 
’Niagara’
Perlebusk   
Lysende hvite blomster 
i juni. Trives best i sur 
jord med lav PH. Lun 
vokseplass. overhengende 
vekst. Høyde ca. 3-4 m. H4.

Exochorda r. 
’Snow Mountain’ 
Perlebusk  
Lysende hvite blomster i 
juni. Trives best i sur jord 
med lav PH. Lun vokseplass. 
Buskende vekst. Høyde ca. 
1-1,75 m. H4. 

Forsythia i. 
’Weekend’
Gullbusk   
Vakker gulblomstrende busk. 
Blomstrer tidlig vår på bar 
kvist. Høyde 2-3 m. Trives i 
vanlig jord. Hardfør. H4-5.

Hydrangea a. 
’Annabelle’
Vierhortensia  
Hvite blomster i store 
kuleformete klaser i juli-
okt. Trives i svakt sur, 
næringsrik og fuktig jord. 
Høyde 1-2 m. Finnes også 
med rosa blomster. H5.

Buddleja w. 
’Sungold’  
Sommerfuglbusk
Gule blomster i aug-sept. 
Solrik lun vokseplass. Kan 
klippes ned om våren. Ca. 
høyde 2 m. H3.

Cornus alba 
’Ivory Halo’
Kornell 
Høyde ca 1,5 m høy. Har 
hvitbrokete blader, og rød-
brune greiner som  er røde 
om vinteren. Tåler både våt 
jord og tørr jord. H5.

Corylus a. ’Contorta’
Vrihassel
Lysegule rakler i mars-
apr. Kroket vekst som gir 
dekorative greiner. Ca. 
høyde 2-2,5 m. Finnes med 
både grønnbladet og rød-
bladet. Sol/halvskygge.H5.

Corylus avellana 
’Farnes’ 
Vanlig Hassel
Vanlig hassel rakler 
i mars-april. Vanlig 
hasselnøtter. God til le 
og hekk. Ca høyde 4-5 m. 
Planteavstand 2-4 m. H6.

Cotinus c. 
’Royal Purple’ 
Parykkbusk
Lav liten busk med røde 
blader. Varm, solrik og 
godt drenert vokseplass. 
Blomstrer blomster i juli. 
Høyde 1,5 m. H3.

Cotoneaster s. 
’Coral Beauty’ 
Vintermispel  
Vintergrønn, med hvite 
blomster i mai. Røde bær 
høst. Krypende vekst. God 
dekkplante. Ca. høyde 0,4 m. 
Planteavstand 1 m. H4.

Cotoneaster s. 
’Skogholm’
Vintermispel  
Hvite blomster i mai. Røde 
bær om høsten. Vintergrønn 
busk som kryper etter 
terrenget. Dekker raskt. 
Høyde 0,2-0,3 m. H4.

Exochorda r. 
’Magical Springtime’   
Perlebusk
Lysende hvite blomster i 
juni. Trives best i sur jord 
med lav PH. Lun vokseplass. 
Overhengende vekst. Høyde 
ca. 3 m. H4.

LØVFELLENDE BUSKER 1)
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Hydrangea p. 
’Little Lime’
Syrinhortensia    
Lav busk 0,5-1 m. 
Limegrønne/ hvite 
blomster om sommeren. 
Til krukker og bed. Sol og 
vanlig jord. H4. 

Hydrangea p. 
’Silver Dollar’
Syrinhortensia 
15-30 cm lange hvite 
blomsterklaser i aug-sept. 
Opprett busk. Skjæres godt 
tilbake om våren. Sol og 
vanlig jord. Høyde 2-3 m. H5.

Hydrangea p.
’Pinky Winky’ 
Syrinhortensia  
Vakre blomster i jul-sept. 
Skifter farge fra hvit til rosa. 
Kan klippes tilbake om 
våren. Liker lett fuktig jord i 
solen. Høyde ca 2 m. H5.

Hyperikum 
’Miracle Attraction’
Gull Hyperikum   
Store gule enkle blomster 
i aug-okt. Solrik, lun 
vokseplass. Høyde 0,5-1 
m. Klippes ned på våren. 
Vakre frøstammer. H3. 

Hydrangea a. 
petiolaris 
Klatrehortensia  
Klatrende busk med hvite 
skjermer i juli. Suger seg 
fast til vegger, fjell, trær og 
murer. Trives i lett fuktig 
jord sol og skygge. Blanke 
blader. H5.

Hydrangea mac. 
’Little Blue’
Hagehortensia 
Blomstrer i juli/sept med 
blå blomster. Kompakt 
vekstform. Høyde ca 1 m. 
Sol/halvskygge. H4.

Hydrangea mac. 
’Serrata’
Hagehortensia 
Høyde 1-2 m. Blomstrer 
med flate blomster fra juli 
- september måned. Trives 
best i sol/halvskygge. Vokser 
i torvblandet jord. H4.

Hydrangea mac. 
Mix 
Hagehortensia
Blomstrer i juli/sept 
Kompakt vekstform. Sol/
halvskygge. Vokser i lett 
fuktig torvblandet jord.
Høyde ca. 1-1,5 m. H4.

Hydrangea p. 
’Vanille Fraise’
Syrinhortensia
15-30 cm lange hvite 
blomsterklaser i aug-sept. 
Blomstene endrer farge 
til rosa. Opprett busk. 
Skjæres godt tilbake om 
våren. Ca høyde 2-3 m. H5.

Hydrangea p. 
’Bobo’
Syrinhortensia  
Vintergrønn, med hvite 
blomster i mai. Røde bær 
høst. Krypende vekst. God 
dekkplante. Ca. høyde 0,4 m. 
Planteavstand 1 m. H4.

Hydrangea p. 
’Grandiflora’
Syrinhortensia  
15-30 cm lange hvite 
blomsterklaser i aug-sept. 
Opprett busk. Bør klippes 
på våren. Sol og vanlig jord. 
Høyde: 2-3 m. H5.

Hydrangea p. 
’Limelight’
Syrinhortensia
15-30 cm lange limegrønne 
blomsterklaser i aug-sept. 
Opprett busk. Skjæres godt 
tilbake om våren. Sol og 
vanlig jord. Høyde 2-3 m. 
H5.

LØVFELLENDE BUSKER 1)
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Potentilla f. 
’Goldfinger’
Buskmure
Gule blomster i juni-okt. 
Hardfør opprettvoksende 
tett busk. Til hekk og som 
busk. Vanlig jord i Sol/halv-
skygge. Høyde: 1-1,5 m. H6. 

Potentilla f. 
’Goldteppich’
Buskmure   
Gule blomster i juni-okt. Tett, 
lav, utbredt vekst. Hardfør. 
Solrik vokseplass. Nøysom. 
Ca høyde 0,50m. H7.

Potentilla f. 
’Pink Paradise’
Buskmure  
Rosa blomster i juli-sept. Lav 
tett vekst. Solrik vokseplass.  
Nøysom. Ca høyde 0,70 m. 
H5.

Potentilla f. 
’Abbotswood’
Buskmure  
Hvite blomster i juli-
oktober. Lav utbredt vekst. 
Hardfør. Solrik vokseplass.  
Bed og skråninger. Ca 
høyde 0,5 m. H7.

Kolkwitzia amabilis 
Fagerbusk
Klokkeformet rosa 
blomster i store klaser juni-
juli. Varm solrik vokseplass 
og lett jord. Ca. høyde 2 
m. H5.

Magnolia 
soulangeana  
Praktmagnolia
Store opprette krukke-
formet rødlige blomster på 
bar kvist i mai. Varm, lun 
vokseplass. Litt sur humus-
rik jord. Høyde 3 m. H3.

Magnolia stellata 
’Royal Star’ 
Stjernemagnolia
Hvite stjerneformet, 7-8 cm 
brede blomster i april. Varm 
lun vokseplass. Humusrik 
jord. Ca. høyde 3-4 m. 
Planteavstand: 1 m. H3.

Magnolia 
’Susan’
Rosarøde store blomster 
i mai. Tett busk. Varm, 
lun vokseplass. Litt sur 
humusrik jord. H2-3.

Philadelphus 
’Belle Etoile’
Duftskjærsmin 
Høyde ca 1,5 m opprett 
vekst. Hvit blomst, vel-
duftende, juli. Plassering i 
sol - halvskygge, stiller ingen 
særlige krav. Velegnet i 
grupper og solitært. H4.

Philadelphus 
’Mrs. E. L. Robinson’
Duftskjærsmin   
Hvite blomster med duft i 
juni. Liker god jord på solrik 
plass. Høyde 1,5-3 m. H4.

Physocarpus o. 
’Diabolo’ (R)
Blærespirea   
Vakker rødbladet busk. Rosa 
blomster i juli. Høyde 1-2 m. 
Vanlig jord og finest farge i 
sol. H6.

Physocarpus o. 
’Lady In Red’
Blærespirea 
Hurtigvoksende busk med 
rødbrune blader og hvite 
til svakt rosa blomster. 
Høyde 1-1,5 m. Fin til bruk i 
krukker og bed. H6.

LØVFELLENDE BUSKER 2)
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Potentilla f.
’Goldstar’
Buskmure, lav
Gule blomster i juni-okt. 
Tett, lav og utbredt vekst. 
Hardfør. Solrik vokseplass.  
Nøysom. Ca høyde 0,5 m. 
H7.

Sambucus nigra 
’Black Lace’
Svarthyll
Rødt fliket bladverk, vakker 
høstfarge. 1-3 m høy. 
Blomstrer i mai med store 
rosarøde skjermer. Trives i 
sol/halvskygge. H4.

