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FORORd
Statens vegvesen har siden 2000 
hatt rammeavtaler om dyrking og 
levering av planteskolevarer - trær, 
busker og masseplanter - til våre 
veganlegg.  Første avtale fra 2000-
2003 omfattet leveranser til anlegg 
i Oslo og Akershus.  Fra 2006 har vi 
hatt rammeavtaler som omfatter 
levering til hele region øst: Op-
pland, Hedmark, Akershus, Oslo og 
Østfold.  Gjeldende avtale løper fra 
2011-2016. 

Hensikten med å ha en slik avtale er 
å sikre gode grøntanlegg langs veg.  
Vi hadde tidligere ulike erfaringer 
med kvaliteten på de plantelever-
ansene vi fikk via entreprenørene.  
Utfordringene var blant annet 
knyttet til tilgang på ønskede arter, 
herkomst, størrelser og mengder, 
samt at plantene ofte ikke oppfylte 
kravene som var satt til plant-
ekvalitet i Norsk standard. 

Ved å ha en rammeavtale sikrer 
vi god kvalitet på og forutsigbar 
tilgang til de plantene vi har gode 
erfaringer med og som vi derfor 
ønsker å bruke i anleggene våre.
  

denne oversikten gir en presen-
tasjon av de plantene som inngår i 
rammeavtalen for 2011-2016. Over-
sikten skal danne grunnlag for de 
valg som gjøres i planleggings- og 
prosjekteringsfasen, av våre egne 
medarbeidere og av konsulentene 
som gjør oppdrag for oss.  det er 
fortsatt mulig å beskrive leveranser 
av andre arter enn de som inngår i 
kontrakten.  Slike valg må imidlertid 
diskuteres med våre landskapsarki-
tekter og grøntanleggsforvaltere, 
slik at vi er sikre på at plantene vil 
klare seg i det vegmiljøet de skal 
stå.  

det foreligger også en rapport om 
Kontraktsdyrkede planter 2011-
2016, Vurdering av spredningsfare 
og mulig trussel mot stedlig natur-
mangfold. SVV rapport 118/2012. 
denne bør også legges til grunn 
ved valg av planter til vegan-
leggene. 

Oslo, 20.04.2012

Birgitte Rodum 
Seksjonsleder Veg- og gateplanlegging, Oslo
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ACER PLATANOIdES SPISSLØNN

H5 
20-30 m
15-25 m
Følsom for salt i jordvannet, anbefales ikke  
på steder med saltavrenning. 
Spisslønnmjøldogg, tjæreflekk, rød vorte-
sopp og honningsopp 
Uproblematisk på Sør- og Østlandet som er 
den nordlige grensen for artens naturlige 
utbredelse.
Bred, avrundet krone. Grå furet bark, grålig 
kvist og håndnervete blad med 5-7 spisse 
lapper. Hengende frukter. 
Blomstrer på barkvist om våren og får gode 
høstfarger etter noen frostnetter på høsten. 
Arten vokser ofte i tørr skog og ur, og tåler 
kalkrik jord. Stor frøproduksjon gjør at den 
kan bli ugressaktig. 
Trærne må ikke skjæres ettervinter og vår, 
men utpå sommeren. Og de bør skjæres 
forsiktig for ikke å ødelegge den naturlige 
kroneformen. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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AESCULUS HIPPOCASTANUM HESTEKASTANJE

H5i, H6k
20-30 m
10-15 m
Tåler lite salt.
Bakteriekreft fører til visning i kronen og 
blødende sår på stamme og greiner, og i  
alvorlige tilfeller dør trærne. Bladflekksopp 
gir flekker på bladene, men det er ikke kjent 
at det svekker treet vesentlig. 
Arten er ikke kjent problematisk og anses å 
ha begrenset spredningspotensial. 
Bred krone. Motsatt stilte, 5-7 koplete blad. 
Hvit-røde blomstrer i mai-juni. Fruktene er 
piggete kapsler med 1-3 store frø. 
Guloransj høstfarge. 
Arten trives best på dyp, næringsrik jord som 
ikke tørker raskt ut. Den bør stå solrikt for å 
utvikle rikelig med blomster. Er sterk mot 
luftforurensning og tåler kraftig tilbake-  
skjering. Svakt greifeste. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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ALNUS GLUTINOSA FK SAUHERAd E SVARTOR FK SAUHERAd E

H5
15-20 m
4-8 m
Salttolerant
Angripes av soppen Phytophthora alni  i 
Europa, men foreløpig ikke i Norge
Uproblematisk. Norsk frøkilde (Telemark). 
Arten er hjemlig og valig på Østlandet til 660 
m.o.h. og i kyst- og fjordstrøk til N-Trøndelag. 
Opprett tre med dekorative vannrette 
greiner, mørk bark. Mørkt grønne og butte 
blader. Hann- og hunnrakler i april-mai, før 
løvsprett. Modne hunnrakler minner om små 
kongler og blir hengende ut i neste vekst-  
sesong. Feller bladene grønne om høsten. 
God vintersilhuett. Danner sjelden rotskudd.
Vokser i sumpskog, myr og andre steder 
med høy grunnvannstand, og krever god 
vanntilgang. Kalktolerant. Krever generelt 
lite skjøtsel. Nitrogenfikserende. Egner seg til 
leplanting. Stammeskader gror nokså seint. 
Pollenet er allergifremkallende. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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ALNUS GLUTINOSA ’PYRAMIdALIS’ SVARTOR ’PYRAMIdALIS’ 

H5
15-20 m
4-8 m
Salttolerant
Angripes av soppen Phytophthora alni  i 
Europa, men foreløpig ikke i Norge
Uproblematisk. Arten er hjemlig, og 
morplanten til kultivaren er i følge en kilde 
Skandinavisk. 
Slank, kjegleformet, men etterhvert noe bred 
søyleforma krone. Gjennomgående stamme 
og opprettvoksende greiner. Mørkt grønne 
og butte blader. Blomstrer i april-mai, før 
løvsprett. Modne hunnrakler minner om små 
kongler og blir hengende ut i neste vekstse-
song.
Kultivaren er mest aktuell som gatetre, og 
kan være et alternativ til Populus nigra ’Ita-
lica’, da planten ikke er like utsatt for sykdom 
som poppel. Krever generelt lite skjøtsel, 
men stammeskader gror nokså seint.
Pollenet er allergifremkallende. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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ALNUS INCANA GRÅOR 

H8
8-10 m
4-8 m
Svak mot saltsprut.
Lite plaget av sykdom og skadedyr
Uproblematisk. Arten er hjemlig og 
viltvoksende over det meste av landet. 
Tre med kjegleformet krone, men kan også 
danne uryddig kratt. Matt grønne, tilspissede 
blader. Lysgrå, glatt bark. ”Orekongler” uten 
tydelig skaft.  
Nøysom, tåler både fuktig jord og tørke. 
Nitrogenfikserende. Pionerart, egnet til 
revegetering etter inngrep, leplanting, fri- og 
klippet hekk. Tåler kraftig tilbakeskjæring og 
bryter fra stubber. Setter rikelig med rot-
skudd. På grunn av plantens vekstavslutning 
er frøkilden viktig. Frøkilde Sauherad E 
anbefales i lavlandet sør for Dovre. Lenger 
nord og i fjellet må det velges mer lokale 
frøkilder. Allergifremkallende pollen. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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BETULA PENdULA HENGEBJØRK

H7
20-25 m
5-10 m
Tåler noe salt i jorda, men ikke saltsprut
Råte etter fysisk skade. Bladlus, rust, hekse-
kost, mjøldogg, rød vortesopp, honningsopp
Uproblematisk. Hjemlig, vanlig i lavlandet til 
Trøndelag, men ikke langs kysten vestpå. 
Opprett vekst, slank krone og hengende 
smågreiner med lyse harpiksvorter. Hvit 
avflakende stammebark. Blomster i rakler 
og vingede frukter. Friskt grønt bladverk om 
våren og gul høstfarge. 
Varm og solrik vokseplass,  gjerne med 
næringsfattig jord. Villig og nøysom. Tåler 
dårlig drenering og vindeksponering. 
Plantene er seine til å kapsle inn sår, og får 
lett råte etter fysiske skader som påkjørsler 
o.l. Trærne må ikke skjæres om våren, men i 
løpet av sommeren for å unngå at de blør.  
På grunn av plantens vekstavslutning er frø-
kilden viktig. Allergifremkallende pollen.   

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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BETULA PUBESCENS  VANLIG BJØRK

H8
Opptil 15 m
2-10 m
Tåler noe salt i jorda, men ikke saltsprut
Råte etter fysisk skade. Bladlus, rust, hekse-
kost, mjøldogg, rød vortesopp, honningsopp
Uproblematisk, arten er hjemlig. 
Opprett vekst, slank krone med mange, opp-
rette smågreiner og hvit stamme. Kvistene 
er hårete og som regel lodne hos unge trær. 
Tidlig i sesongen er både blader og bladskaft 
ofte dunhåret. Gule høstfarger. 
Arten er villig og nøysom, tåler vind, noe 
skygge og vokser gjerne på fuktige steder. 
Vinterherdig. Frøkilde tilpasset breddegrad 
og høyde over havet er viktig for vekstavslut-
ningen. Stor frøproduksjon og frøene spirer 
villig i åpen jord med god lystilgang. Trærne 
er seine til å kapsle inn sår og får lett råte 
etter fysiske skader. Skjæring gjennomføres i 
løpet av sommeren. Allergifremkallende pol-
len.  Fk Løten E fås som masseplante. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  
Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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BETULA UTILIS ’dOORENBOS’ HIMALAYABJØRK ’dOORENBOS’

Sikker i H4, men bør kunne prøves i H5
10-15 m
2-10 m
Tåler noe salt i jorda, men ikke saltsprut
Antas mindre mottakelig for bladlus og rust 
enn våre hjemlige arter, men det hevdes at 
planten er spesielt utsatt for honningsopp.  
Trolig uproblematisk, men er forholdsvis ny i 
Norge. Ikke kjent problematisk og ikke kjent  
forvillet i Norge.   
Leveres som enstammet fra planteskolen, 
men har en naturlig tendens til å danne flere 
stammer. Tett 5-7 m bred krone. Kritthvit 
stammebark. Bladene er noe læraktige, har 
mørkgrønn farge og gul høstfarge.
Stiller små krav til jorda, men trives best i 
sur til nøytra, godt drenert, men fuktig jord. 
Kalkrik jord kan gi klorotiske blader. Sol til 
halvskygge. Regnes som vindtolerant. Skjæ-
res i juli-august, men bør ikke skjæres kraftig. 
Egner seg som frittstående tre, i grupper eller 
trerekker. Allergifremkallende pollen.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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BETULA UTILIS SSP. JACQUEMONTII HIMALAYABJØRK 

H5
12-15 m
2-10 m 
Tåler noe salt i jorda, men ikke saltsprut
Som for himalayabjørk ’Doorenbos’
Som for himalayabjørk ’Doorenbos’
Som for himalayabjørk ’Doorenbos’
Som for himalayabjørk ’Doorenbos’

