
Hej!

Här kommer en ögonblicksbild av vad som fanns i plantskolan vid vinterns antåg. 

Vissa bara i ett fåtal. Vissa fortfarande små.

Vi har dessutom många småplantor på tillväxt som kommer berika sortimentet under säsong.

Man kan inte förboka växter. 

Växtlistan har sina brister men vi hoppas ni finner den intressant ändå.

Nytt för i år är att vi har delat upp den i underkategorierna: träd, buskar, nöt, klätterväxter och perenner.

Ätbara inventeringslistan vinter 2022/2023

NYHET! Vi kommer sälja ett mindre urval av vårt sortiment i en ny webbshop nu i januari-mars.  

svartbacken1@gmail.com Vi skickar ut ett nyhetsbrev när webbshoppen är klar.

Nysätra Svartbäcken 1

740 63 Örsundsbro Gårdsbutiken öppnar igen i maj. Det glädjer oss!

Tel: 070-535 7664

Med varma hälsningar- Kalle & Malin

TRÄD fk. = frökälla

Vetenskapligt namn Svenskt namn Sortnamn Övrigt

Acer saccharum sockerlönn Frön från nordlig proveniens. Arten som används till lönnsirap i Nordamerika.

Asimina triloba pawpaw frösådd
Frösådder. Nordamerikanskt träd. Får stora, avlånga frukter med underbar exotisk smak. Vill står vindskyddat, varmt och gärna i vandrande skugga. 

Vintertäck gärna rötterna. Zon 3.

Citrus x junos yuzu Härdig citrus (ska tåla -12C utan problem). Frukten används som citron ersättning och är uppskattad smaksättare på restauranger världen över.

Crataegus punctata gulfruktigt prickhagtorn Aurea Ovanligt hagtorn med gula frukter.

Cydonia oblonga äkta kvitten Darunom Onuku
Delvis självfertil sort från Ukraina som anses mycket härdig. Ger frukt ifrån ung ålder. God och aromatisk. Produktiv. Frukt kan lagras till feb. Zon 4(eller 

mer?)

Cydonia oblonga äkta kvitten Ispolinskaja Rysk sort med päronfromade gröngula frukter. Aromatisk och används ofta till marmelad. Denna sort sägs också gå att ätas direkt.

Cydonia oblonga äkta kvitten Leskovacka
Aromatisk frukt som ofta används t marmelad.  Litet träd med vacker blomning och gråludna blad. Ett smycke i trädgården. Sol i god jord. Zon 3 (kanske 

4?)

Cydonia oblonga äkta kvitten Vranja
Päronformade stora kvittenfrukter som mognar sent (kan eftermognas inomhus). Aromatisk och används ofta t marmelad.  Litet träd med vacker 

blomning och gråludna blad. Ett smycke i trädgården. Sol i god jord. Zon 2(3)

Diospyros kaki kaki, persimon Jiro Litet träd med medelstora frukter som kan ätas direkt. Anges härdig till -15C men oprövad i Sverige och kanske kul att prova i växthus? 

Diospyros kaki x virginiana Rasseyanka En av de första hybriderna mellan kaki och amerikansk persimon. Anses mycket köldtålig. Oprovad i Sverige.

Diospyros lotus kinesisk persimon frösådd
Får små (2cm) frukter som ser ut som miniatyrpersimons. Måste vara fullt mogna för att kunna ätas. Kan torkas som dadlar. Kan bli ett stort träd. 

Frösådder. Finns hon- och hanplantor. Zon 2(3) ?

Diospyros lotus kinesisk persimon ympad hona Ympad honplanta. Trädet ger då frukt men utan frö och blir därför mindre. 1cm stor frukt. Får större frukt vid pollinering. Zon 2(3) ?