Spiraea c. 
’Grefsheim’
Brudespirea  
Sirlig svært buede greiner. 
Blomstrer i april-mai. 
Klipp gamle greiner etter 
blomstring. Høyde ca 1,5 
m. Pl.avs. hekk 0,3 m. H5.

Potentilla f. 
’Red Robin’
Buskmure 
Røde blomster i juli-sept. 
Lav tett vekst. Solrik 
vokseplass. Nøysom. Ca 
høyde 0,6 m. H5.

Sambucus nigra 
’Blacktower’
Svarthyll
Rødbladet Svarthyll. Vakker 
busk med rosa blomster og 
svarte bær. Finest farge i 
sol. Søylevoksende. H3.

Spiraea j. 
’Anthony Waterer’
Rosespirea  
Små mørkrosa blomster 
i juli. Klippes tilbake og 
blomstrer på ny. 0,5-1 m 
høy. Trives i sol/halvskygge. 
Vokser i vanlig hagejord. H4.

Prunus padus 
’Pandora’
Hegg 
Vårblomstrende busk, 
høyde 4-8m. Sol og vanlig 
jord. Hardfør. H7.

Sorbaria sorbifolia
Rognspirea 
Hvite blomster i august. 
Finnete blader. Svært 
hardfør. Skyggetålende. Ca 
høyde 1,5 m. H8.

Spiraea j. 
’Little Princess’
Prinsesse Spirea
Rosarøde blomster i halv-
skjermer i juli-aug. Hardfør, 
nøysom og tett busk. God i 
skråninger. Ca høyde 0,5 m. 
Pl.avs. 0,5-1 m. H6.

Ribes 
sanguineum 
Blodrips
Røde blomster i hengende 
klaser april-mai. Sol/
halvskygge. Opprett vekst. 
Ca høyde 2 m. H3.

Spiraea betulifolia 
’Tor’
Bjørkebladspirea
Tett vekst. Hvite blomster 
i juni. God høstfarge. 
Nøysom plante. Hekker, 
skråninger og grupper. 
Ca høyde 1 m. Pl avs. hekk 
0,3 m. Fin høstfarge. H8.

Spiraea nipponica 
’Snowmound’
Sommerspirea  
Hvite blomster i tette halv-
skjermer i juni. Solrik vokse-
plass. Nøysom. Skråninger 
eller i bed. Ca høyde 1,5-2 m.  
Pl.avs. 1 m. Hekk 0,5 m. H6.
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Spiraea vanhouttei  
Gentspirea
Hvite blomster i runde 
halvskjermer i juni. Solrik 
vokseplass med god 
hagejord. Høyde 1,5-2 m. 
Planteavstand hekk 0,4.  
m. H4.

Syringa reflexa  
Nikkesyrin 
Bredt opprettvoksende 
busk med røde/rosa 
blomster. Nøysom. Solrik 
vokseplass. Svært hardfør. 
Ca høyde 3 m. H7.

Syringa vulgaris  
Vanlig Syrin
Busk med blå lilla duftende 
blomster juni. Nøysom, 
vanlig jord. Tett vekst. Ca 
høyde 4 m. H7.

Stephanandra 
incisa ’Crispa’
Fikkranstopp 
Utbredt vekst med over-
hengende greiner. God 
dekkplante. Skyggetålende. 
Hvite blomster i juni. Høyde: 
0.6 m. Pl.avs. 1 m. Vakker 
høstfarge. H5.

Syringa vulgaris 
’Alba’ 
Vanlig Syrin
Busk med hvite, duftende 
blomster juni. Varm kalkrik 
jord.  Solrik voksplass. 
Ca høyde 3 m. H6.

Viburnum b.
’Charles Lamont’
Duftkrossved
Vakker blomstrende 
busk med duftende rosa 
blomster i mars-april og 
sept-nov. Trives i sol/
halvskygge. Vanlig jord. H6.

Syringa josikaea
Ungarn Syrin  
Bred opprettvoksende med 
røde/rosa blomster i juni. 
Nøysom. Solrik vokseplass. 
Hardfør. Høyde 3m. H7.

Syringa vulgaris 
’Charles Joly’
Vanlig Syrin  
Busk med mørklilla 
duftende blomster juni. 
Varm, kalkrik jord. Solrik 
vokseplass. Ca høyde 3 m. 
Planteavstand 3-5m. H5.

Weigela  
’All Summer Red’
Klokkebusk  
Sterkt røde blomster 
juni-juli. Solrik vokseplass. 
Remonterer. Ca høyde 
1-1,5 m. Vanlig jord. H3.

Syringa meyeri 
’Palibin’
Dvergsyrin
Vakre duftende blomster i 
juni og september. Høyde 
1,5-2 m. Hardfør plante til 
krukke og bed. H5.

Syringa vulgaris 
’Mme Lemoine’
Vanlig Syrin 
Kremhvite, duftende 
blomster i juni. Varm 
kalkrik jord. Solrik vokse-
plass. Høyde 3 m. H5.

Weigela 
’Korea’
Klokkebusk
Rosa blomster juni-juli. 
Solrik vokseplass. Jevnt 
fuktig jord, ellers nøysom. 
Ca høyde 1-1,5 m. H5.



Med hagen i fokus  22

Det finnes et stort utvalg av trær 
både til bed - fjellhage - alleer - 
skjermplanting og solitærplanting. 
Når du planter et tre er det viktig å 
tenke godt igjennom hvor det skal stå, 
da det ofte blir stående i flere (ti)år på 
samme plassen. Etter planting er det 
viktig hele tiden å ha åpen jord rundt 
stammen på en diameter av 60-80 cm.

Sorter vi ofte har:

LØVFELLENDE BUSKER 2) / TRÆR

Weigela 
’Alexandra’
Klokkebusk
Høyde ca 1 m. Blomstrer i 
juni-juli. Store mørkerøde 
blomster. Trives i sol/halv-
skygge. Vokser i vanlig 
hagejord. Kompakt busk til 
bed. H4.

Acer platanoides
’Crimson Sentry’
Blodlønn  
Mørke røde blader. 
Middels stort tre. Nøysom, 
men liker seg i sol og lett 
jord. Ca høyde 5-10 m. H5.

Weigela 
’Minor Black’
Klokkebusk
Klokkebusk, mørke blanke 
blader, blomstrer juni og 
sept. Sol krukker og bed. 
Hardfør og kan klippes på 
våren. H4.

Acer platanoides 
’Royal Red’
Blodlønn
Mørke røde blader. 
Middels stort tre. Nøysom, 
liker seg i sol og lett jord. 
Ca høyde 10 m. H5.

Weigela 
’Pink Poppet’
Klokkebusk
Lav klokkebusk for krukker 
og bed. Høyde 50-100 
cm. Vanlig jord. Sol og 
halvskygge. H6.

Alnus glutinosa 
Svartor 
Vakker stort tre med vakre 
rakler tidlig vår. Kongler 
om vinteren. Høyde 8 m, 
eller stoppes ved topping. 
H8.

Weigela 
’Red Prince’
Klokkebusk
Karminrøde blomster 
i aug.-sept. Solrik 
vokseplass. Jevnt fuktig 
jord, ellers nøysom. Ca 
høyde: 1-1,5 m. H4.

Aronia melanocarpa 
’Moskva’
Oppstammet svartsurbær. 
Små hvite blomster i juni. 
Glinsende svarte spiselige 
bær i aug- sept. Fin høst-
farge. Høyde 2 m. Ingen 
krav til vokseplass. H6. 
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Betula pendula 
’Dalecarlica’  
Hengende 
Ornesbjørk 
Vakker bjørk med 
hengende grener. Hvit 
stamme og fliket i bladene. 
Høyde ca 10m. Kan stå 
fuktig og tørt. H7.

Cercidiphyllum 
japonicum 
Hjetretre 
Bladene har fine vår og 
høstfarger. Opprett vekst. 
Tett opprett busk. Solrik 
vokseplass gir finest farger. 
Dufter. Ca høyde 5-10 m. 
H4-5.

Prunus cistena 
Prydkirsebær 
Lite tre med purpurfargede 
blader. Svakt rosa blomster 
i mai. Ca høyde 2,5 m, 
avstand 2-5 m. 80 cm 
stammehøyde. H4.

Betula pendula 
’Youngii’
Hengebjørk
Solitærtre. Hovedgreinene 
er hengende. Gule høst-
farger. Tåler tørr og fuktig 
jord. Høyde ca 4-6 m. H6.

Fraxinus ornus 
’Meczek’, Kuleask
Langsomt voksende tre, 
3-4 m. Kronen tett og kule-
formet. Gule høstfarver. 
Blomster i juni. Sol/halv-
skygge. Ingen spesielle krav. 
Hardfør, tåler byklima. 
Solitært, i hager og på 
mindre plasser. H4.

Prunus x. eminens 
’Umbraculifera’
Kulekirsebær 
Langsomt voksende tre 1,5 
til 2,5 m i kronediameter. 
Fingrenet, tett krone. Mørke-
grønne, glisende blader. 
Hvite blomster i mai. Runde, 
syrlige. H4.

Betula utilis 
Himmalayabjørk 
Liten bjørk med store 
blader, hvit stamme og 
vakker gulfarget løv på 
høsten. Sol og vanlig jord. 
Høyde 5 m. H5.

Juglans regia 
Valnøtt 
Tre med bred krone. 
Jevnt fuktig jord, og lun 
vokseplass. Ca høyde 10-20 
m. H3-4.