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse:
Sykdom og skadedyr:
Økologisk vurdering:
Kjennetegn:
Kommentarer: 
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CRATAEGUS INTRICATA FK FÅBERG E AMERIKAHAGTORN FK FÅBERG E
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H7
3-5 m
ca 1-1,2 m
Tåler ganske mye salt, men kan skades av 
direkte sprut.
Bladlus, mus og vånd. Ikke utsatt for hag-
tornrust. Mottakelig for pærebrann. 
Trolig uproblematisk. Ikke kjent problematisk 
og er ikke kjent forvillet i Norge.
Tre eller opprett busk. 4-5 cm lange, noe 
krummede torner. Store, spisslappete blad. 
Hvite blomster i halvskjerm i juni. Rødbrune 
frukter i sept.-nov. Gulrød høstfarge.
Hardfør og nøysom. Kan plantes i omtrent 
allslags jord. Krever ikke lang vekstsesong. 
Sterk mot veiforurensning og snøbrekk. 
Tåler vindeksponering. Kan nyttes til klipt 
hekk, lé eller som frittstående busk eller lite 
oppstammet tre. Plantinger blir ugjennom-
trengelige og skjøtsel kan være ubehagelig 
pga tornene. Utvikler seg godt både i sol og 
skygge. Krever sol for å utvikle høstfarger. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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CRATAEGUS SANGUINEA FK TRYSIL E SIBIRHAGTORN FK TRYSIL E

H8
3,5-4 m
1 m, hekk: 0,2-0,5 m
Tåler noe salt
Angripes sjelden av skadedyr. Mjøldogg, rust 
og rød vortesopp. Mottakelig for pærebrann. 
Trolig uproblematisk. Ikke kjent problematisk 
og er vurdert som ikke invaderende i Sverige.
Busk eller flerstammet tre med brei busk-
form. Vedtorner på opptil 3 cm. Vinterkvisten 
er mørkt rødbrun. Bladene er eggformet 
med 2-3 grunne sagtannete fliker. De får en 
flott rødorange høstfarge. Hvite blomster i 
juni. Rødoransje gjennomskinnelige frukter i 
aug.-okt. men er ikke populær fuglemat. 
Planten er nøysom med hensyn til vokse-
plass, men utvikler seg best i full sol på godt 
drenert kalkrik jord. Får tidlig høstfarger og 
står lenge som en fargeklatt i fortsatt grønn 
vegetasjon. Kan nyttes til hekk, leplanting 
eller som små en- eller flerstammete trær i 
grupper eller enkeltstående.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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FAGUS SYLVATICA BØK

Som ’Doorenbos’Som ’Doorenbos’

H4i, H5k
Opptil 25 m
gruppe: 3-20 m, hekk: ca 0,3 m
Tåler lite salt
Honningsopp og rød vortesopp. Soppsyk-
dommen Phytophthora ble funnet i 2009.
Hjemlig i kyststrøk, først og fremst i Vestfold. 
Trolig uproblematisk i tettbebyggelse og 
anlegg uten nærhet til naturområder. 
Tre med bred krone. Grå og glatt bark. Slank 
kvist med blanke grønne blad. Gyllen til 
rødbrun høstfarge. Bladene blir hengened 
på unge trær og på de nederste delene av 
trærne utover vinteren. Piggete frøhus.  
Trives best på en solrik plass med varm, dyp 
og godt drenert jord. Tåler skygge og både 
sur og basisk jord. Tolerant mot luftforurens-
ning. Følsom mot høy grunnvannstand og 
dårlig drenering. Skyggefult under trærne. 
Nyttes til hekk og andre klipte former, men 
må skjæres regelmessig. Egnet i parklike 
areal.   

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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LARIX SIBIRICA SIBIRLERK

H8
20-30 m
gruppe: 2-5 m, hekk: 0,3-05 m
Har vist noe salttoleranse. 
Lerkekreft. Phytophtora ramonum i Storbri-
tannia, men ingen funn her i landet.
Trolig uproblematisk i veianlegg i tett-
bebygde områder på Østlandet.  
Smalt kjegleformat krone, men blir ofte 
skjeve og uregelmessige med flere topp-
skudd. Dekorativt greinmønster om vinte-
ren. Rødbrun stammebark. Myke nåler med 
mørkegrønn overside og grågrønne under. 
Knoppene bryter ofte tidlig om våren og nå-
lene faller tidlig av om høsten. Gul høstfarge. 
Konglene er noe læraktige. 
Nøysom. Tåler mager og tørr jord og kan vok-
se i leirjord. Bør ikke plantes på steder med 
ustabile vinterforhold eller veldig vindutsatt.  
Planten er  også egnet til hekk, men må 
skjæres mye de første årene for å bli tett. 
Nye skudd bryter lett fra gammel ved. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
 

Foto: Statens vegvesen
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MALUS ’dOLGO’ PRYdEPLE ’dOLGO’

H6 (H5, E-plante)
5-6 m (M. ’Dolgo’ E: 5-8 m høy)
2-3 m   (3-5 m, E-plante)
Ukjent
Sorten har hittil vist seg resistent mot både 
skurv og mjøldogg og får sjelden synlige 
angrep av skadedyr 
Trolig uproblematisk. Ikke kjent problema-
tisk, og spredningspotensialet er trolig lavt, 
spesielt i veimiljø.
Opprett buskform, men kan stammes opp 
til et lite tre. Rosa blomsterknopper og hvite 
duftende blomster i mai-juni. Røde, spiselige 
fruktene. Gyllengul høstfarge. 
Sorten trives best på en fri, solrik plass med 
godt drenert jord. På svært næringsrik jord 
vil planten sette vegetative skudd på bekost-
ning av blomstring og fruktsetting. Det er en 
tendens til annethvertårs bæring.
Trærne er små og trenger sjelden å skjæres, 
men krona bør tynnes hvis den blir for tett. 
Solitær, grupper og trerekker.   

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand: 
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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PICEA OMORICA SERBERGRAN

H6
15-20 m
2-6 m (hekk: 0,2-0,4 m)
Tåler noe salt i jorda.
Ukjent
Trolig uproblematisk.Ikke kjent problematisk. 
Vurdert som ikke invaderende i Danmark. 
Tre med smal kjegleformet krone og krans-
stilte greiner. Barken er oransj til rødlig brun 
mens kvisten er lystbrun til rødbrun. Nålene 
er flate og har mørkgrønn overside og to 
hvite, brede spalteåpningsbånd på undersi-
den. Konglene finnes ofte bare i den øverste 
delen av krona, de er purpurfiolette før mod-
ning og kan bli hengende på treet i flere år 
etter at de er modne. 
Arten vokser på tørr, kalkrik berggrunn i 
hjemlandet, men ser ut til å være tolerant 
overfor fuktigere og surere jordforhold. Den 
ser  i tillegg ut til å tåle luftforurensning 
bedre enn andre arter innen slekten. 
Solitær, gruppe og klippet hekk.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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PINUS SIBIRICA SIBIRFURU

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
 Økologisk vurdering: 

Kjennetegn:  

Kommentarer:  
 

H8
Opptil 20 m
4-10 m
Tåler lite salt
Resistent mot solbærfiltrust
Trolig uproblematisk. Ikke kjent invaderende. 
Spredningspotensialet er trolig lavt, planten 
er avhengig av fugl eller smågnagere for 
åpne konglene og spre frøene. Spres ikke 
vegetativt i naturen.   
Tett kjegleformet, blågrønn krone med 
sidegreiner helt ned til bakken. Brunlig 
filthåret kvist med 5 nåler i tettstilte knipper. 
Konglene er 6-12 cm lange  og eggeformede. 
Arten vokser naturlig på nokså fuktig myr, 
og tåler ikke mye tørke. Tåler skygge, men 
utvikler seg best på en solrik plass med god 
avstand til nabotrær. Nokså seintvoksende. 
Anses å være sterkere mot luftforurensning 
enn vanlig furu. Skyter ikke fra gammel ved. 
På Østlandet er arten brukt som skogstre. 



23

PINUS SYLVESTRIS FURU

H8, forutsatt klimatilpasset frøkilde.
Opptil 30 m 
2-10 m
Tåler noe salt i jorda, men ikke direkte sprut.
Sopp kan gi skade på nåler og greiner. 
Forsterkede skader på små trær nær saltede 
veier. 
Uproblematisk, arten er hjemlig og vokser 
nord til Finnmark og fra kysten til 1400 m.o.h. 
Alltidgrønt bartre med kjegleformet krone i 
ung alder, og etter hvert mer avrudet krone-
form. Innen arten finnes mange ulike vok-
seformer tilpasset forskjellige vekstforhold. 
Nålene sitter to og to sammen, er blågrønne 
og nesten alltid vridde. Konglene er 3-7 cm 
lange og sitter i enden av årskuddene. 
Furu er nøysom, men må ha mye lys. Rot-
systemet søker nedover og furu konkurrerer 
dermed lite med naboplanten og kan derfor 
også greie seg på sandjord eller steingrunn. 
Furu skyter ikke nye skudd fra gammel ved 
etter skjæring.  

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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POPULUS NIGRA ’ITALICA’ PYRAMIdEPOPPEL

H4
Oppril 35 m
5-10 m
Ukjent
Utsatt for bladsykdommer. 
Trolig uproblematisk. Kultivaren er ikke kjent 
problematisk og spredningspotensialet 
anses som lavt. 
Noe åpen, ujevn søyleformet krone. Opprett 
kvist med små rombeformede til trekantede 
blad. Hannblomster i rakler i april-mai. 
Kultivaren er en hannklon, den setter ikke 
frukter og setter få eller ingen rotskudd. 
Vanlig plantet i byer, langs veier og i parker. 
Nøysom og synes å tåle forurenset luft.  
Treet blir sjelden over 100 år. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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POPULUS TREMULA OSP

H8
15-20 m
2-4 m
Tåler lite salt
Minermøll gir sølvfarge på bladene 
Uproblematisk. Arten er hjemlig i det meste 
av landet opp til 1200 m.o.h. 
Opprette greiner og slank krone, men står 
planten fritt kan krona bli bred. Unge trær 
har glatt bark, mens den hos eldre trær 
sprekker opp og blir svartgrå og furet. Kvis-
ten er rødbrun og rund. To typer bladverk, 
ungformen er eggformet med bøyd spiss, 
mens voksen formen er rund med bølgekant. 
Bladstilken er lang og flattrykt og er årsaken 
til at bladene ”skjelver”. Flotte høstfarger i 
gult, oransje og rødt.    
Osp er vanlig i åpen skog og tørre lier, men er 
nøysom og tåler også stiv leire. Vindtolerant,  
setter lett rotskudd, og blir sjelden mer enn 
100 år. Kommer både som høy- og lavstam-
met og som masseplante i kontrakten. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:  
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PRUNUS AVIUM SØTKIRSEBÆR/FUGLEKIRSEBÆR

H5
15-20 m
5-15 m
Tåler noe salt
Kirsebærbladlus er vanlig, fører til deformer-
teblad og tidlig avslutning av årsveksten. 
Mottakelig for sølvglanssopp og heksekost.
Uproblematisk. Trolig hjemlig eller innført 
for mange hundre år siden. Etablert i løv- og 
blandingsskog, men aldri i ren bestand. 
Løvfellende tre med bred kjegleformet kro-
ne. Brun bark. Bladene er ofte skjeft tilspisset 
og dobbelt sagtannet. Røde kjertler øverst 
på bladskaftet. Blomstringen starter i mai 
før løvsprett. Hvite blomster i små knipper. 
Gule til mørkt røde steinfrukter i juli-august. 
Høstfarger i gult og rødt. 
Trives best på godt drenert kalkrik jord. 
Liker ikke kald og fuktig jord. Vokser natur-
lig i edelløvskog, skogkanter og kratt. Setter 
rotskudd. Tolerant mot luftforurensning og 
vind. Krever ingen regelmessig skjæring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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PRUNUS AVIUM ’PLENA’ SØTKIRSEBÆR/FUGLEKIRSEBÆR ’PLENA’