Diospyros virginiana amerikansk persimon NC10 Sätter frukt även utan pollinering. Kärnfri om pollinering uteblir. Små och mycket goda frukter som mognar tidigt. Zon 3(4)

Diospyros virginiana amerikansk persimon Pieper Sätter frukt även utan pollinering. Kärnfri om pollinering uteblir. Anses mycket köldtålig. Zon 3(4)

Diospyros virginiana
amerikansk persimon

Szukiss
Sätter frukt även utan pollinering. Hon sort som kan utvecklahanblommor och därför fungera som pollengivare.Riklig fruktsättning. En av de mest 

köldtåliga. Släpper inte frukterna vid mognad. Anses mycket köldtålig. Zon 3(4)

Diospyros virginiana amerikansk persimon
5-10m höga träd. Får små frukter som liknar kaki i smak vid full mognad. Tvåbyggare (hon- och hanträd) men kan ibland byta kön eller få båda typen av 

blommor på samma träd (det är komplicerat det här livet..) Zon 3(4)?

Maackia amurensis maackia Mindre träd med vacker krona och fantastiskt bladutspring. Kvävefixerare

Malus domestica cideräpplen
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Malus domestica pelarapel Maypole Får mörkt rosa blommor och därefter många små frukter med genomfärgat rött fruktkött. 

Malus domestica äpple Fk Antonovka Frösådder

Malus domestica äpple
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Malus sieversii altajapel Fk Kirgizistan

Mespilus germanica mispel Macrocarpa Ovanligt storfruktig sort. Mindre träd som tål torka efter etablering. Vackert snirklande grenverk och stora vita blommor. Z.3.

Mespilus germanica mispel Nottingham Sort utvald för fruktens smak. Mindre träd som tål torka efter etablering. Vackert snirklande grenverk och stora vita blommor. Z.3

Mespilus germanica mispel
Mindre träd som tål torka bra efter etablering. Vackert snirklande grenverk och stora vita blommor. Frukten plockas efter första frosten och måste vara väl 

mogen för att ätas. Kan eftermogna på lager. Z.3. Värmegynnad.

Morus alba vitt mullbär Bistro

Morus alba vitt mullbär frösådd
Mullbär är oftast tvåbyggare, dvs bär hon- och hanblommor på olika träd. MEN vissa träd kan ha båda sorters blommor. Vad detta blir vet vi ej. 

Honblommande träd ger bär utan pollinering.

Morus alba vitt mullbär Galicia Bären mognar under kortare tid. Produktionssort på Balkan.

Morus alba vitt mullbär Gerardi's Dwarf Dvärgform (ca 3m hög). 

Morus alba var. tatarica tatarmullbär Litet träd/stor buske. Anses vara härdigare än rena arten. Små frukter.

Morus alba x rubra mullbär Illinois everbearing
Härdig (-30C I USA). Börjar ge bär i ung ålder. Svarta och goda bär som mognar fram över lång tid. Anses bli ett mindre träd (6-8m) i Europa, men i 

Sverige ännu inte säkert. Som övriga mullbär vill den står varmt och vindskyddat.

Morus nigra svart mullbär
Frösådder. Svarta mullbär är ibland tvåbyggare, dvs bär hon och han blommor på olika träd. MEN vissa träd kan ha båda sorters blommor. Och vissa 

träd kan variera över tid. Vad detta blir vet vi ej. Honblommande träd ger dock bär utan pollinering.

Morus x mullbär Mulle
Härdig svensk sort. Små svarta, söta aromatiska bär i juli-aug. Börjar ge bär vid ung ålder. Börjar som buske men blir med tiden ett litet träd (upp till 7m). 

Självfertil. Som övriga mullbär vill den står varmt och vindskyddat. Zon 4. 

Pinus cembra cembratall

Pinus cembra ssp. sibirica sibirisk cembratall

Prunus armeniaca aprikos frösådder Diverse frösådder från kalla provenienser.

Prunus armeniaca aprikos Goldrich Självfertil. Zon 3.

Prunus armeniaca aprikos Hargrand Kanadensisk sort med stora orangeröda frukter. Mognar juli/aug. Ganska söt, lite syrlig. Delvis självfertil. Zon 3.