Prunus l. 
’Angustifolia’
Laubærhegg
Lite vintergrønt tre. Høyde 
ca 3-4 m. Glinsende blader. 
Kan blomstre med hvite 
blomster. Vanlig jord, lun 
plass. H4.

Catalpa 
bignonioides ’Nana’ 
Trompettre
Langsomtvoksende tre ca 3 
m. Lysegrønt løv med håret 
underside. Sein løvsprett.
Sol og halvskygge. Lun 
vokseplass. Liker seg i god 
jord. H3.

Malus ’Royalty’
Prydeple
Røde blomster i mai-juni. 
Rødlige blader og frukter. 
Vanlig hagejord. Solrik 
vokseplass. Ca høyde 3-5 
m. H4-5.

Prunus padus
Hegg 
Vårblomstrende tre, høyde 
4-8 m. Sol og vanlig jord. 
Hardfør. H7.



Med hagen i fokus  24

TRÆR

Prunus s. 
’Amanogawa’
Japansk Søyle 
Prydkirsebær 
Halvfylte, svakt duftende 
lyserosa blomster. Smal 
søyleform. Solrik vokseplass. 
Vanlig godt drenert hage-
jord. Ca høyde 4-7 m. H3. 

Quercus palustris
Sumpeik 
Vakker eik med spesielle 
blader og høstfarge. Trives 
i sol/skygge. Vokser i vanlig 
jord. Liker lun vokseplass. 
Høyde 5-10 m. H4.

Prunus s. 
’Kanzan’
Japankirsebær 
Lite tre med stor krone. 
Rosa duftende blomster i 
mai-juni. Solrik vokseplass. 
Vanlig godt drenert hage-
jord. Ca høyde 4 m. H4. 

Quercus robor
Sommereik
Stort tre med vid krone. 
Nøtter om høsten. 
Tuntre. Solrik vokseplass. 
Næringsrik, godt drenert 
jord. Ca høyde 15-20 m. 
Pl.avs. 10-15 m. H5.

Prunus s. 
’Kiku-Shidare’
Hengende Japansk 
Prydkirsebær 
Hengende tre med store 
rosa fylte blomster i mai. 
Solrik vokseplass. Vanlig, 
godt drenert hagejord. 
Høyde 4 m. H4.

Salix alba 
’Sericea’
Sølvpil 
Mellomstort tre med 
sølvfarget blader og rask 
vekst. Nøysom. Ca høyde 
15 m. Planteavstand 5-20 
m. H6.

Prunus s. 
’Royal Burgundy’
Høyde 3-4 m. Blomstrer 
i mai. Små rosarøde 
blomster. Trives best i sol/
halvskygge. Vokser i vanlig 
hagejord. Mellomstort. H4.

Salix alba 
’Tristis’
Sørgepil
Høyt vakkert tre med 
hengende vokseform. Kan 
bli 15 m. Full soll og i fuktig 
jord. Krever sin plass. H4.



Vart utvalg til din inspirasjon 2500

FRUKTTRÆR

Malus domestica
’Fosseple’
Kraftigvoksende stort 
epletre. En gammel sort 
som stammer fra England 
1825. Mateple som høstes 
i sept og kan lagres til 
des. Pollensort Discovery, 
Filippa, Katja. H4.

Malus domestica
’Gul Gravenstein’
Treet har en kraftig opprett 
vekst, og er hardført. Frukten 
er gul-rødstripet, med en søt 
smak. Det er et fast og saftig. 
Kan spises i sept-nov. Pollen-
sort: Filippa, Katja, Summer-
red og Tr. Blanche. H3-4.

Malus domestica 
’Aroma’
Modning sept- okt. 
Riktbærende. Tåler lagring. 
Gammel sort. Pollensort: 
Lobo, Alice, Jam, Grie, 
Discov, Katja, Prins. H4.

Frukt fra egen hage smaker alltid 
best. Husk at enkelte sorter er selv-
bestøvende, andre må ha en annen 
pollensort for å bli bestøvet og så bære 
frukt. Frukttrærne har et fantastisk 
blomsterflor i mai/juni, noe som 
skaper liv i hagen. Verandaen gir 
også mulighet. Plant et ferskentre i 
en stor urne. Det gir flott flor i april/
mai og masser av frukter om høsten. 
De fleste frukttrær bør plantes i sol til 
halvskygge.FR
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Malus domestica 
’Filippa’
Høstes i sept. Brukstid 
nov-des. Stor avling. Lyst 
grønngult eple, litt rød 
dekkfarge. Middelstort 
tre. Aromatisk. Pollensort: 
Discovery, Katja, Tr. Blanche, 
Prins og James Grieve. H4-5.

Malus domestica 
’Starcats’  
En vakker søyle med et hav 
av epleblomster, senere 
fylt med røde epler. Tre 
for småhager og kasser. 
Modnes i september. H4-5.

Malus domestica
’Julyred’
Vakkert lite epletre for 
hagen. Tidligeple med 
saftig fruktkjøtt og god 
smak. Høyde 3-10 m.
Pollensort: Discovery, 
James Grieve og 
Transparant Blanche. H4.

Malus domestica 
’Summerred’  
Høstes i september. God 
frukt kvalitet, fast og 
saftig eple. Rødt spiselig 
fra aug/nov. Lys og luftig 
vokseplass. Pollensort: 
Discovery, Katja,Tr. 
Blanche. H4-5.

Malus domestica
’Katinka’
Grønngul med rød dekk-
farge, saftig, søtt godt eple. 
Sterk mot sykdommer. 
Pollensort: Aroma og 
Discovery. Modent i 
august-september. H5.

Malus domestica
’Kronprins’
Lite tre med vakre røde 
epler. Høstes i sept. Bør 
tynnes når det blir mye 
frukt. Pollensort: Filippa, 
Katja og Tr. Blanche. H3-4.

Malus domestica 
’Nanna’
Lite tre til småhager, vakre 
gulgrønne frukter med god 
smak. Friskt tre og sterkt 
mot skurv. Høstetid er i 
september. Pollensort: 
Discovery. H4.

Malus domestica
’Rød Gravestein’
Kraftigvoksende tre. 
Godt mateple, Lys luftig 
vokseplass, vanlig jord. 
Aromatisk smak på 
eplene. Høstetid sept-okt. 
Pollensort: Summerred og 
prydepletrær. H3.

Malus domestica 
’Katja’
Høstes i sept. Lite tre. 
Rød dekkfarge. Tidlig 
og riktbærende svært 
god kvalitet. Sterk mot 
sykdommer. Pollensort: 
Discovery, James Grieve og 
Tr. Blanche. H4.

Malus domestica
’Rød Torstein’
Vakkert stort epletre med 
røde epler som høstes i 
sept. Kan lagres til februar. 
Historisk sort. Mateple 
til pai, mos og eplekake. 
Pollensort Discovery, 
Filippa og Katja. H4.

Malus domestica 
’Suncats’
En vakker søyle med et hav 
av epleblomster, senere 
fylt med røde epler. Tre 
for småhager og kasser. 
Modent i september. H4-5.
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Pyrus communis
’Grev Moltke’
Høstes i sept. Brukstid okt-
nov. Riktbærende gul pære 
med gråbrun dekkfarge. 
God kvalitet. Pollensort: 
Broket juli pære og Clara 
Frijs. H4.

Pyrus communis 
’Anna’
Modning: aug-beg. sept. 
Kommer tidlig i bæring. 
Pollensort: Broka juli/Clara 
Frijs/Herrepære. Bind ned 
greinene, det gir mer frukt. 
H4.

Pyrus communis 
’Gråpære’
Velsmakende pære som 
modnes september. 
Pollensort: Herrepære, 
Clara Frijs, Broket Juli, Bon.  
H5.

Pyrus communis 
’Broket Julipære’
Tidligpære som modner 
i august, med god smak 
og avling. Pollensort: 
Herrpære. H4.

Pyrus communis 
’Herrepære’
Høstes i sept. Brukstid okt. 
Riktbærende. Lys grønngul 
pære. Middels stort 
tre. Svært god kvalitet. 
Pollensort: Broket Julipære, 
Clara Frijs. H4.

Prunus domestica 
’Victoria’
God plomme til spisefrukt 
og sylting. Bør tynnes. 
Selvbestøvende, søt smak. 
Bærer tidlig. Vanlig jord og 
i solen. H4.

Pyrus communis 
’Clara Frijs’
Modner siste halvdel av 
september. Store pærer. 
Kraftigvoksende tre. Vakker 
blomstring. Pollensort: 
Broket july pære og 
Herrepære. H3-4.

Prunus domestica 
’Avalon’
Plommetre med 
vellsmakende rødblå 
plommer som modnes 
i september. Pollensort: 
Opal og Victoria. H4.

Prunus domestica 
’Jubileum’
Store ovale plommer 
med god smak. Modnes 
i slutten av aug. Sol og 
vanlig hagejord. Hardfør og 
selvbestøvende. H4.
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Prunus domestica 
’Reine Claude Verte’
Middelstor, gulgrønn 
plomme med røde prikker.
Søt og velsmakende.
Modner sist september. 
God spiseplomme. 
Selvbestøvende. H4.

Prunus domestica 
’Mallard’
Gammel og god 
plommesort med store 
blårøde plommer. Veldig 
god smak. Pollensort: 
Althans, Victoria og Opal. 
H3.

Prunus avium 
’Merton Glory’ 
Store lyse frukter i juli, 
velsmakende moreller. 
Stort tre. Pollensort Van/
Lapins/Sunburst. H3.