H5
12 m
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Uproblematisk, kultivaren er steril og spres 
ikke vegetativt i naturen. 
Store hvite fylte blomster i hengende knip-
per i mai. Kultivaren setter sjelden eller aldri 
frukt. Attraktiv høstfarge.
Trives best i full sol på godt drenert, men 
fuktig jord. Tåler tung leirjord.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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PRUNUS MAACKII KOREAHEGG

H5
10-15 m 
5-10 m 
Ukjent
Ukjent
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Ikke kjent problematisk. Ikke kjent forvillet 
her i landet, men arten er forholdsvis ny i 
norske grøntanlegg. 
Løvfellende tre med åpen, bredt kjeglefor-
met krone. Dekorativ gyllenbrun stamme-
bark. Elliptiske, tilspissete og sagtannete 
blad med lange randhår. Hvite blomster i 
klaser i mai. Ertestore svarte steinfrukter. 
Gul høstfarge.
Trives best på en solrik plass med næringsrik 
og jevnt fuktig jord, men tåler ikke dårlig 
drenert jord. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  

Foto: Statens vegvesen



29

PRUNUS PAdUS HEGG

H8
10-15 m
5-10 m   ( hekk: 0,5-1 m)
Tåler noe salt
Spinnmøll, plantene overlever angrep, men 
prydverdien reduseres. Bladsopp.  
Uproblematisk, arten er hjemlig. 
Løvfellende tre eller stor busk med mørk 
brun bark og overhengende greiner. Hvite 
duftende blomster i hengende klaser i mai. 
Svarte, ertestore steinfrukter i september. 
Gulrød høstfarge. 
Fruktkjøttet er ikke giftig, men frøene og 
andre plantedeler inneholder giftige stoffer. 
Hegg trivest best på næringsrik, jevnt fuktig 
jord, og på en solrik til halvskygget plass, 
men tåler skygge. 
Egnet til revegetering, hekk og leplanting. 
Finnes også som masseplante. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  
Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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QUERCUS PETRAEA VINTEREIK

H4-5
5-12 m 
15-20 m
Ukjent
Mjøldogg
Uproblematisk, arten er hjemlig i deler av 
landet. Lavt spredningspotensial, spesielt i 
urbane områder da nøttene spres med dyr. 
Lite, buskaktig tre med nokså regelmessig 
krone og ofte gjennomgående stamme. 
Under løvsprett er bladene lyse med gullig 
skjær. Løvsprett og blomstring i mai. 
Eikenøtter uten skaft (sept.-okt). Hos unge 
trær blir løvet hengende på treet utover vin-
teren. Gulbrun høstfarge. 
Arten vokser i tørr skog og på berg, hoved-
saklig langs kysten i Sør-Norge til Nordfjord. 
Vintereik er mer nøysom enn sommereik, og 
foretrekker høyereliggende, steinete, kjø-
lige og fuktige områder fremfor fruktbare 
lavlandsområder. Trærne blir ikke like gamle 
som sommereik. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  

Foto: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
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QUERCUS ROBUR SOMMEREIK

H5
20-25 m 
20 m
Etablerte planter tåler noe salt, mens det i 
etableringsfasen kan være et problem. 
Mjøldogg
Uproblematisk, arten er hjemlig i deler av 
landet. Lavt spredningspotensial, spesielt i 
urbane områder da nøttene spres med dyr. 
Løvfellende tre med bred uregelmessig 
krone og sjelden gjennomgående stamme.
Stammebarken er gråbrun og furet. Blom-
ster i hann- og hunnrakler i mai-juni. Under 
løvsprett har bladene et svakt rødlig skjær. 
Eikenøtter i sept.-okt. Gulbrun høstfarge.  
Arten krever gode lysforhold, næringsrik 
fuktig jord og god drenering. Arten blir lett 
utkonkurrert av mindre lyskrevende arter 
som bøk og gran. Trærne blir gamle og kan 
hos oss bli over 500 år. Pålerøttene gjør det 
mulig å plante skyggetålende busker og 
stauder under store eiketrær.  

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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QUERCUS ROBUR ’FASTIGIATE KOSTER’ SØYLEEIK

H4
15-25 m
4-8 m
Etablerte planter tåler noe salt, mens det i 
etableringsfasen kan være et problem. 
Mjøldogg
Tysk kultivar. Ikke kjent problematisk. 
Antas lavt spredningspotensial og lav 
konkuranseevne. Skal unngås nær områder 
med stedegen sommereik av hensyn til fare 
for genetisk forurensning. 
Sommereik med slank søyleformet krone. 
Greinene sitter tett og skuddene peker 
oppover. Bladverket er tett og kraftig. 
Kultivaren nyttes ofte som gatetre, i alleer, 
på kirkegårder eller i monumentale anlegg. 
Vokser senere enn Populus nigra ’Italica’, men 
blir eldre. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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QUERCUS RUBRA RØdEIK

H5
20-25 m
20 m
Tåler ikke salt 
Mjøldogg
Trolig uproblematisk i tettbebyggelse og 
bymiljø. Arten er kjent problematisk enkelte 
steder, men er vurdert som ikke invaderende 
i Danmark, og som uproblematisk i urbane 
områder i Tyskland.  
Rasktvoksende opprett tre, ofte med en en-
kelt stamme og stor bred krone. Sølvgrå glatt 
bark. Store blad med 3-5 tilspissete lapper. 
Eggformede 2,5 cm lange nøtter sittende i 
en flat, bred hams. Sterkt rødlig høstfarge. 
Nøysom, men krever godt drenert jord. 
Frøproduksjon tidligst hos 25 år gamle trær.  
Arten er egnet som tuntre, i parker og veg-
anlegg men kan bi i største laget for gate-
plantinger. Trærne blir ikke like gamle som 
sommereik. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SORBUS AUCUPARIA VANLIG ROGN

H6-7
5-15 m
5-10 m
Tåler noe salt
Rognebærmøll og rust.
Arten er hjemlig. Uproblematisk ved bruk av 
hjemlig herkomst. 
Tre eller kraftig busk. I naturen får rogn ofte 
flere stammer. Kremhvite blomster i forgrei-
nede halvskjermer. Blad med 9-15 spisstan-
nete småblad. Høstfarger i guloransje til 
mørkt rød. Guloransje frukter i aug.-okt.
Rogn vokser i skog og innmark i hele landet, 
ofte på steinrik jord, opp til 1500 m.o.h. 
Nøysom, men bør i vegsammenheng tilfø-
res næring i etableringsfasen. Trenger godt 
drenert jord. Får best farger i sol og på skrinn 
jord. Tåler noe skygge. Tåler vind. 
Fk Sauherad E (leveres også som masse-
plante), Nes, ’Vestby’ eller annen østnorsk 
herkomst. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SORBUS AUCUPARIA ’ROSINA’ E ROGN ’ROSINA’ E

H6
10-12 m
4-8 m
Ukjent
Ukjent
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Tysk kultivar. Ukjent om den er genetisk for-
skjellig fra vår hjemlige rogn. 
Kraftig voksende tre med gjennomgående 
stamme. Hvite duftende blomster i i mai-juni. 
Årviss bæring av store mengder oransjrøde 
bær, som er større og søtere enn hos vår 
hjemlige rogn. Ulikefinna mørk grønne blad 
som får høstfarger i gult og rødt.
Rasktvoksende hardført, frostherdig, vind-
sterkt og nøysomt tre som er lett å forme. 
Vokser best i frodige lier med friskt vannsig, 
men ikke på utpreget furumark. Sol/ halv-
skygge, men krever trolig mye lys for å utvi-
kle god treform. Egnet som solitær, allé- og 
parktre. ‘Rosina’  ser ut til å utvikle seg godt i 
veianlegg, og til å tåle veiforurensing.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  

Foto: Statens vegvesen
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SORBUS HYBRIdA FK STORd E ROGNASAL FK STORd E

H6-7
opptil 12 m
4-8 m, hekk: 0,3-1 m
Tåler noe salt
Sterk mot rust
Uproblematisk. Arten er hjemlig på 
Østlandet nord til Brandbu opp til 600 m.o.h. 
og langs kysten til Lofoten. 
Lite tre med eggformet til rund krone. Bla-
dene er delt i 2-3 par avlange finner ved 
grunnen, mens den øverste delen er lappet. 
Kremhvite blomster i halvskjermer i mai og 
store, skinnende røde frukter i aug.-sept. 
Rognasal har større fruktmengde, og har 
fruktsetting i yngre alder enn svenskeasal.
Nokså langsomtvoksende. Nøysom, men 
trenger godt drenert jord. Tåler både vind, 
frost, snøbelastning og bymiljø. 
Utvikler seg godt i sol - halvskygge, men får 
best fruktsetting i full sol. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SORBUS INTERMEdIA FK HORTEN SVENSK ASAL FK HORTEN

H6-7
10-15 m
5-10 m, hekk: 0,3-1 m
Tåler noe salt
Noe utsatt for spinnmøll og skurv. Vertplante 
for pærebrann og omfattes av importforbud. 
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Skal ikke plantes i eller nærnaturlområder, 
der bør det heller velges hjemlige alternati-
ver. Frøene spres over lange avstander med 
fugl, men arten har trolig lav konkurranse-
evne.  
Tre med bred, først kjegleformet, siden mer 
avrundet krone. Bladene er bredt eggefor-
met, lappet og uregelmessigtannet, sjelden 
fjærdelt ved grunnen. Blank overside og filt-
håret underside. Hvite blomster i halvskjerm. 
Brunrøde frukter. Gule høstfarger.
Nøysom og vindsterk. Tåler hard skjæring. 
Solitær, trerekke, le og hekk. Som hekk 
kreves det årlig skjæring om våren, tett hekk 
oppnås ved klipping både i april og juni. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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TILIA CORdATA ’GREENSPIRE’ SMÅBLAdLINd ’GREENSPIRE’

H4i, H5k
15-20 m
10-15 m
Utsatt for bladskader etter salting
Sterk mot angrep av rød vortesopp. Linde-
gallmidd, men skadene er som regel ube-
tydelige for treet. Lindefiltmidd. Lindeblad-
veps. Lindebladlus. Pileskjoldlus kan angripe 
lind, men gjør sjelden stor skade.   
Trolig uproblematisk. Arten er hjemlig, kul-
tivaren har ukjent opphav. Kun i gode vekst-
sesonger utvikles modne frø. Spredning av 
uønskede gener til norsk natur er trolig liten.  
Tre med smal eggeformet krone og opprett 
vekst. Bladene er blanke og rundt hjerte-
forma. Gulhvite duftene blomster. Fruktene 
er små runde kapsler. 
Vokser best på næringsrik drenert jord, men 
er ikke spesilet tørketålende. Robust mot 
vind. Tåler hard skjæring, men har en krone-
form som nesten ikke krever skjæring. 
Nyttes langs vei, i alleer og parker.  