Prunus armeniaca aprikos Krasnocokij Självfertil och produktiv sort. Sägs i Finland klara zon 3(4)

Prunus armeniaca aprikos Large of Moscow Stora, torra frukter. Produktiv. Orange med röd solsida. Ljusorange frukkött. Självfertil. Stenen lossnar lätt från köttet. Zon 4. 

Prunus armeniaca aprikos Tiina
Medeltidig sort (mitten av aug). Relativt små orangegula frukter. Söta och saftiga. Stenen lossnar lätt från köttet. Starkväxande. Självfertil. Zon 3 (4).

Prunus avium sötkörsbär
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Prunus besseyi x armeniaca Cherrykose
Korsning av aprikos och sandkörsbär. Litet träd med stora frukter. Mörka i färgen. Bör inte skördas för tidigt utan låta frukten sitta kvar och mogna väl.

Prunus cerasifera körbärsplommon Komet

Prunus cerasifera körbärsplommon

Padorok St. 

Petersburg
Gul, stor och mycket god frukt. Mognar slutet aug. Blir ett lågt träd eller hög buske. Delvis självfertil. Zon 4(5)

Prunus cerasifera körsbärsplommon Hollywood
Flerstammigt litet träd eller buske. Mörkt purpurrött bladverk och överdådidg rosa blomning i maj. Ganska stor och söt, röd frukt men skalet är något 

beskt. Zon 3.

Prunus cerasifera körsbärsplommon Ineze
Medelstor frukt som mognar i sept. Gul med rosig kind. Saftig, aromatisk och sötsyrlig. Börjar ge i ung ålder. Bör samplanteras med annat 

körsbärsplommon för bra pollinering. Zon 4.

Prunus domestica plommon

FÖR SORTER SE 

SEPARAT LISTA

Prunus domestica ssp. insititia  Krikon Voitto
Guloranga krikon med god aromatisk smak. Låt mogna ordentligt på trädet för bästa smak. Finsk sort. Självfertil. Zon 5.

Prunus domestica ssp. insititia  Krikon Willma
Guloranga krikon med god aromatisk smak. Låt mogna ordentligt på trädet för bästa smak. Finsk sort. Självfertil. Zon 5.

Prunus persica persika Amsden
Gulröd frukt med vitt fruktkött som lätt släpper från kärnan. Inte så stor men mycket god och saftig. 2-3 m högt och bred. Z. 2. En av de tidigaste att 

mogna. Självfertil.

Prunus persica persika Dneprovskij Ukrainsk sort som sägs tåla -29C. Stora saftiga frukter. Medelsen skörd.

Prunus persica persika Melred
Storfruktig ca 3m högt träd. Frukt är ljust gul med röd rodnad och mognar början av sept. Röda blommor (annars blommar persika i ljusrosa). Härdighet 

osäker men anses klara -17.

Prunus persica persika Riga Ger ganska små frukter men rik skörd. Vitt fruktkött. Saftiga och goda. Självfertil. Mognar i sept. Zon 4.

Prunus persica persika Shevchenko Ukrainsk sort som är populär i Baltikum.  Mognar i slutet av juli. Vitt frukkött. Ska vara mycket god men används mest till förädling. Sägs klara -29C.

Prunus persica persika Socnyj
Ukrainsk sort som anses härdig (dock rätt oprövad i Sverige). Hög skörd av stora, goda frukter. Namnet betyder saftigt. Röd frukt med gult kött.  

Självfertil. Skörd i augusti. Zon 3(4)

Prunus persica var nucipersica nektarin Harco
Kanadensisk sort där den anses vara en av de härdigaste och pålitligaste fruktsättaren i svala klimat. Gult och gott fruktkött. Frisk. Självfertil.



Prunus virginiana var  virginiana virginiahägg

Prunus x dasycarpa Korsning mellan aprikos och körsbärsplommon.