Prunus domestica 
’Reine Cl. D’ouillins’
Modnes først i sept. Stor, 
gul plomme. Stort tre. God 
kvalitet. God bæreevne. 
Selvfertil. H4.

Prunus avium 
’Lapins’
Modningstid: Midten 
av aug. Riktbærende. 
Selvpollenerende. Sterk 
mot sykdommer. Bind ned 
greinene, det gir mer frukt. 
H4

Prunus domestica 
’Reine Claude 
D’Althan’
Modningstid midt i sept. 
Ujevn bæreevne. Pollensort: 
Opal Victoria, Mallard. Sterk 
mot sykdom. Bind ned 
greinene, det gir mer frukt. 
H4.

Prunus avium 
’Fanal’
Surkirsebær
Modnes fra sist i aug. Stor 
og mørk frukt. Svært stor 
avling. Selvfertil. God som 
husholdningsfrukt. H5.

Prunus avium 
’Stella’
Store velsmakende mørke 
moreller. Modner sist i juli. 
Selvbestøvende og gir mye 
frukt. H4.
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Prunus persica 
nectarina 
Balkongtre med 
Aprikoser 
Må settes lunt om 
vinteren. Blomstrer i april 
og trenger litt hjelp med 
bestøvningen. H2-3.

Prunus anasu 
Fersken 
Plantes på øst- eller vest-
vegg eller plantes i drivhus. 
Frukt i august. Bør tynnes i 
grenene for at få større 
frukt. Er selvbestøvende, 
men trenger litt hjelp 
risting eller fjær. H2-3.

Ficus carica, 
Fiken
Krukkeplante, varm krok om 
sommeren og overvintring 
inne. Kan plantes ute men 
fryser som oftes helt ned. 
Vakre blader og frukter som 
kan bli modne ved tidlig 
driving. Dekorativ plante. 
H1-4.

Prunus persica 
Balkongtre med 
Fersken
Må settes lunt om 
vinteren. Blomstrer i april 
og trenger litt hjelp med 
bestøvningen. H2-3.

Punica granatum 
Granateple  
Ut og inn plante til 
krukker. Sol/halvskygge. 
Vakre blankeblader og 
orangeblomster. H0.

Prunus armeniaca  
Balkongtre med 
Aprikoser
Må settes lunt om 
vinteren. Blomstrer i april 
og trenger litt hjelp med 
bestøvningen. H3.
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Ribes 
Jostabær
Kryssning av solbær og 
stikkelsbær. Høyde 1-2 m 
blomstrer i mai og bær 
i august. Kryssning av 
stikkelsbær og solbær. Trives 
best i sol/halvskygge. Vanlig 
jord. H4.

Vaccinium c. 
’Bluetta’
Busk med store mørke 
blåbær. Surjordsplante, 
som liker seg i sol og jord 
som holder på fuktigheten. 
H4.

Vaccinium c. 
’Ama’
Busk med store mørke 
blåbær. Surjordsplante, som 
liker seg i sol og jord som 
holder på fuktigheten. H4.

Vaccinium c. 
’Blue Crop’
Busk med store mørke 
blåbær. Surjordsplante, 
som liker seg i sol og jord 
som holder på fuktigheten.
H4.

Vaccinium c. 
’Duke’
Busk med store mørke 
blåbær. Surjordsplante, som 
liker seg i sol og jord som 
holder på fuktigheten. H4.

Vaccinium c. 
’Patriot’ 
Busk med store mørke 
blåbær. Surjordsplante, som 
liker seg i sol og jord som 
holder på fuktigheten. H4.

Bær i hagen er en fin hobby for både 
store og små. Det finnes et rikt utvalg 
av bringebær, rips, solbær, stikkelsbær,  
bjørnebær, hageblåbær og jordbær. 
De fleste sorter trives best i full sol. 
Hageblåbær, solbær og stikkelsbær kan 
også plantes i halvskygge. Bærsortene 
er meget hardføre fra sone 4 til 8. Ditt 
lokale hagesenter velger de sortene de 
mener er mest egnet i området.

Sorter vi ofte har:BÆ
R
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Ribes nigrum 
’Hedda’ Solbær 
Opprett vekst. God 
smak og svært sterk 
mot meldugg  Ca høyde 
1,5 m Modner sist i juli. 
Fin til saft, smoothie og 
spisefrukt H5.

BÆR

Ribes nigrum 
’Big Ben’ Solbær 
Nedliggende vekst. Svært 
sterk mot meldugg. Må 
støttes opp. Store søte bær i 
juli. Høyde 1,5 m. H7.

Ribes rubrum 
’Rovada’
Busk med kraftig opprett 
vekst. Frisk busk som 
overvintrer godt. Bær 
modnes middels tidlig, og 
gir stor avling av middels 
store bær. Sterk mot 
sykdommer. H8.

Rubus idaeus
’Little Sweet Sister’
Bringebær til store 
krukker min. 10 L og i bed. 
Høyde 80 cm, kompakt 
høstbringebær som klippes 
ned til 5 cm i mars. Tornefri 
og god smak. Bærer frukt 
fra juli og utover. H5.

Rubus idaeus 
’Ruby Beauty’
Bringebær til store krukker 
min. 10 L og i bed. Høyde 
0,5-1 m, kompakt plante 
med smaksrike bær fra 
juni-aug. Klippes ned og 
du kan få en avling til om 
høsten er varm. H5.

Ribes rubrum
’Rød Hollandsk’
Ripsbusk med kraftig 
opprett vekst. Vanlig 
jord, best i sol. Bær 
modnes middels tidlig, 
og  stor avling. Sterk mot 
sykdommer. H8.

Rubus idaeus 
’Glen Ample’
Store smakfulle bær. Sterk 
mot vinterskade. Plantes 
i god hagejord i solen. 
Dessertbær. Klippes etter 
bæring. H6.

Ribes rubrum 
’Jonkheer Van Tets’
Kraftig oprett busk. Mye 
rips. Bærene sitter på lange 
klaser, bæret er stort, rødt 
og syrligt. Modner tidligt i 
juli, god til frysning. H6.

Rubus idaeus 
’Stiora’   
Høyde ca 2 m. Gode røde 
bringebær. Frisk og fin 
sort. H5.

Rubus idaeus 
’Autumn Bliss’
Bringebær til store 
krukker min  10 L og i bed. 
Høyde 80 cm, kompakt 
høstbringebær som klippes 
ned til 5 cm i mars. Tornefri 
og god smak. Bærer frukt 
fra juli og utover. H5.
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Ribes Uva-Crispa
’Hinnomäkki rød’ 
Høyde ca 1 m. Mye 
rødebær i august. Liker seg 
i sol og skrinn jord. H7.

BÆR

Ribes Uva-Crispa
’Hinnomäkki gul’
Liten busk. Aktuell i 
småhager. Middels stor 
avling. Resistent mot 
meldugg. Modner sist i juli. 
Høyde 1-1,5 m. H6.

Rubus fruticosus 
Tornefri Bjørnebær   
Tornefri. Slyngende. 
Velsmakende, sorte bær 
aug/sept. Solrik vokseplass. 
God jord. Sørvendt vegg.  
H3.

Fragaria X ananassa 
’Korona’
Den som bærer først, røde 
store bær med god smak. 
Fine spisebær. Planten kan 
få meldugg, pass på at den 
ikke står for tett i bedet. 
Surjordsplante. H6. 

Fragaria X ananassa 
’Senga Sengana’
Denne modner litt senere 
enn Korona, mørke røde 
smaksrike bær. Sterk mot 
soppsykdommer. Gir god 
avling. Gammel god sort for 
hagen. H5-6.

Fragaria 
Diverse Sorter 
Høyde ca 30 cm. Blomstrer 
i juni frukter i juni-juli. 
Sol/halvskygge. Bed og 
krukker. Gjødsles med 
surjordsgjødsel. H5-6.

Fragaria X ananassa 
’Polka’
Frisk og lite sykdommer 
på planten. Røde bær i juli. 
Joprdbærplante som gir stor 
avling. Surjordsplante. H6.
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HEKKER 1) og 2)
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Det finnes et stort utvalg egnet til forskjellige 
hekker. Hekkplantene selges i potter, eller 
som barrotsplanter i bunter (barrotsplanter 
selges tidlig vår når plantene enda er i hvile). 
Vintergrønne selges enten i potter eller som 
klump-planter. 

Å velge riktig hekk er ofte vanskelig. Du har valg 
mellom klipte løvfellende hekker (velegnet til 
smale hekker), og frittvoksende hekker. Disse 
blir bredere og krever mer plass - men trenger 
mindre vedlikehold og får rikere blomstring. 

Så har vi vintergrønne hekker: Thuja ’Smaragd’,  
Thuja ’Brabant’, Barlind ’Hillii’, Kristorn, Bambus 
og Buskbom.

Bøk - Fagus sylvatica 
Spretter litt sent om våren (første del av mai). Bladene blir 
brune om høsten og sitter på hele vinteren. Plantes 2-3 
stk pr. m. Friske blanke blad. Litt treg i etableringsfasen. 
Klippes ikke før den har oppnådd ønsket høyde. H4-5.

Agnbøk - Carpinus betulus
Noen grunner til å velge agnbøk:

1.   Spirer tidligere enn vanlig bøk.
2.   Bladene er myke og smuldrer lettere opp.
3.   Er meget motstandssterk mot sykdom, bl.lus
4.   Etablerer seg raskt og tåler også leirjord.  
 Sterk og sunn. Plantes 3 pr. m. Klippes 1/3 av 
 tilveksten hvert år til oppnådd høyde. H4.