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:  
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TILIA ’OdIN’ dAFO R LINd ’OdIN’ dAFO R

H4
25-30 m

Utsatt for bladskader etter salting
Lindegallmidd, men skadene er som regel 
ubetydelige for treet. Lindefiltmidd. Linde-
bladveps. Lindebladlus. Pileskjoldlus kan 
angripe lind, men gjør sjelden stor skade.
Trolig uproblematisk. Kan sette modne fruk-
ter  i gode vekstsesonger. Vegetativ spred-
ning kun lokalt. Spredning av uønskede ge-
ner til norsk natur er trolig liten til moderat.  
Kraftigvoksende tre med noe uregelmessig 
krone. Bladene er større enn hos vanlig lind, 
spesielt hos unge trær. Gulhvite blomster og 
opptil 1,3 cm lange frukter. Gul høstfarge. 
Næringsrik, drenert jord, helst nøytral til al-
kalisk. Ingen spesielle krav til gjødsling, men 
bør vannes regelmessig i etableringsfasen. 
Krona krever trolig noe skjæring for å få jevnt 
fordelte sidegreiner. Vindtolerant. Egnet som 
gatetre, tuntre, i parker og på plasser.    

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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TILIA PLATYPHYLLOS ’RUBRA’ STORBLAdLINd ’RUBRA’

H4-5
Opptil 20 m

Utsatt for bladskader etter salting
Lindegallmidd, men skadene er som regel 
ubetydelige for treet. Lindefiltmidd. Linde-
bladveps. Lindebladlus. Pileskjoldlus kan 
angripe lind, men gjør sjelden stor skade.
Trolig uproblematisk. Kan sette modne fruk-
ter  i gode vekstsesonger. Vegetativ spred-
ning kun lokalt. Spredning av uønskede ge-
ner til norsk natur er trolig liten til moderat.  
Avrundet krone med bred eggeform. Jevnt 
symetrisk greinstruktur. Unge kvister er pur-
purrøde. Løvsprett er ofte tidligere enn hos 
andre lindearter. Frukter som blir hengende 
utover høsten. Gul høstfarge. 
Næringsrik, drenert jord, helst nøytral til 
alkalisk. Regnes som mer kravfull enn annen 
lind m.h.t. næring og fuktighet. Lite tolerant 
mot byluft, men er sterkere mot vind enn 
småbladlind. Krever lite skjæring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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TILIA X EUROPEA ’PALIdA’ PARKLINd ’PALIdA’

H5
25-30 m
10-30 m
Utsatt for bladskader etter salting
Lindegallmidd, men skadene er som regel 
ubetydelige for treet. Lindefiltmidd. Linde-
bladveps. Lindebladlus. Pileskjoldlus kan 
angripe lind, men gjør sjelden stor skade.
Trolig uproblematisk. Kan sette modne fruk-
ter  i gode vekstsesonger. Vegetativ spred-
ning kun lokalt. Spredning av uønskede ge-
ner til norsk natur er trolig liten til moderat.  
Tre med bred krone. Rødbrun kvist. Herte-
formede blad i to rader. Uanselig blomster.
Frukten er en kapsel med vinge på fruktskaf-
tet. Gul høstfarge. 
Dyp, næringsrik, drenert jord, helst nøytral til 
alkalisk. Tåler vind, men ikke ekstremt kyst-
klima. Trærne får stammeskudd som må 
fjernes. Plantene kan holdes smale og lave 
ved skjæring. Vanlig plantet i by- og gate-
miljø.  

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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TILIA X EUROPEA ’ZWARTE LINdE’ PARKLINd ’ZWARTE LINdE’

H5
25-30 m
10-30 m
Utsatt for bladskader etter salting
Lindegallmidd, men skadene er som regel 
ubetydelige for treet. Lindefiltmidd. Linde-
bladveps. Lindebladlus. Pileskjoldlus kan 
angripe lind, men gjør sjelden stor skade.
Trolig uproblematisk. Kan sette modne fruk-
ter  i gode vekstsesonger. Vegetativ spred-
ning lokalt. Spredning av uønskede gener til 
norsk natur er trolig liten til moderat.  
Kraftigvoksende opprett tre med eggerund 
krone. Krona er ofte mer glissen enn hos 
’Pallida’. Blomstrer sjelden rikt. Gulhvite 
duftende blomster. Runde til avlangs frukter. 
Gulbrun høstfarge.  
Næringsrik, drenert jord, helst nøytral til alka-
lisk. Kan klare seg på noe sur jord, men trives 
ikke der det er veldig fuktig. Tåler kortvarig 
tørke og er robust mot vind. Setter skudd fra 
stamme og rothals. Egnet til knutekolling. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



43

ULMUS RESISTA R ’REBONA’ ALM RESISTA R ’REBONA’ 

H4-(5 ?)  Lite erfaring 
Opptil 25 m

Tolerant 
Hybriden er motstandsdyktig mot almesjuke 
og er tolerant mot visnesjuke (Verticillum).
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Alm har generelt ikke invaderende karak-
ter, men fordi kultivaren ikke er hjemlig bør 
bruken begrenses til by og tettbebyggelse. 
Kultivaren skal ikke plantes i nærheten av 
edelløvskog.   
Middels stort tre med bred kjegleformet 
krone og gjennomgående stamme. 
Trives best i sol eller halvskygge. Tolerant 
med hensyn til surhetsgrad, næringsinnhold 
og saltinnhold i jorda, og til avstanden til 
grunnvann. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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BUSKER
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ACER TATARICUM SSP. GINNALA SIBIRLØNN 

H6i, H5k
Fk Sauherad E er 3-4 m, mens underarten 
semenovii blir knappe 3 m. 
5-10 m, hekk: 0,5-1 m
Tåler noe salt
Mjøldogg
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Stort spredningspotensial lokalt, men trolig 
konkurranse svak. Vurdert som ikke invade-
rende i både Sverige og Danmark. 
Stor busk eller lite tre med bred krone, ofte 
flerstammet. Lange smale blad med tre el-
ler flere lapper og en lang spiss. Duftende 
gulhvite blomster. Vingede frukter. Kortvarig 
frisk rød høstfarge.
Trives på kalkholdig tørr jord, gjerne sand-
holdig. Bør stå solrikt, men tåler skygge. 
Årsskuddene fryser lett tilbake i etablerings-
fasen. Plantene blir tette busker dersom de 
skjæres fra planting. Etter forming bør 
plantene skjæres minst mulig. 
Fås som busk og masseplante i kontrakten. 

Herdighet:  
Høyde:  

Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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AMELANCHIER ALNIFOLIA HEGGSØTMISPEL/BÆRSØTMISPEL  

H8
2-4 m
0,8 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle, men er vertsplante for pære-
brann. Importforbud.
Kanskje problematisk. Skal kun brukes i by 
og tettbebyggelse, og må ikke plantes i 
nærheten av verneområder eller verdifulle 
naturtyper.  Spres både generativt med fugl 
og vegetativt med rotskudd. 
Busk med tett, opprett vekst. Duftende hvite 
blomster i korte opprette klaser i mai-juni. 
Store doggede blåsvarte bær som er attrak-
tive for fugler. Setter rotskudd. Gul høstfarge. 
Nøysom og tåler en tørr vokseplass. God i 
sand og kalkholdig jord. Liker full sol, men 
tåler lett skygge. Tåler årlig skjæring, men 
det er ikke nødvendig. 
Frøkilde Alvdal er E-plante.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



47

AMELANCHIER SPICATA FK MOELV E JUNISØTMISPEL FK MOELV E

H7-8
3-5 m
0,8 - 1 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle, men er vertsplante for pære-
brann. Importforbud.
Arten er kjent problematisk i Europa, bl.a. i 
Sverige, Danmark og Finland, og er spredt til 
lokalt vanlig mange steder her i landet. 
Stort spredningspotensial. 
Alternative planter bør velges.    
Busk med tett opprett vekst. Hvite blomster 
i korte opprette klaser i mai-juni. Purpurak-
tige, blådoggete bær som er attraktive for 
fugl. Setter få rotskudd. Rødgule høstfarger. 
Nøysom med hensyn til jorda. Tåler skygge, 
men blir finest i sol. Egnet til klippet hekk. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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ARONIA MELANOCARPA FK MOSKVA E SVARTSURBÆR FK MOSKVA E

H6
1,5 - 2,5 m
1 m, hekk: 0,3-0,5 m
Tåler noe salt. 
Sterk mot sykdom og skadedyr. Vertsplante 
for pærebrann. Importforbud.
Kanskje problematisk. Det bør vises forsiktig-
het med hensyn til planting av svartsurbær, 
planten skal ikke brukes i områder med mye 
fugl og på steder der den uønsket kan spre 
seg vegetativt med rotutløpere.
Busk med opprett, etterhvert noe bred vekst. 
Blanke blad. Hvite, enkle blomster i ende-
stilte halvskjermer i juni. Svarte, blanke ”bær” 
i aug.-sept. Rød høstfarge.  
Nøysom. Liker noe fuktig jord, men ikke 
tung leire. Tåler skygge, men får rikest blom-
string og finest høstfarge i sol. Tåler vind. Bør 
skjæres de første årene etter planting for å få 
en tett busk. Tåler hard skjæring. Setter rot-
skudd. Egnet til fri hekk, skråning, i rabatter 
eller som et frittstående fargeinnslag.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



49

ARONIA MELANOCARPA ’HUGIN’ E SVARTSURBÆR ’HUGIN’ E  

H5-6
1-1,3 m
0,6 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle, men er vertsplante for 
pærebrann. Importforbud.
Kanskje problematisk. Det bør vises forsiktig-
het med hensyn til planting av svartsurbær, 
planten skal ikke brukes i områder med mye 
fugl og på steder der den uønsket kan spre 
seg vegetativt med rotutløpere.
Busk med kompakt opprett vekst. Hvite 
blomster tidlig vår. Rik fruktsetting. Fruktene 
er kullsvarte og 6-8 mm i diameter. Bladene 
er 6-7 cm lange og 2-3 cm brede. Høstfarger i 
mange nyanser, fra grønt til oransjerødt.
Bør ha god jord og ikke stå for tørt, men ser 
ut til å tåle kompakt og dårlig drenert jord. 
Sol og halvskygge. Senere løvsprett om 
våren og løvet sitter lengre på om høsten 
enn hos herkomst Moskva. Egnet til lav, fri 
hekk og til skråninger og bed.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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CORNUS STOLONIFERA ’FARBA’ E AMERIKAKORNELL/RØdKORNELL ’FARBA’ E

H7
1,5-2 m
1-3 m, hekk: 0,3-0,5 m
Ukjent
Ingen spesielle
Problematisk flere steder i Europa, bl.a. i Sve-
rige og England, og har spredt seg raskt etter 
1950 her i landet. Stort spredningspotensial. 
Frøene spres med fugl over lange avstander. 
Både over- og underjordiske stengler kan 
ved jordkontakt danne nye planter. 
Alternative arter anbefales.
Busk med oprett, bred vekst. Unge kvister 
har rød bark. Bladene er matt grønne og 
blomstene små og hvite. Fruktene er hvite 
med et blåligskjeær. 
Tåler skygge og nesten all slags jord, men 
trives best i jevnt fuktig og næringsrik jord. 
Etablerer seg raskt. Arten brukes til fri hekk, 
skjerm mot innsyn og vind, i gruppe eller 
som et frittstående fargeinnslag. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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CORYLUS AVELLANA HASSEL