Ptelea trifoliata klöveralm Kallas för ”hoptree” på engelska alltså humle-träd. Humlesubstitut. Bitter smak och har antibakteriella egenskaper

Pyronia veitchii hybridkvitten
Kvitten-päron hybrid. 8cm stora frukter som kan ätas direkt från trädet. Smakar päron men ser mer ut som ett kvitten. Blommar vackert på våren på ett 

litet träd (kan också blomma om på hösten). Cydonia oblonga x Pyrus communis

Pyrus communis perrypäron
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Pyrus communis päron
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SEPARAT LISTA

Pyrus pyrifolia sandpäron Chojuro Ganska stor frukt med krispigt vitt fruktkött. Rikbärande och kan behöva gallras. Mognar sen sept och kan lagras till februari. Delvis självfertil

Pyrus pyrifolia sandpäron fk. Oikos Frösådder från spännande växtförädlare USA

Pyrus pyrifolia sandpäron Hayatama Mycket saftig och söt frukt med smak av honung. Rekommenderas för sin fina arom. Mognar i augusti. Delvis självfertil

Pyrus pyrifolia sandpäron Kumoi Söt, god och krispig frukt. Mognar i sept. Delvis självfertil

Pyrus pyrifolia sandpäron Niitaka Ett mycket stort sandpäron med mörkt skal. Krispig och söt. Delvis självfertil

Pyrus pyrifolia sandpäron Shinseiki Populär sort i Japan. Saftiga och goda frukter. Hög avkastning så kan behöva gallras. Självfertil

Pyrus pyrifolia sandpäron Tama Tidig sort med små, mycket söta frukter. Mognar i augusti. Delvis självfertil

Pyrus ussuriensis manchuriskt päron
Små sura frukter som ej går att äta direkt. Men kan användas i köket. Används som grundstam i kalla klimat. Även för att korsa fram nya vinterhärdiga 

ätpäron. Vacker vit blomning tidigt på våren. Höjd ca 7m.

Pyrus x sinkiangensis doftpäron Sällsynt päronhybrid. Liten frukt med god arom. Odlas i Kina. Fina rödtonade blad. Ovanlig.

Pyrus x sorbopyrus auriculatus rönnbärspäron Shipova
Söta små päron som blir gula vid mognad. Smak påminner om nashi. Zon 5. 

Robinia pseudoacacia robinia Kvävefixerande träd med vacker blomning. OBS skjuter rotskott så tänk på det vid placering!

Sorbaronia sötrönn Vseslava

Sorbaronia fallax sötrönn Burka Söta mörkröda 2cm stora bär i augusti. Påminner om aronia. 3 m högt träd. Korsning av oxel och rödaronia (Sorbus aria x Aronia arbutifolia).

Sorbaronia fallax sötrönn Desertnaja 2 m hög. Röda, söta bär som mognar tidigt. Anses av vissa vara en av de godaste. Z6. Syn. 'Mitsjurinskaja Desertnaja'

Sorbaronia fallax sötrönn Likjornaja Som namnet antyder bra till likör. Men även till sylt o dyl. Lila bär som är relativt beska. Korsning av rönn och svartaronia. Mognar i augusti. Z.6

Sorbaronia fallax sötrönn Titan Rikbärande rysk korsning med mörkt röda bär med gulaktigt fruktkött. Sura ej bittra. Mognar i augusti. Ger stor skörd. 3m hög och härdig till z.5. 

Sorbopyrus x sötrönn Rubinovaja Söt, syrlig och röda frukter. En god päron/rönn-hybrid. 3 m hög. Z.6.

Sorbopyrus x sötrönn Zoltaja
Små orange-röda, saftiga och goda frukter. Rönn korsad med päron men smakar inte alls päron utan har snarare ton av citrusfrukten Kumquat. 

Rikbärande. 4-5m hög. Z.5.

Sorbus aucuparia sötrönn Edulis Större blad än hos rena arten och med bär som saknar syra. Z. 7.

Sorbus ulleungensis ullungrönn Dodong

Sorbus x hybrid rönn Nevezhinskaja
Anses, spännande nog, vara upphittad av rysk herde och spreds därefter och anses idag som en hotad matgröda av slow food rörelsen. Ger massvis 

med små söta frukter. 4m hög. Z. 6.