Lindhekk - Tilia cordata

Meget kraftig og robust hekk. Store grønne blad. Hardfør. 
Plantes 3 stk pr. m. Klippes 1/3 av tilveksten hvert år til 
oppnådd høyde 1,5 - 3 m. Klippes ofte. H5-6.
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3)

HEKKER 2) og 3)

Thuja ’Smaragd’

Er en frisk vintergrønn hekk med tett kompakt vekst. 
Trenger lite klipping. Liker ikke for fuktig jord.  
Planteavstand 0,3 - 0,6 m. Høyde 1 - 5 m. H5.

Blankmispel

Fin tett hekk med små blanke blad. Vakker høstfarge. 
Klippes 1/3 av veksten hvert år til ønsket høyde er 
oppnådd. Plantes 4 stk pr. m. Høyde 0,6 - 2 m. 
NB! Tåler ikke leirjord eller mye fugtighet. H7-8.

Frittvoksende hekker

Her kan man bruke nær sagt alle busker som blir fra 0,8 
m og oppover. Lite vedlikehold. Tynnes ut ca, hvert 3 år. 
Planteavstand fra 0,3 til 1 m avhengig av plantens høyde 
ferdig utvokst.  En kan også blande forskjellige sorter, noe 
som kan gi mer liv i hekken, med blomstring til forskjellige 
tider.

Thuja ’Brabant’

Kraftig hardfør Thuja. Kan bli litt brunfarget på vinteren.  
Hurtigvoksende 25 - 30 cm pr. sesong. Klippes en gang pr. 
år. Planteavstand 0,3 - 0,6 m. Høyde 1 - 5 m. Vi har flere 
størrelser på lager fra 0,3 til 2 m. H5.

Barlind ’Hillii’

Frisk fin hekk - Mørkegrønn farge - uten bær. Krever 
lett fin jord.  Ikke leire.  Planteavstand 0,3 - 0,4 m. Kan 
vanligvis skaffes i størrelser fra ca 0,4 m og oppover. H5.
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Buksbom

Tett lav vintergrønn hekk med små tykke blader. Ypperlig 
til skille mellom gårdsplass og plen og til hekker rundt bed 
etc. Planteavstand 4 - 5 pr. m. Høyde 0,2 - 0,8 m. Gjødsles 
ofte, 4 - 5 ganger pr. sesong. H4.

BILDE

HEKKER 3) og 4)

Bambus

Kan brukes som vintergrønn hekk med stort hell.  Luftig 
og fin i veksten. Planteavstand 0,3 - 0,5 m. Høyde 1,5 - 2,5 
m. En hekk som ikke alle andre har. (Vintergrønne bare i 
milde strøk av landet). H4-5.

H
EK

KE
R

4)
Vanlig gran

Hardfør hekk med mørk grønn farge. Må klippes ofte, 
ellers blir den for bred. Høyden klippes når den har 
nådd ønsket høyde. Passer fint på tomter mot friarealer/
jordbruk. Høyde 1,5 - 3 - 4 m. Plantes 2 - 3 pr. m. H8.

NB! 
Etter planting 
av hekk må 
man ha et 
åpent bed fra 
60 - 80 cm 
bredde. Hvis 
dette gror igjen 
med ugress, 
reduserer man 
veksten med 
25 - 40 %.
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VINTERGRØNNE PLANTER

Abies koreana 
’Kohuts Icebreaker
Heideveld’
Koreaedelgran  
Dverggran på stamme. 
Seintvoksende vakkert lite 
tre. Passer fint i bed og 
noen år i krukke. Moldrik 
og godt drenert jord. H5.

Chamaecyparis 
obtusa, ’Aurora’
Solsypress
Vakker liten vingregrønn 
plante til bed og krukker. 
Liker sol og varm 
vokseplass. Nye skudd er 
gule. Vokser sakte. H3.

Abies koreana 
’Münsterland’
Koreaedelgran
Vintergrønn. Vakker på 
stamme til bed og krukke. 
Sol og halvskygge. Vakre 
kongler. H5.

Chamaecyparis 
obtusa 
’Nana Gracilis’ 
Solsypress
Liten, tett, mørkegrønn 
busk. Bonsailignende vekst. 
Sol/halvskygge. Lett fuktig, 
humusrik jord. H3.

Buxus sempervirens 
Buksbom
Vintergrønn busk som 
vokser sent. Sol/halvskygge. 
Vanlig jord.Tørketålig. Høyde 
1-2 m. Trenger næring for å 
holde seg fin og grønn. Hekk 
0,5 m. Finnes i kuler, kjegler 
og frittvoksende. H3.

Ilex aquifolium 
’Alaska’, Kristtorn
Vakker vintergrønn busk 
med blanke blader, hvite 
blomster og røde bær. Liker 
seg i halvskygge og god jord. 
Dekkes mot skarp vårsol. Fin 
til snitt og kan brukes som 
hekk. H3. 

Cedrus libani 
’Glauca’
Libanonceder
Dekorative stive greiner 
med blå glinsende nåler. 
Lun og varm vokseplass. 
Et spesielt innslag i hagen. 
H2.

Ilex aquifolium 
’Myrtifolia’
Smalbladet krittorn busk.
Spesiell plante til bed i 
halvskygge og god jord. H3.

I en hage kommer en ikke utenom 
vintergrønne planter. De gir farge 
og variasjon i hagen hele året. De 
finnes i fra lave (markdekkende), 
små kuler, busker, bonsaier og 
søyler. Disse kan kombineres i bed 
med f.eks. stauder og roser, og en 
får fantastiske flotte bed.

Sorter vi ofte har:VI
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VINTERGRØNNE PLANTER

Ilex meserveae
’Little Rascal’
Blåkristtorn 
Kortvokst liten kristorn. 
Sol/halvskygge. God jord. 
Husk å værne mot skarp 
vårsol. H3.

Ilex meserveae 
’Heckenstar’ (R)
Blåkristtorn 
(Hanplante)  
Meget vinterherdig busk. 
Vokser langsomt og 
kompakt. Høyde inntil 1,5 
m. Bladet er mørkt blågrønt. 
Liker seg i halvskygge. H4.

Juniperus 
squamata 
’Blue Swede’
Himalayaeiner 
Opprett og vaseformet 
vekst med blå nikkende 
spiss. Solrik vokseplass. 
Godt drenert hagejord. 
Ca høyde 1-1,5 m. H5.

Ilex meserveae 
’Blue Prince’
Blåkristtorn 
(Hanplante)
Hvite blomster i mai. Ingen 
bær. God til dekorasjon. 
Vintergrønn. Ca høyde 2 
m. H4.

Juniperus c. 
’Pfitzeriana Glauca’
Krypende einer med bred. 
Blågrønne nåler. Trives 
i sol/halvskygge. Vokser 
i vanlig jord. Fin som 
bundekker og i krukke. H5.

Microbiota 
decussata 
Mikrolivstre 
Krypende vekst. Grønn om 
sommeren og brun om 
vinteren. Sol/halvskygge. 
Nøysom, men trives i lett 
jord. Ca høyde 0,3 m. H7.

Ilex meserveae
’Blue Princess’
Blåkristtorn 
(Hunplante)
Hvite blomster og senere 
røde frukter hvis man har 
en prins i bedet. God til 
dekorasjon. Vintergrønn. 
Ca. høyde: 2 m. H4.

Juniperus communis 
’Oskeladden’
Søyleeiner
Høyde 2-4 m. Tett slank 
søyle vekst. Stikkende 
grønne nåler. Solrik 
vokseplass. Godt drenert 
hagejord. Må ikke stå inntil 
andre busker. H7. 

Picea glauca 
’Echiniformis’
Kvitgran
Tueform. Tett og ekstremt 
seintvoksende. Blir finest 
i full sol, ellers nøysom. 
Høyde 0,5 m. H6.

Ilex meserveae 
’Blue Angel’, 
Blåkristtorn 
(Hunplante)
Seintvoksende. Tåler noe 
skygge. Røde bær. Fin til snitt 
og i bed. Liker humusrik jord. 
Blomstrer med hviteblomster 
og senere blir det røde bær. 
Høyde ca 1-2 m. H4.

Juniperus 
horizontalis 
’Blue Chip’
Krypeiner  
Krypende vekstform, med 
lysende blå nåler. Solrik 
vokseplass. Godt drenert 
jord. Ca høyde 0,3 m. H5.

Picea glauca 
’Sander’s Blue’
Kjeglegran
Blå kjeglegran, hardfør 
seintvoksende. Liker seg i 
sol/halvskygge, vanlig jord 
og liker ikke å tørke. H7.



Med hagen i fokus  38

VINTERGRØNNE PLANTER

Picea omorika 
Serbergran 
Slank treform. Tåler godt 
forurenset luft. Juletre. 
Tettest og penest i sol, 
ellers nøysom. Ca høyde 
10-15 m etter 10 år. H6.

Pinus mugo 
’Mops’
Dvergbuskfuru 
Meget tettvoksende furu 
podet på stamme 40-50 cm. 
Trives på solrik vokseplass. 
Vanlig jord. H8.

Pinus parviflora 
’Neigishi’ 
Penselfuru Glauca
Tre med 10 cm rødbrune 
kongler. Blålige nåler. 
Nøysom, men tåler ikke 
tørke. Ca høyde 5-10 m. 
H4.