H6
4-6 m
3-6 m, hekk: 0,2-0,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Uproblematisk. Hjemlig og vanlig på Østlan-
det og i kyst- og fjordstrøk nord til Nordland. 
Stor busk eller lite flerstammet tre. Gråbrun 
bark som etterhvert løsner. Kvisten er håret. 
Bladene er dobbeltsagtannet til lappet med 
noen få stive hår på oversiden, undersiden 
har hår på nervene. Blomstrer før løvsprett, 
hann- og hunnrakler på samme tre. Nøtter i 
korte hamser i aug.-okt. Gule høstfarger
Nokså nøysom, men liker næingsrik varm 
jord. Årsskuddene kan fryse tilbake i etable-
ringsfasen, må regne med noe beskjæring. 
Gamle busker kan fornyes med kraftig tilba-
keskjæring. Egnet til le, buskgruppe, klippet 
hekk, revegetering og naturlike plantinger. 
Allergifremkallende pollen.
Leveres også som masseplante.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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EUONYMUS EUROPEA FK ULTUNA EUROPABEINVEd FK ULTUNA

H6
4-6 m
3-5 m
Ukjent
Lite plaget av sykdom, men er mottakelig for 
angrep av spinnmøll og bladlus
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse 
der fuglelivet er begrenset. Ofte naturalisert 
på kalkrik grunn. Bør ikke plantes i nærheten 
av verneområder og verdifulle naturtyper.  
Busk eller tre med opprett, åpen vekst. 
Kantet kvist med grønn bark. Bladene er 
elliptiske, matt grønne om sommeren og får 
rød høstfarge. Uanseelige gulgrønne blom-
ster i juni-juli. Dekorative rosa til purpurrøde 
frukter i sept.-okt, hvite frø.   
Nøysom og villig. Tåler skygge, men får da 
liten fruktsetting og dårligere høstfarger. 
Tett rotsystem gjør at det kan være vanske-
lig å etablere nye planter i nærheten av eldre 
plantinger. Kan stammes opp til et lite tre. 
Størst prydverdi på høsten. Giftige frukter.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



53

FORSYTIA OVATA MARSGULLBUSK

H5
1-1,5 m
2-3 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Ikke kjent problematisk 
og er ikke kjent forvillet her i landet. 
Løvfellende busk med bred vekst. Grågul 
kvist med tydelige barkporer. Motstilte-
knopper og tannete blad. Gule blomster på 
naken kvist i april-mai. Frukten er en treaktig 
kapsel. Vingede frø. Gulrød høstfarge.
Sterk mot luftforurensning og stiller ikke 
særlige krav til jorda, men trives best på en 
varm og solrik plass i lett, ikke for fuktig jord. 
Tåler høy pH og noe mager jord. Bør ikke 
skjæres før etter 4-5 år. Tåler hard skjæring, 
men det tar da noen år før planten blomstrer 
for fullt igjen. Skjæres på forsommeren etter 
blomstring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



54

JUNIPERUS COMMUNIS ’REPANdA’ OG ’TROMLING’ FJELLEINER ’REPANdA’ OG ’TROMLING’

H6-7
0,2-0,4 m
0,6-1 m
Tåler ganske mye salt. 
’Tromling’ tåler satlholdig luft.
Kan være utsatt for eple-, rogne- og hagtorn-
rust
Trolig uproblematisk. Arten er hjemlig. 
’Tromling’ er av norsk opphav. ’Repanda’ er 
av irsk opphav. Det er ukjent om det er fare 
for spredning av uønskede gener til norsk 
natur. Ved planting i rundkjøringer og rabat-
ter er faren for spredning trolig liten. 
Busk med utoverliggende greiner. 
’Repanda’ er mørk grønn i baret, 
’Tromling’ er lys grønn i baret. 
Bærkongler (einebær). 
Solrik plass med godt drenert jord, gjerne litt 
moldholdig. Det kan være en fordel å blande 
inn litt kompost eller veksttorv ved planting 
på tørr sandjord. Tåler en del tørke. 
Egnet i naturlike beplantninger. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



55

LONICERA CAERULA ’KIRKE’ E BLÅLEddVEd ’KIRKE’ E

H8
1-2 m
ca 1 m
Tåler noe salt
Mjøldogg. Kan bli angrepet av bladlus.
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Skal ikke plantes i nærheten av naturområ-
der. Arten er vurdert som ikke invaderende 
i Sverige og Finland. Hos oss er den natura-
lisert i løvskog og kratt. Stort spredningspo-
tensial og skyggetålende, men det er ukjent 
om den fortrenger stedegne arter.
Opprett, tettvokst busk med rødbrun kvist 
og røde årsskudd. Blågrønne blad. Små lys 
gule blomster i april-mai. Blådogga frukter 
modnes i slutten av juni og spres med fugl.   
Tolerant med hensyn til jorbunnsforhold. 
Robust mot vind. Tåler både sol og skygge. 
Tåler ikke hard skjæring. Egnet til le planting 
og frie hekker, men blir bred og krever stor 
plass. Arten er svakt giftig og bærene kan 
være fristende for barn. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:    
  



56

LONICERA INVOLUCRATA ’KERA’ E SKJERMLEddVEd ’KERA’ E

H7i, H8k
Opptil 3 m
ca 1,2 m, hekk: 0,3-0,5 m
Tolerant mot salt
Ingen spesielle
Arten er kjent problematisk, men er vurdert 
som ikke invaderende i Sverige og Dan-
mark. Her i landet er den bofast i krattskog 
og skogkanter. Stort spredningspotensial, 
skyggetålende, og har også vist seg konkur-
ransesterk. Skal ikke plantes i nærheten av 
naturområder. Alternative planter bør velges.
Busk med bred, kraftig og noe uryddig vekst.
Settre rikt med skudd og dekker godt. Gule 
blomster mot røde blomsterblad i mai-sept. 
Glinsende svarte bær i juli-okt. 
Nøysom med hensyn til jorda. Trives både 
i sol og halvskygge. Rikest blomstring i sol. 
Tolerant overfor forurenset luft, og har vist 
seg å være svært robust i veianlegg. Fryser 
ofte noe tilbake. Tåler strek skjæring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



57

MALUS TORINGO VAR. SARGENTII FK ÅS E SARGENTEPLE FK ÅS E 

H6
1,5-2,5 m
1-1,2 m 
Tåler noe salt
Bladlus kan gjøre skade. Sterk mot skurv. 
Trolig uproblematisk. Ikke kjent problema-
tisk. Antas å ha lavt spredningspotensial, 
spesielt i tettbebyggelse.
Blir en tett og  ugjennomtrengelig busk med 
opprett og bred vekst. Greiner er stive og har 
greintorner. Eggformete og trelappete blad. 
Hvite blomster i mai-juni og små røde frukter 
i knippe i sept.-nov. Fruktene spises av fugl. 
Gul til guloransje høstfarge. 
Nøysom, men trenger sol for å gi rik blom-
string og fruktsetting. Vindsterk og utvikler 
seg godt i veianlegg. Setter enkelte rotut-
løpere. Trenger lite skjæring, men tåler noe 
skjæring hvis nødvendig. Egnet både til fri 
hekk, i gruppe eller som et enkeltstående 
innslag. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



58

PARTHENOCISSUS INSERTA KLENGEVILLVIN

H6
Opptil 15 m lang.
1-1,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Kjent problematisk enkelte steder. Truer 
kalkvegetasjon. Stort vegetativt sprednings-
potensial. Skal kun plantes der vegetativ 
spredning ikke er mulig, f.eks i rabatter eller 
avgrensede bed. Flytting av jord med leve-
dyktige plantedeler kan bidra til spredning 
av arten. 
Klatreplante med slyngtråder. Kraftige skudd 
med hånddelte eller 5 koplete blanke blad. 
Uanselige blomster. Små blåsvarte, doggete 
bær (fullmodner kun unntaksvis her i landet). 
Flotte røde høstfarger. 
Nøysom og tåler skygge, men får best høst-
farger i full sol. Planten trenger noe å feste 
slyngtrådene i for å kunne klatre. Nyttes i 
skråninger, hengende utfor murer og skren-
ter, på gjerder og som markdekker.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



59

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA ’ENGELMANNII’ KLATREVILLVIN ’ENGELMANNII’

H4
Opptil 20 m lang
1-1,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Kjent problematisk. Stort vegetativt spred-
ningspotensial. Skal kun brukes i områder 
der den ikke har mulighet til vegetativ spred-
ning, f.eks. i rabatter eller avgrensede bed. 
Flytting av jord med plantedeler kan bidra til 
spredning av arten. Trolig fullmodnes fruk-
tene ikke, eller kun sjelden her i landet.
Klatreplante med slyngtråder og hefteskiver. 
Tynne skudd med hånddelte eller 5 koplete 
matte blad. Uanselige blomster. Små blåsvar-
te, doggete bær. Flotte høstfarger i rødt. 
Nøysom, men trives best i moldholdig jord. 
Tåler skygge, men får best høstfarger i full 
sol. Klatrer uten støtte ved hjelp av sugeskå-
ler på slyngtrådene. Kan feste seg til glatte 
underlag. Eldre greiner fester seg ikke til 
undrelaget etter at de har løsnet.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



60

PHILAdELPHUS CORONARIUS ’FINN’ E dUFTSKJÆRSMIN ’FINN’ E 

H5
2-3 m
1-1,3 m
Tåler noe salt
Bladlus
Trolig uproblematisk. Det er ikke kjent at 
arten har invaderende karakter. 
Tett busk med opprett til noe overhengende 
greiner. Mørk brun avflakende bark. Sterkt 
duftenede, enkle hvite blomster i juni-juli. 
Blomstrer på kortskudd fra eldre greiner. 
Frukten er små kjegleformete kapsler. Ingen 
spesielle høstfarger. 
Trives på lett, varm og godt drenert jord, 
men er ikke kravstor. Tåler en del vind. Tren-
ger full sol for rik blomstring. Bør stå min. 
4 m fra vegbanen. Gamle stagnert busker 
kan fornyes med kraftig tilbakeskjæring. Bør 
beskjæres på ettervinteren eller tidlig vår. 
Allergikere og astmatikere kan reagere på 
blomster lukten. Hele planten er giftig.  
Svensk E-plante.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



61

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS BLÆRESPIREA

H7i, H6k
2-3 m
0,6-0,8 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Kjent problematisk enkelte steder. Skal ikke 
plantes i nærheten av natur områder, og bør 
kun brukes i tettbebygde områder og helst i 
avgrensede kasser/bed. 
Busk med bred, opprett vekst og overhen-
gende greiner. Rødbrun kvist. Grønne tre-
lappete blad. Lys rosa eller hvite blomster 
i halvskjerm. Blomstringen varer i omlag 2 
uker i juni/juli. Fruktene er rødbrune opp-
blåste kapsler. Gule høstfarger. 
Trives best på en solrik plass med middels 
næringsrik, moldholdig og noe sur jord. Blir 
lett klorotisk der det er kalkrikt. Tåler noe 
skygge. Vindsterk og vinterherdig. Skjæring 
bør gjennomføres rett etter avblomstring 
(hindrer frøspredning). Bør plantes min 2 m 
fra vegbanen. Egnet til lé, grupper og hekk.  