Sorbus x hybrid rönn Granatnaja 3-5m hög. Stora mörkröda sötsyrliga bär. Z.6. Korsning av rönn och sibiriskt hagtorn (Crataegus sanguinea)

Toona sinensis kinesisk toon Relativt lättodlat träd i all väldränerad jord. Zon 2( 3). Skjuter rotskott. Känslig för sen/tidig frost.  Kallas också för kinesiskt grönsaksträd.

BUSKAR

Vetenskapligt namn Svenskt namn Sortnamn Övrigt

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Alvdal E
En svensk sort. Lite mindre i storlek men goda bär. Ca 2m hög buske. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men man får mer bär i sol. Anspråkslösa 

jordkrav. Zon 6.

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Honeywood
Stora och god bär och stor skörd. 4 m hög buske. Blommar sent. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men man får mer bär i sol. Anspråkslös på jord. Zon 

6.

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Martin
Produktionssort. Mycket god. Stora bär. Sparsamt med rotskott. Kort skördeperiod. 2-3m hög. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men man får mer bär i 

sol. Anspråkslös på jord.  Zon7.

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Northline
Produktionssort. Mycket produktiv och god. Skjuter en del rotskott. Ca 2m hög. Bären mognar fram eftersom. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men 

man får mer bär i sol. Anspråkslös på jord. Zon 7.

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Smokey
En av de äldre sorterna och därför populär. Medelstora bär (13mm). Ca3-4, hög buske (om lämnas obeskuren). Skjuter rotskott. Söta bär nästan helt utan 

syrlighet. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men man får mer bär i sol. Anspråkslös på jord. Zon 7.

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel Thiessen
Bären mognar under längre period. Stora och goda  bär. 4-5m heter hög (om lämnas obeskuren). Något mer rotskott. Blommar tidigt så något känslig för 

vårfrost. Delvis självfertil. Klarar halvskugga men man får mer bär i sol. Anspråkslös på jord. Zon 7.



Aralia elata parkaralia Taggig buske med exotiskt stora blad. Unga skott äts som primör i Asien.

Aronia prunifolia slånaronia Fk. Västeråker E Mycket anspråkslös buske. Vackra höstfärger. Mycket nyttiga mörkt vinröda bär. Mycket tanniner i smaken. God till saft mm.

Aronia prunifolia slånaronia Nero

Aronia prunifolia slånaronia Viking

Berberis koreana koreansk berberis Rubin
Taggig buske. 1-2m hög. Riklig gulblom och bärsättning. Stora bär. Sorten är selekterad för bärproduktion. Används i bl.a. det persiska köket.  Zon 5.

Berberis koreana koreansk berberis Taggig buske med knallgula blommor på våren och goda syrliga bär på hösten. Välanvända i det persiska köket.  1-2m hög. Zon 5.

Caragana arborescens häckkaragan Kvävefixerande tålig buske. Huruvida fröna är ätliga är diskuterat. Gula ärtblommor som älskas av humlor.

Chaenomeles cathayensis kinesisk rosenkvitten Stora gröngula frukter som mognar i oktober. Tornigt mindre träd, ev 6m högt. Vackra rosa och vita blommor i maj. 

Chaenomeles japonica liten rosenkvitten Cido
Lite tornar, 1-1,5m hög och bred. Vill stå i väldränerad, helst något sur jord i full sol. Gulorange frukt med fin doft. Vacker blomning. Zon 5, men för att 

frukten ska mogna fram bör den ej stå för kallt i de högre zonerna.  Självfertil men en partner ger mer och större frukter.

Chaenomeles japonica liten rosenkvitten Darius
Tornfri sort framtagen för fruktproduktion. 0,75 cm hög och mycket bred. Stor frukt (ca50g). Ny sort framtagen för produktion. Vacker blomning. Vill stå i 

sol i mullrik, gärna något sur jord (pH 5-6) Zon 4.  Självfertil men en partner ger mer och större frukter.

Chaenomeles japonica liten rosenkvitten Rasa
Tornfri sort framtagen för fruktproduktion. 0,5m hög buske med vacker orange vårblom. Vill stå i väldränerad, helst något sur jord i full sol.  Ny sort 

framtagen för produktion. Zon 5.  Självfertil men en partner ger mer och större frukter.