Pieris japonica 
’Little Heath’
Pyramidelyng
Hvit rosa kanter med hvite 
blomster i april-mai. Lav 
og sentvoksende. Lun 
vokseplass. Surjordsplante. 
Ca høyde 0,5 m. H2.

Pinus mugo 
’Mops Gold’
Meget tettvoksende furu 
podet på stamme 40-
50 cm. Trives på solrik 
vokseplass. Gule skudd. 
Vanlig jord. H8.

Pinus sylvestris 
’Watereri’
Furu
Liten og rund som vokser 
seint. Svært nøysom. Lett 
sanholdig jord. Tåler vind 
og salt. Ca høyde 1-2 m.   
H8.

Pinus densiflora 
’Alice Verkade’
Vakkert podet furu. Tett og 
seintvoksende. Liker seg i 
sol og lett jord. For krukker 
og bed. H3.

Pinus nigra  
’Brepo’
Svartfuru
Meget tettvoksende furu. 
Podet på stamme 50-75 
cm. Vintergrønn og meget 
hardfør. Vanlig jord. Solrik 
vokseplass. H8.

Pinus thunbergii 
Thunderhead
Japansk Svartfuru
Meget tettvoksende furu, 
podet. Solrik vokseplass. 
lett sandblandet jord. H4.

Pinus mugo 
’Lilliput’
Høyde 0,5-1 m, seint-
voksende krypfuru.Trives 
best i sol/halvskygge. 
Plantes i krukker og bed. 
Vokser i vanlig jord. H6.

Pinus nigra 
’Marie Bregon’
Svartfuru
Meget tettvoksende furu. 
Podet på stamme 40 
cm. Solrik vokseplass i 
veldrenert sanholdig jord. 
H8.

Prunus 
laurocerasus, ’Etna’
Laurbærhegg

Vintergrønn hardfør busk. 
Bredtvoksende, hvite 
blomster i mai. Høyde 1,5 
m. Kan klippes helt ned. 
Skygge og sol. H3.
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Taxus baccata
’Fastigata Robusta’
Søyle Barlind  
Slankt søyleformet vekst 
med mørke korte nåler. 
Tåler skygge. Nøysom og 
vindsterk. Kalkholdig jord. 
Høyde. 5-10 m. H4.

Thuja occidentalis 
’Brabant’
Vanlig Thuja
Høyde 3-6 m. Raskt-
voksende hekkplante som 
liker jevn fuktighet i jorden. 
Tåler skygge, blir tett og fin 
ved klipping. Holder fin 
grønnfarge ved gjødsling. H5.

Tsuga canadensis
Hemlokk
Lav utbredtvekst vekst med 
grønne nåler. Halvskygge. 
Fuktig, men godt drenert 
jord. Lav ph. Høyde 0,5-1 
m. H3.

Taxus cuspidata 
Japanbarlind
Vintergrønn med 
varierende vekstform. 
Tåler skygge. Nøysom og 
vindsterk. Kalkholdig jord. 
Høyde ca 0,5. H5.

Thuja occidentalis 
’Danica’
Dverg Kulethuja
Kuleformet, tett vekst. 
Sentvoksende. Sol/halv.
skygge. Godt drenert jord, 
ellers nøysom. Brukes i bed 
og krukke. Ca høyde 0,4-0,5 
m. H5.

Taxus media 
’Farmen’
Barlind/
Hybridbarlind
Vid, bred og tett vekst. 
Mørke grønne nåler. 
Tåler skygge. Nøysom og 
vindsterk. Kalkholdig jord. 
Høyde ca 1 m. H6.

Thuja occidentalis 
’Smaragd’
Smaragd Thuja  
Pyramidevoksende thuja. 
Tett vekst. Vanlig jord, tåler 
ikke å bli stående i vann. 
Brukes i bedd, krukke og 
som hekk. 2 pr m. H5.

Taxus media 
’Hillii’
Hybrid Barlind
Smal tett vekst med 
mørkegrønne korte nåler. 
Tåler skygge. Nøysom og 
vindsterk. Hekk 3 pr m. 
Kalkholdig jord. 2-3 m. H5.

Tsuga canadensis
Dvergkanada-
hemklokk  
Lite tre med horisontale 
greiner. Flate nåler. Halvs-
kygge. Fuktig, men drenert 
jord. Lav ph. Ca høyde 8-10 
m.  Pl.avs. 2-5 m. H4-5.
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Sorter vi har alfabetisk:

Klatreplanter er med på å skape 
ekstra frodighet i hagen/ verandaen. 
De er gode til å dekke skjemmende 
veggflater, og skaper kontakt mellom 
hus og hage. Selvklatrende sorter er 
velegnet til å dekke store steiner, 
dominerende fjell- og murflater. Klatre-
planter er flotte og stemningsskapende 
på pergolaer og portaler.  

Sorter vi ofte har:KL
A

TR
E

PL
A

N
TE

R

KLATREPLANTER

Hydrangea ssp. 
petiolaris  
Klastrehortensia 
Hvite blomsterklaser i juli. 
Mørkegrønne blader. Trives 
i kalkfattig, humusrik, jevnt 
fuktig jord. Sol/halvskygge. 
Ca høyde 5 m. Plante-
avstand 2-3 m. H5.

Actinidia kolomikta 
Rødkattebusk
Klatrende utbredt busk. 
Røde og hvite bladspisser. 
Avstand 2 m. Høyde efter 5 
år ca 2-3 m. H6.

Clematis 
’Multi Blue’
Store fylte blå blomster i 
juni-juli. Passer godt ved 
plasser uten direkte sol. 
Høyde ca 3 m. H4.

Clematis 
’Jackmanii’
Mørk blå blomster i 
jul-sept. Blomstrer på 
årskudd. Må ha støtte. Bør 
stå i dyp/god jord. Kan 
brukes på vegg og over 
fjellknauser. H5-6.

Clematis 
’Justa’
Blålilla clematis, plantes i 
næringsrik god jord. Vanne 
og gjødsles godt på våren.
Sol/halvskygge 2-3 m. H4.

Clematis 
’Margaret Hunt’
Rosa blomster i mai-sept. 
Næringsrik, dyp jord. Lun 
og solrik vokseplass. Ca 
høyde 2-3 m. H4.

Clematis 
’Hagley Hybrid’
Rosa blomster i aug-sept. 
Tåler skygge. Må ha støtte. 
Dyp og næringsrik jord. 
Høyde ca 2 m. H5-6.

Clematis 
’Guernsey Cream’
Kremfargede hvite 
blomster. Bør stå i dyp/god 
jord. Høyde 2-4 m. Vannes 
og gjødsles godt på våren. 
H4.
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Lonicera 
tellmanniana   
Tellmannskaprifol
Meget vinterherdig busk. 
Vokser langsomt og 
kompakt. Høyde inntil 1,5 
m. Bladet er mørkt blågrønt. 
Liker seg i halvskygge. H4.

Lonicera 
caprifolium
Ekte kaprifol
Gyllengule blomster 
med sterk duft i juni-
sept. Sol/skygge. Vanlig 
hagejord. Høyde 2-4 m. 
Planteavstand 1,5-2 m. H5.

Lonicera henryi 
Vintergrønn 
kaprifol
Vintergrønn med små 
gulhvite blomster i juni-
juli. Nøysom og noe 
skyggetålende. Bunndekke 
og på mur. Høyde 3 m. H3.

Lonicera 
periclymenum 
’Serotina’
Villkaprifol
Røde med gult i aug-
sept. Sterk duft. Sol/
skygge. Vanlig hagejord. 
Nøysom. Ca høyde 3 m.  
Planteavstand 1,5 m. H5.

Clematis 
’Princess Diana’
Blomstrer i juli-sept.  
Næringsrik, dyp jord. Lun 
og solrik vokseplass. Ca 
høyde 2-3 m. H4.

Clematis 
’Paul Farges’
Skyer av små hvite 
blomster i juli-sept. God 
næringsrik jord. Sol og 
halvskygge. Høyde ca 5 
m. H4.

Clematis 
’Piilu’
Store blomster i juli-sept.  
Næringsrik, dyp jord. Lun 
og solrik vokseplass. Ca 
høyde 2-3 m. H5.

Clematis 
’Pink Fantasy’
Store blomster i juli-sept. 
Næringsrik, dyp jord. Lun 
og solrik vokseplass. Ca 
høyde 2-3 m. H4. 

Clematis 
tangutica
Gullklematis
Hengende, klokkeformede 
gule blomster i juni-juli. 
Nøysom. Tåler mye tørke 
og varme. Høyde 2-3 m. 
H7.

Clematis 
’Rouge Cardinal’
Fløyelsaktige karminrøde 
blomster i juli-sept. 
Næringsrik, dyp hagejord.  
Lun og solrik vokseplass. 
Ca høyde 2-3 m. H4.

Clematis 
’Star Of India’
Stor, mørkfiolett blomst i 
juni/sept. Sol/halvskygge. 
Dyp, næringsrik jord. 
Høyde ca 3-4,5 m. H4.

Clematis 
’The President’
Fiolett blomster juni-juli. 
Svak duft. Rasktvoksende. 
Må ha støtte. Høyde ca 3 
m. Finest over en fjellknaus 
el. lign. H4-5.
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Vitis vinifera 
Blå Drue  
Blå druer som passer 
best for drivhus/sørv.
vegg. Solrikt. Leirholdig og 
kalkholdig jord. Klippes i 
desember. H3-5.

KLATREPLANTER

Vitis vinifera   
Grønn Drue
Kraftig voksende 
klatreplante. Meget 
hardfør. H6. Grønne druer 
med søt smak. Solrikt og 
lunt voksested. H3-5.