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



62

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS ’dIABLO’ BLÆRESPIREA ’dIABLO’

H6
2-3 m
0,6-0,8 m
Tåler noe salt
Noe utsatt for mjøldogg. 
Kjent problematisk enkelte steder. Skal ikke 
plantes i nærheten av natur områder, og bør 
kun brukes i tettbebygde områder og helst i 
avgrensede kasser/bed. 
Rødbladet, ellers som arten. Ingen høstfarge.
Som arten. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  
Kommentarer:   
  



63

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS ’LUTEUS’ BLÆRESPIREA ’LUTEUS’ 

H6
2-3 m
0,6-0,8 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Kjent problematisk enkelte steder. Skal ikke 
plantes i nærheten av natur områder, og bør 
kun brukes i tettbebygde områder og helst i 
avgrensede kasser/bed. 
Gule blader tidlig i sesongen, senere oliven-
grønne til bronsegule, ellers som arten. 
Som arten. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



64

PINUS MUGO SSP. PUMILIO FK SAUHERAd KRYPBUSKFURU FK SAUHERAd 

H8
0,5-2 m
1-2 m, hekk: 0,5-1 m
Tåler noe salt
Kan få soppskade
Problematisk enkelte steder. Arten truer 
verdifulle naturtyper (lav- og lyngheier og 
sanddyner) langs kysten og må ikke plantes 
i nærheten av slike områder. Den er ingen 
trussel mot etablert skog og er ikke invade-
rende i andre, mer intenst skjøttede områder. 
Busk med sterkt forgreining og tett vekst. 
Vanligvis blir planten bare 1 m høy, men 
den kan bli rundt 3 m bred.  Langskudd med 
mørk bark. Nålene sitter to og to i knippet. 
Konglene er blåfiolette som unge, gulbrune 
til mørkt brune ved fullmodning.
Nøysom, men trives best på godt drenert 
jord og gjerne i full sol. Tåler vind og sjøluft. 
Planten holdes lav ved å skjære nyskuddene 
på forsommeren. Egnet til léplanting, bin-
ding av sandjord og i skråninger.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



65

PRUNUS LAUROCERASUS ’OTTO LUYKEN’ LAUBÆRHEGG ’OTTO LUYKEN’

H3, H4k
0,5-2 m
2-3 m
Erfaringer fra Bergen viser at arten tåler salt 
relativt godt, men det kan være fordi saltet 
vaskes bort i områder med mye nedbør. 
Hagleskuddsyken (sopp)
Kjent problematisk enkelte steder, men er 
ikke kjent forvillet i Norge. Kan bli invade-
rende i busksjiktet i skog, og skal ikke plantes 
i eller i nærheten av naturområder. 
Alltid grønn busk med lav tette vekst og 
opprette greiner. Læraktige skinnende blad. 
Små hvite blomster i lange klaser. Fruktene 
er først mørkt røde og til slutt svarte. 
Naturlig vokser planten som undervegeta-
sjon i skyggefull, fuktig løvskog. Den bør stå 
på jevnt fuktig, kalkfri jord. Bør plantes noe 
beskyttet, og gjerne i skygge. Trives godt 
under byforhold og synes å tåle luftforurens-
ning godt. Bladene er giftige. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



66

RIBES ALPINUM ALPERIPS

H7
1-2 m
1-2 m, hekk: 0,2-0,3 m
Tåler ganske mye saltopptak gjennom røt-
tene. 
Utsatt for bladfallsopp. 
Trolig uproblematisk. Arten er hjemlig i Sør-
Norge. Ved bruk av kun hannplanter unngås 
uønsket fruktsetting, og ved klipping vil det 
heller ikke utvikles frukter på hunnplantene.
Løvfellende busk med opprett vekst og tett 
forgreining. Kvisten er lysgrå og har ofte bark 
som flakner av. Bladene er som regel tre-
lappet og grovt tannet. Små gulgrønne 
blomster i opprette klaser. Fruktene er glin-
sende røde bær. Gul høstfarge. 
Nøysom og vindtolerant. Naturlig vokser 
alperips på tørre, steinete  og ofte noe kalk-
holdige og skyggefulle steder. I grøntanlegg 
er den vanlig nyttet til fri eller klippet hekk.  
Gamle stagnerte busker kan skjæres kraftig 
tilbake på ettervinteren. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



67

RIBES AUREUM GULLRIPS

H7
2-3 m
2-3 m
Ukjent
Mulig vert for filtrusten Coronartium ribicola 
Trolig uproblematisk i by og tettbebyggelse. 
Skal ikke plantes nær natur områder. Spres 
over lange avstander med fugl. 
Raskt voksende opprett, noe uregelmessig 
busk. Gulbrun kvist og blad med 3 runde 
lapper. Blomstene er gullgule, duftende og 
sitter i nikkende klaser. Brunsvarte bær. 
Guloransje til rødlig høstfarge. 
Nøysom, men en solrik plass gir fyldigere 
busker. Forsiktig tilbakeskjæring etter blom-
string kan gi en mer ryddig form, og det 
hindrer frøsetting. Planten egner seg best 
som frittstående eller i buskas sammen med 
andre planteslag. Forveksles  ofte med 
R. odoratum som er en nærstående art. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



68

RIBES SANGUINEUM BLOdRIPS

H3, H4k
1,5-2 m
2-3 m
Ukjent
Vert for filtrust. Soppen vetsskifter mellom 
femnålet furu og en Ribes art for å fullføre 
livssyklusen.
Trolig uproblematisk, men må ikke plantes 
sammen med individer av femnålede furu 
arter. Arten skal ikke plantes langs kysten der 
det kan være fare for spredning til sårbare 
naturområder og den stedegne vegetasjo-
nen er konkurransesvak.
Slank opprett busk med noe utbredte grei-
ner. Kvisten er rødbrun, dunhåret og aroma-
tisk. 3-5-lappete blad. Duftende. Rosa til røde 
blomster i tette klaser. Blåsvarte, doggete 
bær.  
Trives best på en lun, solrik og varm plass 
med lett og godt drenert jord. Blomstrer på 
fjorårs- og eldre ved, og bør derfor ikke skjæ-
res for hardt. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  

Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



69

ROSA NITIdA ’dEFENdER’ E dOKKEROSE ’dEFENdER’ E

H7-8
1-1,2 m
0,6-0,7 m
Tåler noe salt
Sterk mot mjøldogg
Ikke kjent problematisk. Stort sprednings-
potensial, men det er ikke kjent om sorten 
spres med frø her i landet. Bør plantes i 
avgrensede plantefelt for å hindre uønsket 
vegetativ spredning med rotskudd.
Busk med åpen og utbredt vekst. Greinene 
er brune og tett besatt med torner. Blanke 
blader og rosa blomster. Oransjerøde nyper 
og langvarig oransjerøde høstfarger. 
Nøysom og robust. Plantet på skrinn jord 
gir best høstfarger. Sol og halvskygge. Tåler 
hard tilbakeskjæring og har god evne til å 
bryte. God dekkevne. Setter en del rotskudd. 
Nyttes til fri hekk, dekkplante i skråninger og 
i grupper.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



70

 Bilde mangler

ROSA RUBIGINOSA EPLEROSE

H7
Opptil 3 m

Ukjent
Ingen spesielle
Uproblematisk. Arten er naturalisert, men er 
sjelden og har trolig vært plantet her i landet 
siden midten av 1500-tallet. 
Tett og rikt forgreinet busk med overhen-
gende greiner. Torner. Blader med 5-9 friskt 
grønne småblad og aromatisk epleduft. Små, 
enkle rosa duftende blomster fra midten av 
juni frem til august. Røde til oransje nyper. 
Naturlig vokser arten på tørre bakker og i 
skog- og vegkanter. Eplerose er nøysom
og vokser godt i vanlig hagejord. Historisk 
hekkplante, som fri eller klipt. Kan gjerne 
brukes som bakgrunn for mer krevende 
roser. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



71

SORBARIA GRANdIFLORA ’MAIA’ E ROGNSPIREA ’MAIA’ E

H7-8
2-2,5 m
1 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Ikke kjent problematisk. Sette færre rotskudd 
enn S. sorbifolia, skal likevel kun plantes i av-
grensede plantefelt uten mulighet til å spre 
seg med rotskudd. Arten har potensial til å 
kunne danne tette monokulturer. 
Løvfellende busk med opprette greiner og 
noen rotskudd. Bladene er ulikefinnete og 
rynkete. Kremhvite blomster i endestilte nik-
kende topper. Lang blomstring. Fruktene er 
uanselige skolmkapsler. Gulrøde høstfarger.
Setter små krav til jorda og klarer seg godt 
i skygge.  Tåler snøbrekk og tåler godt å bli 
skjært helt ned, men det forsinker blomstrin-
gen da den blomstrer på årsskuddet.  
Bryter tidtlig, men blir sjelden skadd av 
vårfrost. Slekten regnes som tolerant mot 
forurensning. En allsidig plante. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



72

SORBARIA SORBIFOLIA ’PIA’ E ROGNSPIREA ’PIA’ E

H8
2,5-3 m
1 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Kjent problematisk enkelte steder. Skal kun 
benyttes i avgrensede plantefelt der det ikke 
er fare for spredning til omkringliggende 
natur.
Løvfellende busk med opprette greiner og 
mange rotskudd. Gulgrå sikksakkformet kvist 
og opptil 25 cm lange ulikefinnete blad med 
9-25 småblad. Hvite blomster i endestilte 
topper. Fruktene er uanselige skolmkapsler. 
Gulrøde høstfarger.
Nøysom og klarer seg godt både i sol og 
skygge. Tåler snøbrekk og tåler godt å bli 
skjært helt ned, men det forsinker blomstrin-
gen da den blomstrer på årsskuddet.  Bryter 
tidtlig, men blir sjelden skadd av vårfrost. 
Slekten regnes som tolerant mot forurens-
ning. En allsidig plante. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



73

SPIRAEA BETULIFOLIA ’TOR’ E BJØRKEBLAdSPIREA ’TOR’ E 

H7
0,7-0,8 m
0,7 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Ikke kjent invaderende,  
men er en forholdsvis ny sort. Anses å ha lavt 
spredningspotensial.
Busk med bred og kompakt vekst, og god 
dekkevne. Rødbrun kvist og brede eggfor-
mete blader. Rik blomstring på forsomme-
ren. Hvite blomster i halvskjærmer. Fruktene 
er små skolmkapsler. Bedre høstfarge enn 
hos noen annen spirea, går fra sterkt gult 
over i rustrødt
Nøysom, og trives godt i sandjord. Sol/halv-
skygge. Er lite utsatt for tørke etter at den er 
etablert. Tåler bymiljø. Egnet som bunndek-
ker i skråninger, til store veganlegg, i bed og 
som lav fri hekk. Tåler hard beskjæring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



74

SPIRAEA X BILLARdII ’TRIUMPHANS’  BILLARdSPIREA ’TRIUMPHANS’ 

H8
1,5-2 m
Gruppe:  ca 1 m, hekk: 0,3-0,5 m
Tåler noe salt
Kan angripes av lus
Kjent problematisk et sted. Skal kun benyttes 
i avgrensede plantefelt der det ikke er fare 
for spredning til omkringliggende natur. Re-
produserer kun vegetativt. Flytting av masser 
inneholdende levedyktige røtter kan bidra til 
spredning av planten. 
Busk med opprett vekst. Bladene er avlangt 
lansettformete og har blågrønn underside. 
Blomstene er purpurrosa og sitter i kjeglefor-
mete topper på årsskuddene. Blomstrer fra 
juli og lenge utover høsten. Gule høstfarger
Nøysom. Tåler tørr sandjord, men utvikler seg 
best i jord med god fuktighet. Vindtolerant. 
Sol/halvskygge. Tåler periodisk nedskjæring, 
og bør skjæres jevnlig. Beskjæres på ettervin-
teren før knoppsprett. Egnet til lé, erosjons-
vern, i grupper og som fri hekk. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