Chaenomeles japonica liten rosenkvitten Rondo
Tornfri sort framtagen för fruktproduktion. Ca 1m hög  o 1,5m bred. Vill stå i väldränerad, helst något sur jord i full sol. Vacker vårblom. Varm gul, syrlig 

och aromatisk frukt. Ger ca 5-7kg/ buske. Zon 4. Självfertil men en kompis ger fler och större frukter.

Chaenomeles speciosa stor rosenkvitten Pandora

Colutea arborescens blåsärt Kvävefixerande buske som tål torka. Kan beskäras till litet träd med gles krona. Gula blommor. Zon 3. 

Colutea media hybridblåsärt Kvävefixerande buske som tål torka. Roliga gula blommor.

Cornus kousa var. chinensis

kinesisk 

blomsterkornell Fk. Satomi
Frösådder av rosablommande sort. Stor buske eller flerstammigt litet träd . Mycket vacker blomning. Utvecklar ett rosarött, köttigt bär som kan ätas. Men 

huruvida det är gott finns det delade meningar om. Sol till halvskugga i fuktighetshållande något sur jord. Vacker höstfärg. Zon3.

Cornus kousa var. chinensis

kinesisk 

blomsterkornell
Stor trevlig buske eller flerstammigt träd på ca 3m höjd. Mycket vacker blomning. Utvecklar ett rosarött, köttigt bär som kan ätas. Men huruvida det är gott 

finns det delade meningar om. Sol till halvskugga i fuktighetshållande något sur jord. Vacker höstfärg. Zon 3.

Cornus mas körsbärskornell Alosza (Alesha) Gula frukter. En av de som mognar tidigast (aug). God både som färsk och som sylt.

Cornus mas körsbärskornell Dublany Polsk sort som mognar hyffsat tidigt. Mycket söt och god. Frukterna mognar samtidigt.

Cornus mas körsbärskornell Elegantnyj 
Mognar tidigt (aug). Mörkt vinröda bär. Ukrainsk sort. 2m hög och lika bred. Ger stor skörd av bär som mognar nästan samtidigt. Bär faller ej av vid 

mognad utan torkar på plantan.

Cornus mas körsbärskornell Express  Nyare slovakisk sort med stora frukter och tidig skörd.

Cornus mas körsbärskornell fk. Uppsala Frösådder från bär plockade i Uppsala.

Cornus mas körsbärskornell Juliusz Dessa bär är framför allt rekommenderad för konservering, ex till sylt och saft.  Mognar under kort tid i månadsskiftet  aug/sept. Delvis självfertil. 

Cornus mas Körsbärskornell Korallowvyj Marka Sägs vara en av de godaste Ukrainska sorterna och ger stor skörd. Mognar tidigt (aug). Stora bär.

Cornus mas körsbärskornell Marceli En nyare polsk sort som ska ge mycket stor skörd. Sätter mycket blomknopp. Självfertil.

Cornus mas körsbärskornell Nieznyj  Gula frukter. Mjukt, sött fruktkött som passar både för konservering för färskkonumtion. Bra skörd. Lite lägre träd (2m)

Cornus mas körsbärskornell Nikolka En ev de tidigast sorterna att mogna. Hög och pålitlig avkastning. Jämnt mognande bär. 

Cornus mas körsbärskornell P5 Stora päronformade frukter med fin smak. Mognar i aug. Produktiv. 3m hög och bred

Cornus mas körsbärskornell Swietlana Polsk sort som är en av de sötaste och godaste. Medeltidig skörd. Faller av vid mognad.