Parthenocissus 
quinq. var 
’Engelmannii’
Klatrevillvin
Klatrer ved hjelp av hefte-
skiver. Flotte høstfarger. 
Nøysom. Tåler skygge. Ca 
høyde 10 m. Dekker raskt. 
H4. og frittvoksende. H4.

Parthenocissus t. 
’Veitchii’ 
Rådhusvillvin
Hurtigvoksende. Selv-
klatrende med sugeskåler. 
Flotte høstfarger. Nøysom. 
Vanlig hagejord. Ca høyde 
10 m. Planteavstand: 1,5-
2 m. H4.

Wisteria sinensis 
Blåregn
Blå blomster i klaser i mai-
juni. Vakker plante. Varm, 
lun og solrik vokseplass.  
Ca høyde 3-6 m. H2-3.

Wisteria sinensis 
Hvitblomstrende 
Blåregn
Hvite blomster i klaser i mai-
juni. Vakker plante. Varm, 
lun og solrik vokseplass. Ca 
høyde 3-6 m. H2.

Humulus lupulus 
Humle
Svært hurtigvoksende som 
fryser ned om vinteren. Tåler 
både skygge og sol. Vanlig 
hagejord. Svært nøysom. Ca 
høyde 2-5 m. Klippes ned 
hver vår. H8.
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RHODODENDRON - HAGEASALIA

Rhododendron 
’Brigitte’

Lys rosa blomster med lilla 
rosa kant. Gul ganeflekk. 
Blomstrer i mai-juni. Ca 
høyde etter 5 år 80 cm, 10 år 
150 cm. H4.

Rhododendron 
’Cunninghams 
White’
Hvite blomster i store 
klaser i mai-juni. Vid, tett 
busk med store blanke, 
vintergrønne blader. Tåler 
skygge, men best i mye lys. 
Liker sur jord. H5-6.

Rhododendron 
’Kalinka’
Rosa blomster med 
brunrøde flekker i midten. 
Blomstrer i mai-juni. Ca. 
høyde etter 5 år 50 cm, 10 
år 70 cm. H5.

Rhododendron 
’Flava’
Lysgule, klokkeformede 
blomster i mai-juni. 
Vintergrønn. Trives på 
et lunt sted, gjerne i 
halvskygge. Skygges mot 
vårsola. Ca høyde etter 5 år 
50 cm, 10 år 70 cm. H5.

Rhododendron 
’Goldbukett’

Kremgule blomster m/
rødbrune tegninger. 
Rund kompakt vekst.  
Kobberfarget knopp. Ca 
høyde etter 5 år 40 cm, 10 
år 80 cm. H4.

Rhododendron 
catawbiense 
’Grandiflorum’
Lilla blomster i store klaser 
i mai-juni. Vid, kraftig vekst. 
Mørkegrønne dekorative 
blader. Fin sammen med 
nåletrær. Ca. høyde etter 5 år 
100 cm, 10 år 150 cm. Tåler 
skygge, liker sur jord. H5.

Rhododendron 
’Fantastica’

Blomster røde utenpå, rosa 
med hvitt senter. Lett å 
dyrke. Tett, tuet vekst. Ca. 
høyde etter 5 år 40 cm, 10 
år 100 cm. H4-5.

Rhododendron 
’Dora Amateis’

Hvite blomster i mai sol. 
Lav bred busk. Ca. høyde 
etter 5 år 0,5 m, 10 år 0,8 
m. H3-4.

Både vintergrønne og løvfellende rhododendron 
er svært populære planter. Det er store varia-
sjoner i bladenes form, farge og struktur. Blom-
stringen er gjerne overdådig, enten det gjelder de 
tidligblomstrende (fra mars-april) eller de som 
blomstrer senere (mai til tidlig juni). Variasjoner 
i høyde og vokseform gjør det lett å finne en sort 
som passer ditt behov. De høye sortene egner 
seg godt til vegger i hagen og inngangspartiet, 
mens lavere sorter passer godt til skråninger og 
fjellhager. Rododendron er surjordsplanter som 
liker fuktig, lun og kalkfattig jord. De liker best 
halvskygge, men tåler full sol. 

Sorter vi ofte har:
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Rhododendron 
’Nova Zembla’
Mørk rødrosa blomster i 
store klaser i mai/juni. Vid, 
tett busk. Fin med annet 
vintergrønt. Ca høyde 2-3 
m. Tåler skygge. Liker sur 
jord. H5.

Rhododendron 
’Vater Böhlje’
Lys rosa til lilla blomster 
i mai. Lav ph. Jevn fuktig. 
Blanke blad. Kompakt 
kuleformet vekst. Hardfør. 
Ca høyde etter 10 år 70 cm 
og bredde 90 cm. H4.

Rhododendron 
’Germania’

Lysrøde blomster med hvit 
gane. Rødfargen er sterkest 
i ytterkant. Høyde etter 5 år 
70 cm, 10 år 150 cm. H4.

Rhododendron 
’Marie Forte’
Fine røde blomster med 
mørk gane. Blomstrer i 
mai-juni. Ca høyde etter 5 
år 100 cm, 10 år 200 cm. 
H4.

Rhododendron 
’Lumina’
Rubinrøde til rosa blomster 
m/litt lilla. Hardfør. Ca 
høyde etter 5 år 40 cm, 10 
år 80 cm. Salgshøyde 20-25 
cm. H4-5.

Rhododendron 
’Percy Wiseman’
Ferskenfargete blomster 
i mai-juni. Lav kompakt, 
litt løs vekst. Lav ph. Jevn 
fuktighet. Ca høyde etter 
5 år 50 cm, 10 år 80 cm. 
H3-4.

Rhododendron 
’Polaris’
Rosa blomster i mai-juni. 
Tett og kompakt vekst. 
Vintergrønne blader. 
Vokser seint. Best i mye lys. 
Ca høyde 60 cm. H4-5.

Rhododendron 
’Scarlet Wonder’
Mørke røde klokkeformete 
blomsterklaser i mai. Lav 
bred vekst. Sol. Lav ph. 
Jevn fuktighet. Ca høyde 
etter 5 år 50 cm, 10 år 80 
cm. H5.

Rhododendron 
’Silberwolke’

Rosa knopper, seinere hvite 
blomster i mai-juni. Ca. høy-
de 0,7-1 m. H4.

Rhododendron 
’Roseum Elegans’
Rosa blomster i store 
klaser i mai/juni. Vid, 
tett busk. Fin med annet 
vintergrønt. Ca høyde 2-3 
m. Tåler skygge. Liker sur 
jord. H5.

Rhododendron 
’Dreamland’
Lys rosa blomster med 
mørkere kant i mai-juni. 
Vintergrønn. Bør dekkes 
mot vårsola. Fuktig, 
kalkfattig humusrik jord. 
Ca. høyde etter 5 år 50 cm, 
10 år 80 cm. H4.

Rhododendron 
impeditum  
Lyseblå små blomster i 
mai. Dvergsort. God til 
steinbed og gravsted. Ca 
høyde etter 5 år 30 cm, 10 
år 50 cm. Salgsstr. 15-20 
cm. H5.
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Rhododendron 
’Gibraltar’
Løvfellende

Blomstrer på bar kvist i mai. 
Kalkfattig jord. Blomstene er 
rødorange. Sol/halvskygge. 
Ca. høyde etter 5 år 100 cm, 
10 år 150 cm. H4-5.

Rhododendron 
’Homebush’

Løvfellende busk med 
sterkt rosa blomster i 
mai-juni. Liker sur og fuktig 
jord. Ca. høyde 1-1,5 m. Fin 
til grupper og som solitær. 
H4.

Rhododendron 
’Satan’

Dyp røde blomster på 
bar kvist i mai-juni. Ca 
høyde etter 5 år 60-90 cm, 
etter 10 år 100-120 cm. 
Løvfellende. Ca avstand 1-2 
m. H4-5.

Rhododendron 
’Whitethroat’

Hvitblomstrende for 
surjordsbed. Lang 
blomstring. Hardfør. 
Høyde 1-2 m. H6.

Rhododendron 
’Brasilia’

0range til rosa blomster med 
gult. Ca. høyde etter 5 år 40-
60 cm, 10 år. H3-4.
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Acer palmatum
’Little Princess’
Kllippet og formet lønn 
med vakre blader. Må 
ikke tørke eller stå i 
vann. For krukke og bed, 
surjordsplante i halvskygge 
og skygge. H4.

Abies koreana 
’Icebreaker’
Vakker miniatyr edelgran 
med korte vridde nåler 
podet på stamme. Hardfør 
som liker seg i skygge/
halvskygge. Bed og krukke. 
Vakre opprett stående. 
H4-5.

Acer palmatum 
’Chameleon’
Vakker japansk lønn som 
endrer farge på bladene 
fra vår-høst. Liker seg i 
halvskygge og lett fuktig 
sur jord. H4.

Acer palmatum 
’Emerald Lace’
Japansk lønn med vakre 
blader. Trives i sol/
halvskygge. Lett fuktig jord. 
Svaktvoksende lite tre som 
kan formes som bonsai. H4. 

Det finnes et stort utvalg av bonsai-
planter i forskjellige størrelser. 
Fra små lønnetrær 40-80 cm store, 
til store furuer opp til 2,5 meter. 
Bonsaiplanter beskjæres gjennom 
hele livsløpet for å holde størrelsen 
minimal. De som nevnes her 
er ment for utendørs bruk. Noe 
vinterdekke kan være gunstig på 
utsatte steder.