75

SPIREA CHAMAEdRYFOLIA BJARKØYSPIREA

H7i, H8k
1,5-2 m
Gruppe:  ca 1 m, hekk: 0,3-0,5 m
Tåler noe salt
Ukjent
Kanskje problematisk. Antas å ha stort spred-
ningspotensial og er vurdert som potensielt 
invaderende enkelte steder. Skal ikke plantes 
i områder der den har mulighet til å spre seg 
vegetativt, eller i nærhet til naturområder. 
Bør klippes etter blomstring for å hindre 
frøsetting.  
Busk med tett opprett vekst. Buete greiner 
og rotskudd. Kvisten er lys grågul. Grovtan-
nete, eggformete blad. Kremhvite blomster i 
halvskjerm på fjorårsskudd i mai-juni. Sterkt 
gulorange høstfarge. 
Den mest nøysomme og hardføre spireaen 
vi har. Tåler skygge, tørke og næringsfattig 
jord. Tåler sterk skjæring, men det fremmer 
rotskudd danningen. Egnet til buskbeplant-
niger og hekk.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



76

SPIRAEA CINEREA ’GREFSHEIM’ BRUdESPIREA ’GREFSHEIM’

H7i, H5k
1,5-2 m
Gruppe: 1-2 m, hekk: 0,2-0,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Kun få observasjoner 
av forvillede planter her i landet. Vurdert som 
ikke invaderende i Sverige. Setter ikke frukt.
Busk med tett vekst og buede, overhengede 
greiner. Gråbrun kvist og smale grøgrønne 
blad. Hvite blomster i halvskjerm langs fjor-
årsskudd i mai-juni. Gyllengul høstfarge. 
Nøysom, men får  frodigst vekst og rikest 
blomstring i full sol på næringsrik, jevnt 
fuktig jord. Kan vokse på tørr sandjord. Tåler 
periodisk nedskjæring. Fornyes ved kraftig 
tilbakeskjæring av de eldste greinene rett 
etter avblomstring. Egnet i grupper, som fri 
hekk eller som frittstående. Kan også brukes 
til erosjonsvern da den har et tett, fiberaktig 
rotsystem. Planten dekker godt og hoder 
ugraset nede. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SPIRAEA JAPONICA ’FROBELLII’ JAPANSPIREA ’FROBELLII’ 

H6
Opptil 1 m
0,3-0,8 m
Tåler ganske mye salt, både sprut og i jorda. 
Ingen spesielle. 
Trolig uproblematisk. Arten er ikke kjent 
problematisk i andre land i vår region, og er 
vurdert som ikke invaderende i våre to nær-
meste naboland. 
Busk med åpen bred vekst. Mørkt purpurrø-
de blomster i store halvskjermer på årsskud-
det i juli-aug. Fruktene er småskolmkapsler. 
Bladene er smale og tilspissede. 
Rødbrun høstfarge. 
Nøysom og robust. Planten setter små krav 
til jorda. Den bør få en solrik plass, men kan 
også vokse i halvskygge. Tåler snøbrekk og 
periodisk hard nedskjæring. Noe beskjæ-
ring gir tettest planter. Ved beskjæring før 
knoppsprett om våren kan busken blomstre 
samme sommer. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



78

SPIRAEA JAPONICA ’LITTLE PRINCESS’ JAPANSPIREA ’LITTLE PRINCESS’ 

H5-6
Rundt 0,5 m
0,3-0,8 m
Tåler ganske mye salt, både sprut og i jorda. 
Ingen spesielle. 
Trolig uproblematisk. Arten er ikke kjent 
problematisk i andre land i vår region, og er 
vurdert som ikke invaderende i våre to nær-
meste naboland. 
Busk med opprett, tett og bred vekst. Lys 
rosa blomster i små endestilte halvskjermer 
på årsskuddet i juli-sept. Fruktene er små 
skolmkapsler. Små og smale, sagtannete 
blader. 
Rødlig høstfarge. 
Nøysom, men trives best på en solrik plass. 
Egnet som lav hekk eller buskgruppe, i fjell-
hager og i krukker og kasser. I anlegg er den 
mindre konkurransedyktig mot ugras enn 
mange andre Spiraea. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



79

SPIRAEA JAPONICA ’NORRBOTTEN’ E JAPANSPIREA ’NORRBOTTEN’ E

H7
0,8-1 m
07-0,8 m
Tåler ganske mye salt, både sprut og i jorda. 
Ingen spesielle. 
Trolig uproblematisk. Arten er ikke kjent 
problematisk i andre land i vår region, og er 
vurdert som ikke invaderende i våre to 
nærmeste naboland. 
Busk med åpen og noe slengete vekst. ‘Norr-
botten’ har mange av de samme egenska-
pene som ‘Froebellii’, men er noe mer hardfør 
og har friskere rødrosa farge på blomstene. 
Blomstene sitter samlet i halvskjermer. 
Blomstrer best på årsskudd og sideskudd 
fra forrige års kvister. Bladene er smale og 
sagtannete. Fruktene er små skolmkapsler. 
Rødlig høstfarge. 
Nøysom, men bør stå solrikt. Egner seg godt 
både til fri hekk, i skråning og i bed

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



80

SPIRAEA SALICIFOLIA SKRINNESPIREA

H8
Opptil 2 m
Gruppe: 1,5-2,5 m, hekk: 0,3-0,5 m
Ukjent
Mjøldogg
Kjent problematisk. Skal kun brukes i av-
grensede plantekasser/bed uten nærhet til 
naturområder. Planter innenfor artsgruppen 
sprer seg villig med rotskudd og danner tette 
monokulturer. Ved graving og flytting av 
masser på steder der planten vokser, skal det 
tas hensyn til at massene er infisert av plan-
tedeler som kan gi opphav til nye planter, 
og at arten på den måten kan spres til nye 
områder. 
Busk med tett opprett vekst. Setter mange 
rotskudd. Gulbrunkvist og avlange lansett-
formete blad. Lys rosa blomster på årsskud-
det. Skolmkapsler med små frø i sept.-okt. 
Nøysom. Tåler både fuktig og tørr jord, 
skygge og vind. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



81

SPIRAEA X VANHOUTTEI GENTSPIREA

H4
Opptil 2 m
Gruppe: 1-2 m, hekk: 0,2-0,5 m
Ukjent
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk i avgrensede plantekas-
ser og bed. Ikke kjent invaderende. Spres 
vegetativt med rotskudd, på egenhånd kun 
lokalt, over lengere avstander med masser. 
Har sterilt pollen og spres ikke med frø. 
Busk med tett, opprett vekst og overhen-
gende greiner. Kvisten er rødbrun og snau. 
Lappete mørkt grønne blad. Hvite blomster i 
avrundede halvskjermer langs fjorårsskuddet
i juni og sept. Setter ikke frukt. Oransje til 
røde høstfarger. 
Trives best på en varm og solrik plass med 
jevnt fuktig og næringsrik jord. Tåler noe 
skygge. Gamle planter blir glisne nede, men 
tåler kraftig fornyingsskjæring. 
Egnet i gruppe, til fri eller klippet hekk eller 
som frittstående. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



82

STEPHANANdRA INCISA ’CRISPA’ FLIKKRANSTOPP

H5
0,5-0,7 m
0,5-1 m
Tåler noe salt i jorda, men liker ikke direkte 
saltsprut. 
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Sorten er ikke kjent 
invaderende og er ikke utbredt forvillet her i 
landet. Den konkurrerer dårlig mot rotugras, 
noe som tyder på at den i naturen ikke vil 
kunne klare å danne monokultur.
Busk med tett, tueformet vekst og buete 
greiner. Rødbrune greiner og sterkt flikete 
blad. Små gulhvite blomster i korte klaser. 
Små, runde kapselfrukter. Gulrøde høstfarger
Nøysom. Tåler nokså mye skygge, men ikke 
sterk uttørking av jorda. Plantene har liten 
konkurranseevne mot rotugras før de er 
godt etablert, så jorda må være fri for flerårig 
ugras før planting. Kan skades av barfrost, 
men et snødekke gir god beskyttelse. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 

Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
 



83

SYMPHORICARPOS ’ARVId’ E SNØBÆR ’ARVId’ E

H4-5
0,4-0,6 m
0,4-0,6 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk i avgrensede plantefelt. 
Skal ikke brukes i nærheten av naturområder. 
Snøbær er en trussel mot edelløvskog, men 
er ellers et begrenset problem. Sorten er ikke 
kjent problematisk og det er usikkert om den 
spres med frø i Norge. 
Busk med opprett, tett og bred vekst. Plan-
ten blir rundt 100-120 cm bred etter 5 år. Set-
ter  rotskudd nær rothalsen. Tynn kvist med 
3-5 cm ovale til avlange blad. Hvite blomster 
i midten av juni, og få hvite bær i sept-nov. 
Gul til grønngule høstfarger.
Trives under de fleste jord- og lysforhold, 
men trives ikke under fuktige forhold. Sol og 
halvskygge. Egnet til markdekke. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SYMPHORICARPOS X dORENBOSII ’WHITE HEdGE’ HAGESNØBÆR ’WHITE HEdGE’

H5
1,5-2 m
0,6-0,8 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Sorten er ikke kjent 
problematisk og det er usikkert om den 
spres med frø i Norge. Spredningspotensialet 
anses som lavt i vår region, men sorten bør 
likevel ikke plantes i nærheten av naturom-
råder. Snøbær er en trussel mot edelløvskog, 
men er ellers et begrenset problem. 
Busk med opprett, sterkt forgreinet og noe 
åpen vekst. Frodig og kraftig voksende, set-
ter få rotskudd. Tynn kvist med elliptiske til 
runde, 2-4 cm lange blad. Små rosa blomster 
i store samlinger i juli-aug, og mange hvite 
bær i sept-nov. Gul til grønngule høstfarger.
Nøysom, men trives best på en solrik plass 
og kan trenge noe lé langs veg. Tåler høy pH. 
Tåler periodisk nedskjæring. Egnet i gruppe, 
som underplanting og til fri hekk.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



85

SYRINGA X CHINENSIS PARKSYRIN 

H5
3-4 m
1-2 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Arten er ikke kjent 
invaderende i vår region, og sprednings-
potensialet anses som lavt. 
Busk med bred (3-4 m) vekst og nokså tett 
forgreining. Slanke og noe buete greiner. 
Små duftende, lyst fiolette blomster i 10-15 
cm lange nikkende topper. Kapselfrukter. 
4-8 cm lange eggformete blader. 
Ingen spesielle høstfarger. 
Hybriden er mer kravfull og mindre vinter-
herdig enn de øvrige syrinartene. Trives best 
på en solrik plass med kalkholdig varm jord. 
Egnet som frittstående busk eller i større 
grupper. Mikroformerte planter setter ikke 
rotskudd. Planter podet på en grunnstamme 
av S. vulgaris setter rotskudd. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



86

SYRINGA JOSIKAEA ’HOLTE’ E UNGARNSYRIN ’HOLTE’ E

H7-8
3-4 m
1-1,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Arten er vurdert som 
ikke invaderende i våre to nærmeste nabo-
land, og er ikke kjent invaderende noe annet 
sted i vår region. Frøene spiremodnes trolig 
ikke i vår region.
Busk med kraftig, opprett og middels tett 
vekst. Rødfiolette blomster i noe hengende 
topper. Fruktene er små spisse kapsler. 
Bladene er bulkete, bredt elliptiske og har 
en skinnende overside og en blålig grønn til 
nesten hvitaktig underside. Gule høstfarger. 
Nøysom og robust. Trives både i sol og halv-
skygge. Hardførhet og trives godt over hele 
landet, både i kyst- og innlandsklima. Tåler 
skjæring godt. Egnet til skjerm mot innsyn 
og vind, som fri el. klippet hekk, i gruppe el. 
solitær.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