Crataegomespilus dardarii Chimärhagtorn

Decaisnea fargesii narrbuske
Ger avlånga duvblå baljor (stora som bondbönor) vars söta, geléaktiga innanmäte smakar gott. Minst sagt uppseendeväckande. 2-3m hög. Sol till 

halvskugga i mullrik fuktighetshållande jord. Självfertil. Zon 3(4) 

Elaeagnus umbellata koreansk silverbuske New gate
Stor skörd med stora bär. Mognar mycket tidigt (redan i augusti). Engelsk sort. Tål torka bra.5m hög och bred. Vacker buske med silvergrå blad och 

starkt doftande blommor på våren. Kvävefixerande buske. Behöver ev korspollinering. Vill stå soligt.

Elaeagnus umbellata koreansk silverbuske Marzahne Anses vara en av de sötaste sorterna av silverbuske. Ganska små bär. Kvävefixerande buske. Behöver korspollinering. Vill stå soligt.

Elaeagnus umbellata 
koreansk silverbuske Red Milan

Högavkastande silverbuske med stora röda frukter. Söta och sura frukter. Mognar i slutet av sept men bären sitter kvar på plantan och utvecklar mer 

smak efter ett tag. Kvävefixerande buske. Behöver korspollinering. Vill stå soligt.

Elaeagnus umbellata 
koreansk silverbuske Serinus

Röda bär ca 5-7mm stora.  Vacker doft på krämfärgade blommor som uppskattas av insekter. Högt c-vitamin innehåll gör frukten sur. Kvävefixerande 

buske. Vill stå soligt.

Elaeagnus umbellata koreansk silverbuske Sweet Milan Söta röda frukter. Kvävefixerande buske. Behöver korspollinering. Vill stå soligt.

Elaeagnus umbellata koreansk silverbuske Sweet n' Tart

Elaeagnus umbellata 
koreansk silverbuske Turdus

Röda bär. Vacker doft på krämfärgade blommor som uppskattas av insekter. Silverfärgade blad med gula höstfärger. Tål beskärning. Blir ca 2-3m hög 

och bred. Kvävefixerande buske. Vill stå soligt.

Eleutherococcus senticosus ryskrot
Medicinalväxt. En kraftfull läkeväxt med uppiggande egenskaper. Går att köpa som naturmedicin. Ger ett exotiskt utryck med sina frodiga, 5 fingrade 

blad.

Ficus ficaria fikon Bornholms diamant Medelstor frukt med mycket god smak. Skördas när den är mjuk och slapp. Vill stå soligt och varmt. Självpollinerande. Zon 1 eller i kruka (ca 30L)

Ficus ficaria fikon Brown Turkey

Stor frukt med god smak. Gulgrön till bun i färgen. Rik skörd. Skördas när den är mjuk och slapp. Vill stå soligt och varmt. Självpollinerande. Zon 1 eller i 

kruka (ca 30L)



Ficus ficaria fikon Michurinska 10 Möjligtvis en av de härdigaste sorterna.

Gaultheria shallon  vaktelbär Eng. Salal berry.

Hippophae rhamnoides havtorn

Botanitjeskaja 

Ljubitelskaja

Hippophae rhamnoides havtorn Eva
Hona. Mycket stora och goda bär med högre sockerhalt än de flesta andra. Inga taggar. Klarar fluktuerande vårtemperaturer bra. Busken vill stå soligt 

och inte torka ut. Vanlig trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 7.

Hippophae rhamnoides havtorn Friesdorfer orange
Självfertil (sägs det). Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för 

ogräskonkurrens.

Hippophae rhamnoides havtorn Hillevi Hona. Kompakt växtsätt. Ca 1,5m hög. Ger ändå rikligt med skörd. Zon 4.

Hippophae rhamnoides havtorn Lord

Hippophae rhamnoides havtorn Lotta
Hona. Medelstora, goda och söta bär. Mognar slutet av aug. ca 3 m hög buske.  Något taggig. Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig trädgårdsjord 

går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 5

Hippophae rhamnoides havtorn Luchistaja 
Medel starkväxande med medelstora bär. Dock blir skörden hög och bären är lättplockade. Mognar i sept. Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig 

trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens.