Her er noen utvalgte sorter:

Historien om bonsaiplanter 
laget i potter startet ca. 700 år 
e.Kr.  i China. Da spredte det seg 
over hele China og ble brukt 
som luksuriøse gaver. Først på 
slutten av 1800-tallet kom de for 
fullt til Vesten og ble omtalt i 
flere magasiner.
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Pinus densiflora
’Jane Kluis’
Tett og seintvoksdende 
spesiell furu på stamme. 
Fin  i krukker og bed. Må 
stelles for å holde formen. 
Solrikt og sandjord. H5.

Pinus mugo 
’Carsten’s 
Winthergold’
Morsom seintvoksende 
furball på stamme Trives i 
vanlig jord i sol/halvskygge. 
Fin i krukker og bed. Gul 
vinterfage. H4.

Pinus parviflora 
’Negishi’
50-60 cm Tre med 10 cm 
rødbrune kongler. Blålige 
nåler. Nøysom, men tåler 
ikke tørke. Kan formes. H4.

Acer palmatum 
’Orange Dream’
Japansk lønn med vakre 
blader. Trives i sol/
halskygge. Lett fuktig jord 
Svaktvoksende lite tre som 
kan formes som bonsai. H4.

Acer palmatum 
’Pixie’
Japansk lønn med vakre 
blader. Trives i sol/
halskygge. Lett fuktig jord 
Svaktvoksende lite tre som 
kan formes som bonsai. 
H4.

Acer palmatum
’Red Pygmy’
Høyde 1-2 m Blomstrer 
med Små mørkrosa 
blomster i mai. Trives best 
i sol/halvskygge. Vokser i 
vanlig hagejord. Får flotte 
høstfarver. H4.

Acer palmatum
’Shigitatsu-Sawa’
Høyde ca 2-3 m. Små 
gulgrønne blomster i mai. 
Vakkert bladverk. Trives 
best i sol/halvskygge. Vokser 
i almindelig hagejord. Får 
flotte høstfarver. H3.

Acer palmatum
’Sister Ghost’
Høyde 1-2 m Blomstrer med 
Små mørkrosa blomster 
i mai. Trives best i sol/
halvskygge. Vokser i vanlig 
hagejord. Mellemstor busk 
til hager og parker. Får flotte 
høstfarver. H4.

Pinus syiv. 
’Beuvronensis’
Vakker sentvoksende furu. 
Må pinseres og stelles for å 
holde formen. H4.
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Sedummatter er de siste årene 
blitt meget populært. Kan brukes 
til tak og skråninger etc.  Mattene 
består av forskjellige sedumplanter 
som er plantet sammen, ca. 5 - 7 
forskjellige typer. Sedum er en 
meget hardfør lav staude som 
tåler mye tørke. Mattene finnes i 
størrelse ca. 0,8 x 1,2 m. De er lette 
å tilpasse ved å skjære med en lang 
skarp kniv. Sedummatter er ofte 
bestillingsvare.

SEDUMMATTER

LE
KE

PL
A

SS

På lekeplasser for små barn, 

bør man ha fokus på ufarlige 

planter (ikke giftige bær o.l.). 
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Slik lykkes du med 
å lage ny plen:
1) Grunnplanere, eventuelt drenere
2) Fylle på matjord ca. 10-15 cm.  Helst 
 sandholdig jord

Er det jord fra før, starter du herfra:

3) Frese - grovplanere
4) Kalke 25-40 kg pr. 100 m2
5) Rake
6) Valse (fylles full med vann)
7) Gjødsle 6-8 kg pr. 100 m2 (Blåkorn, 
 Helårsgjødsel osv.)
8) Rake SÅ SLETT som mulig
9) Så ca. 2 kg pr. 100 m2
10) Rake ned frø. Rake lett over, gjerne 
 begge veier.
11) Valse
12) Slå første gang når grasset er 4-6 cm høyt.

NB!   Start vanning umiddelbart etter såing 
på kveldstid. Hver dag ca. 1 time hvis det er 
sol og tørt.

Vedlikehold

Gjødsle tidlig om våren med plengjødsel 2,5 - 
3 kg pr. 100 m2. Følge opp med 2 gjødslinger 
til i løpet av sesongen. Før vinteren setter inn 
bør plenen klippes til ca. 4 - 5 cm.

N
Y

PL
EN

NY PLEN
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Sommerblomster kommer i mange 
varianter og fargekombinasjoner. Disse 
skal blomstre hele sommeren og krever 
godt stell og mye mat for å innfri. 

Plukking av visne blomster og gjødsel 
stimulerer til mer blomstring. 

Vi har langtidsgjødsel til å blande i 
jorda eller flytende gjødsel som gis 
etter anvisning på flasken. 

Noen liker seg i skyggen, men de fleste 
vil ha sol. Noen av de som blomstrer 
i skyggen og på nordsiden av huset 
er fuksia, lobelia, Flittige Lise, stemor, 
japansk myrt og hortensia.

De som tåler det veldig varmt er 
knold begonia, pelargonia og fargede 
margeritter.

Noen som krever lite stell er femtunge, 
lobelia, Tjømmeblomst, bacopa, 
isbegonia, Flittig Lise, sølvkrans, 
japansk myrt og Betulia.

Det finnes veldig mange sorter. Finn 
dine favoritter!

BILDE

BILDE

SO
M

M
ER

BL
O
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ST

ER

SOMMERBLOMSTER
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Roseutvalget varieres fra år til år. Det 
betyr at du som kunde gjerne finner noen 
nye sorter. Du finner en miks av gamle 
velkjente, og nye roser. De nye rosene som 
slippes på markedet i dag er valgt ut på 
grunn av sine mange gode egenskaper. 

Her kommer noen lure tips på hvordan 
de forskjellige rosegruppene stelles og 
klippes. Husk at podede roser skal plantes 
slik at podestedet dekkes med 10-15 cm. 
jord. Dette bedrer overvintringsevnen.

Lykke til med rosesommeren!

Klaseroser

Riktblomstrende roser 
for bed og krukker.
Høyde 50 - 90 cm.
Mange roser på stilken 
fra juni til oktober.
Klippes tilbake på våren 
og for remontering.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.

Circusroser

Lave riktblomstrende 
roser for bed og krukker.
Høyde 60 - 80 cm.
Bugner av roser fra 
juni til oktober. Klippes 
tilbake på våren.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.

RO
SE

R
ROSER

Austinroser

Remonterende duftende 
moderne roser for bed 
og krukker.
Høyde 80 - 250 cm.
Krysset frem hos David 
Austin i England.
Mange store fylte roser 
på stilken fra juni til 
oktober.
Klippes tilbake på våren 
og for remontering.
Roser for sol/halvskygge.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.

Markdekkende 
og miniatyrroser

Lave riktblomstrende 
roser for bed, skråning 
og krukker. Høyde 30-
60 cm, mange har en 
krypende voksemåte. 
Mange små roser på 
kvisten, bugner av roser 
fra juni til oktober. 
Klippes tilbake på våren, 
og om den blir for vill 
under sommeren.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.
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Slyng/klatreroser

Lange grener med 
store eller små roser. 
Noen dufter, de fleste 
remonterer, for pergola 
og vegg. Må bindes opp 
høyde 2-9 m. Klippes 
inn til veggen om våren, 
fjern eldre hovedgrener 
helt ned med noen 
års mellomrom. Sol/
halvskygge. Gjødsles 
1-3 ganger før 20. juli.

Historiske roser

Riktblomstrende roser 
til bed, solitær og 
lebeplantning.
Høyde 1,2-3 m.
Store busker, klatreroser 
med duftende roser.
Tynnes etter blomstring.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.

Buskroser

Riktblomstrende roser 
til bed og hekk. Blir store 
busker, ofte roser med 
god duft. Fylte og enkle 
roser. Stort sommer flor, 
noen remonterer. Høyde 
70-150 cm. Tynnes etter 
blomstring eller vår.
Blomstrer ofte på 
fjorårets kvist. Sol/
halvskygge. Gjødsles 
1-3 ganger før 20. juli. 
De enkle kraftig-
voksende skrinn jord og 
litt kugjødsel på våren.

ROSER

Renaissanceroser

Moderne buskroser med 
gammeldags utseende. 
Friske sterke roser med 
god duft.
Riktblomstrende roser til 
bed og hekk.
Høyde 80-130 cm.
Remonterer villig fra 
juli-oktober.
Klipes på våren.
Sol/halvskygge.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.

Stilkroser

Riktblomstrende roser 
til bed.
Høyde 50 - 120 cm.
Store roser på stilken fra 
juni til oktober.
Klippes tilbake på våren 
og for remontering.
Gjødsles 3 ganger før 
20. juli.
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PLANTEGNING HAGE



Med hagen i fokus  54

NOTATER
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Opptatt av hage? 
Hageselskapet vil dele hageglede, 
kunnskap og inspirasjon med deg! 

Medlemskap gir deg abonnement på landets største 

hageblad, 260 hagelag med grønne aktivitetstilbud, svar på 

hagespørsmål og rabatt på hagedesign og hageredskaper. 

Velkommen som medlem! 
Meld deg inn på hageselskapet.no 
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Katalogen er produsert for selvstendige 
hagesentre som deltar i innkjøps- 
og markedsføringssamarbeidet 
Gartnerringen AS.

Foto: Noen av bildene i denne katalogen er fra ”OBP, 
Opplysningskontoret for Blomster og Planter”