87

SYRINGA KOMAROWII SSP. REFLEXA NIKKESYRIN 

H7i, H6k
2,5-3 m
1-1,5 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Planten er verken kjent 
forvillet her i landet eller kjent problematisk 
andre steder i vår region. Spredningspoten-
sialet anses som lavt. 
Planten blir omtrent like bred som den blir 
høy. Den har bredere og mer avrundet vekst 
enn S. josikaea. Bladene er smalt eggformet, 
tilspisset og bulket. Blomstene sitter i slanke, 
nikkende topper, de er mørkt rosa på utsiden 
og hvite til lyst rosa innvendig. Fruktene er 
1-1,5 cm lange sylindriske kapsler, ofte med 
vorter. 
Nøysom, men trives best på en solrik plass 
med kalkholdig jord. Egnet til fri hekk, 
skjermplanting og i grupper. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



88

SYRINGA VULGARIS dUFTSYRIN

H7i, H5k
4-5 m
1-2 m
Tåler noe saltsprut
Vanligvis frisk. Bakteriose forekommer. 
Trolig uproblematisk i avgrensede plante-
kasser/bed i tettbebyggelse. Arten er kjent 
problematisk enkelte steder, den sprer seg 
med rotskudd, av og til med frø. Syrin truer 
verneområder og verdifulle naturtyper i 
Indre Oslofjord, og skal ikke benyttes i, eller i 
nærheten av slike områder. 
Busk med kraftig, tett vekst, stive greiner og 
mange rotskudd. Kvisten er grålig til gulbrun. 
Hjerteformete el. eggformete glatte blad. 
Duftende, vanligvis hvite el. fiolette blomster 
i mai-juni. Avlange kapselfrukter i aug.-okt. 
Nøysom. Vokser bra i all slags hagejord, også 
under tørre forhold, men utvikler seg best på 
varm kalkrik jord. Tåler periodisk nedskjæ-
ring. Egnet til skjærm- og léplanting. ‘Andenken 
an Ludwig Späth’ og ‘Mme Lemoine’ 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



89

TAXUS BACCATA ’REPANdENS’ EUROPABARLINd ’REPANdENS’

H4
0,3-0,5 m
2-3 m
Tåler noe salt, men liker ikke direkte saltsprut
Ingen spesielle. 
Trolig uproblematisk. Kultivaren er hunnlig, 
pollinering kun hvis det finnes hannplanter i 
nærheten. 
Alltidgrønn busk med lav bred vekst, ofte 
2-4 m bred. Nålene er lange og myke, de har 
mørk grønn oversike og en noe lysere grønn 
underside og tydelig midtribbe. Hunnklon, 
setter sjelden frukter. 
Trives best i moldrik, godt drenert jord. 
Vokser både i full sol og i skygge. Tåler godt 
tyngden av snø. Nåler, kvist og frø er giftig. 
Også kalt krypbarlind.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



90

TAXUS X MEdIA ’dENSIFORMIS’ HYBRIdBARLINd ’dENSIFORMIS’

H4i, H6k
1-1,5 m
2-3 m, hekk: 0,2-0,5 m 
Tåler noe salt, men liker ikke direkte saltsprut
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk, ikke kjent forvillet her 
i landet og er ikke kjent problematisk andre 
steder i Europa. Spredningspotensialet anses 
som lavt.
Alltidgrønn busk med opprett, tett vekst. 
Nåler med mørk grønn overside og lys 
underside. Brunlig vinterfarge.  
Trives best i moldrik, godt drenert jord. 
Tåler skygge, veisalt og luftforurensing. 
Planten tåler sterk beskjæring. Kan brukes i 
gruppe, som hekk eller som frittstående. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  

Foto: Statens vegvesen
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TAXUS X MEdIA ’FARMEN’ HYBRIdBARLINd ’FARMEN’

H5i, H6k
1-2 m
2-3 m, hekk: 0,2-0,5 m 
Tåler noe salt, men liker ikke direkte saltsprut
Mottakelig for skudd- og bladsopp.
Trolig uproblematisk, ikke kjent forvillet her 
i landet og er ikke kjent problematisk andre 
steder i Europa. Spredningspotensialet anses 
som lavt.
Raskt voksende, alltidgrønn busk med bred 
vekst og buede greiner. Greinene er flate og 
har tett med nåler. Nålene har mørk grønn 
overside og lys underside. 
Trives best i moldrik, godt drenert jord. 
Utvikler seg best i sol, men tåler skygge. Tåler 
også veisalt og luftforurensing. Tåler sterk 
beskjæring. Brukes som frittstående plante 
og i grupper, men er også egnet til mark-
dekking og klipt hekk.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
  



92

TAXUS X MEdIA ’HILLII’ HYBRIdBARLINd ’HILLII’

H5i, H6k
Opptil 3 m
2-3 m, hekk: 0,2-0,4 m 
Tåler noe salt, men liker ikke direkte saltsprut
Ingen spesielle. 
Trolig uproblematisk, ikke kjent forvillet her 
i landet og er ikke kjent problematisk andre 
steder i Europa. Kultivaren setter sjelden eller 
aldri frukter. Spredningspotensialet anses 
som lavt. 
Seintvoksende alltidgrønn plante med bred 
og tett kjegleform. Den har tett med korte 
og stive greiner. Nålene er mørkegrønne 
med en noe lysere underside. Sorten er mer 
kompakt enn T. m. ’Hicksii’. 
Trives best i moldrik, godt drenert jord. 
Tåler skygge, veisalt og luftforurensing. 
Planten tåler sterk beskjæring, og bør 
skjæres jevnlig for å holde formen.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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MASSEPLANTER



94

 Bilde mangler

ALNUS VIRIdIS FK JÆREN GRØNNOR FK JÆREN

H6i, H7k
Opptil 2,5 m
2-3 m, hekk: 0,5-1 m
Tåler noe salt
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Arten er ikke funnet 
forvillet i norsk natur. Den er vurdert som 
ikke invaderende i Danmark og er ikke kjent 
problematisk andre steder i vår region.
Busk med bred vekst og nedliggende grei-
ner. Glatt, grå bark. Bladene er små, matt 
grønne og tilspissete. Rakler i april-mai. 
Hunnraklene er tykkere enn hos andre 
orearter. ”Orekongler” i okt.-des. Setter både 
stubbe og rotskudd.
Nøysom. Vokser godt på næringsfattig jord, 
men behøver fuktig jord. Grunt rotsystem.  
Nitrogenfikserende.  
Or produserer store mengder pollen og er 
den viktigste allergifremkallende pollenty-
pen etter bjørk her i landet. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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PICEA ABIES GRAN

H8
20-40 m
2-5 m, hekk: 0,2-0,4 m
Tåler noe salt i jorda, men ikke saltssprut
Mottakelig for granlus
Uproblematisk på Sør- og Østlandet, nord til 
Nordland. På Vestlandet er arten hjemlig kun 
innerst i fjorder og dalfører i Ryfylke, Hardan-
ger, Modalen og Voss, indre Sogn og Rindal.
Alltidgrønt tre med kjegleformet krone og 
kransstilte greiner. Firkanta, stikkende nåler 
på gul til rødbrun kvist. 10-15 cm lange gul-
brune hengened kongler. 
Nøysom, men trivest best på en solrik plass. 
Tåler skygge, men blir da høye og tynne i 
baret. Vokser ikke på tørre steder og er noe 
næringskrevende. Nyttes som frittstående 
trær eller til klipte hekker. Granhekker blir 
tette og skjermer godt mot støv og vind, 
men må klippes lite og regelmessig da arten 
ikke bryter fra gammel ved. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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SALIX CAPREA SELJE

H8
5-10 m
3-10 m, hekk: 1-3 m
Tåler noe salt
Utsatt for greinbrann og rustsopper
Uproblematisk. Arten er hjemlig og finnes 
over hele landet opp til 1330 m.o.h. 
En stor busk eller lite tre med bred krone og 
ofte flere stammer. Bladene er matt grønne 
og rynkete på oversiden og grågrønne og 
filthåret på undersiden. Særbo, gule hann-
rakler ”gåsunger” eller grålige hunnrakler i 
april. Fruktene er kapsler med ullhårete frø.  
Lite næringskrevende, tåler å vokse på fuk-
tige steder, men trives best på godt drenert 
jord. Egnet i parker og hager, som fri hekk og 
til lé. Kan formklippes. Pionerplante på skrinn 
jord. Underarten S. c. ssp. sericea (silkeselje) 
synes tolerant mot salt. 
Pollenet er allergifremkallende.

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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 Bilde mangler

SALIX PENTANdRA ISTERVIER

H7-8
3-10 m
2-6 m, hekk: 1-2 m
Ukjent
Pileskurv og rust
Uproblematisk. Med unntak av Vestlandet 
forekommer arten naturlig over det meste av 
landet. 
Løvfellende busk eller flerstammet tre. Blank, 
olivengrønn kvist. Grå og furet stammebark. 
Elliptiske, blanke og noe læraktige blad. Gul 
høstfarge. Blomstrer etter løvsprett i mai-
juni. Særbo, hann- eller hunnrakler. Fruktene 
modner på ettersommeren, og frøene kan bli 
hengende i de modne raklene over vinteren. 
Fruktene minner da om bomullsdotter. 
Planten vokser naturlig på fuktige steder 
som myr, flommark, sumpområder og i 
vannkanter, og vil helst ha næringsrik jord. 
Nøysom. Egnet til hekk og skjermplanting. 
Pionerplante. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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 Bilde mangler

SALIX PHYLICIFOLIA GRØNNVIER

H8
1-3 m
2-3 m, hekk: 0,2-0,5 m
Tåler saltholdig luft
Ingen spesielle
Uproblematisk. Arten er hjemlig og vanlig 
over store deler av landet til 1760 m.o.h. 
Små til store busker. Smalt elliptiske blad 
med blank grønn overside og bleik grågrønn 
underside. Blomster i april-mai, før løvsprett. 
Særbo, hann- eller hunnrakler. Kapsler med 
ullhåra frø på hunnplantene. Gule høstfarger. 
Nøysom. Vokser naturlig i sumpskog, myr 
og myrkanter og vannkanter. Egnet til lé og 
hekk, og til revegetering i fjellet og nordover. 
Lokale utvalg er best klimatilpasset. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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 Bilde mangler

SALIX PURPUREA ’TØYEN’ RØdPIL ’TØYEN’

H5
2-4 m
2-4 m
Ukjent
Ingen spesielle
Trolig uproblematisk. Hunnklon. Arten er 
vurdert som ikke invaderende i Sverige og 
Danmark. I områder der det kan være fare for 
spredning til sårbar og verdifull natur bør det 
i stedet benyttes en stedegen art.
Stor og bred avrundet busk. Greinene sitter 
tett og knoppene er rødlige. Grønn til rødlig 
kvist og smale, snaue, mørke blad. Hunnklon. 
Små, tette hunnrakler. Kapsler med ullhåra 
frø. 
Nøysomt og tåler høytstående grunnvann. 
Kan nyttes til frie eller klipte hekker, eller i 
buskgrupper. Tåler skjæring. 

Herdighet:  
Høyde:  
Planteavstand:  
Salttoleranse: 
Sykdom og skadedyr:  
Økologisk vurdering:  

Kjennetegn:  

Kommentarer:   
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