Hippophae rhamnoides havtorn Romeo

Hippophae rhamnoides havtorn Svenne
Hane. Par med Lotta. 1 hane räcker till 4 honor.  Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera 

fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 4(5)

Hippophaë rhamnoides havtorn Julia
Hona. Goda, relativ små bär. Upp till 12kg/buske. Få tornar och få rotskott. Mognar sent i sept. Frisk. Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig 

trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 4 (5).

Hippophaë rhamnoides havtorn Pollmix 3 Hane. Frisk sort, knappt några rotskott och har nästan taggfria grenar. 

Hippophaë rhamnoides havtorn Pollmix 4 Hane. Frisk sort, knappt några rotskott och har nästan taggfria grenar. 

Hippophaë rhamnoides havtorn Sol
Hona. Runda gulorangea bär. Fin syra med god aromatisk smak. Hög skörd. Kraftigväxande.  Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig trädgårdsjord 

går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 6

Hippophaë rhamnoides havtorn Tytti
Hona. Små goda bär med medel hög skörd. Ca 2meter hög buske. Frisk. Bären sitter direkt på grenen. Busken vill stå soligt och inte torka ut. Vanlig 

trädgårdsjord går bra (men även sandigt och lättare lera fungerar). Känslig för ogräskonkurrens. Zon 6.

Hovenia dulcis russinträd

Hydrangea serrata purpurhortenisa Lamona

Laburnum alpinum gullregn Litet formbart träd med gul maffig vårblom som hänger i klasar. Kvävefixerare.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Anja

Sort framtagen för sitt låga robusta växtsätt med goda marktäckande egenskaper. Kuddformad 40-50cm hög. Ger en del bär. Endel tycker den är hyffsat 

god (lite bitter och inte den sötaste) andra älskar. Men kan tack vare sitt växtsätt hur som helst vara odlingsvärd i den ätbara trädgården. Zon 6

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Aurora

1,8x1,2m hög/bred. Stora bär. Ca10-12kg/ buske. Söta med endast lite syra . Mognar under 3v från slutet av juli. Lätt att plocka då bären liksom sticker ut 

något. Bra pollengivare då den blommar under lång tid. Tillhör därför både tidiga och sena gruppen. Zon 7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Blue Banana

1,5m hög och bred. Medeltidig sort. Söta och saftiga bär nästan helt utan syra. Kan ge ca 10l/buske. Mognar i slutet av juni/början av juli. Medeltidig. 

Zon7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Blue rock(Sinij Utes)

1,5 hög 1,2m bred buske. Söta stora bär med lagom syrlighet. Mycket goda. Ca 7 liter bär/buske (finns siffror på uppemot 11kg). Sitter kvar utan att trilla 

av. Mognar i början av juli. Tidig blomning. Zon 7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Boreal beast

1,5m x 1,2m hög/bred. Stora och söta bär. Saknar nästan helt syra (vilket alla inte gillar). Passar bra att frysa in. Skördas sent i juli och ibland in i augusti. 

Blommar sent så pollineras av andra sena sorter. Zon 7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Boreal beauty

1,5m x1,2m hög/bred buske. Riktigt stora bär! Söt smak. Tjockare skal så tål att lagras något. Bären mognar i senare delen av juli och ibland någon 

vecka in i augusti. Blommar sent så pollineras av andra sena sorter. Zon 7

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Boreal blizzard

1,4m x 1,2m hög/bred buske. Stora sötsyrliga bär men fin smak. Stor skörd (ca 5kg/buske).  Mognar i juli/aug. Blommar sent så pollineras av andra sena 

sorter. Zon 7

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Docz Velikan
1,8m x 1,3m hög/bred. Riktigt stora bär i juli. Söt och god. Klarar att lagras något. Bären sitter bra fast på busken. Medeltidig blomning. Zon 7  

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Giant Heart
1,5mhög och bred. Medelstora bär och bra skörd. Goda. Senblommande så passar bra med övriga senblommande.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Honeybee

1,5x 1,2m hög/bred. Medelstora-stora och sötsyrliga bär. 8-10liter/buske. Mognar månadsskiftet juni/juli. Bären faller inte av vid mognad vilket gör dem 

lättplockade. Medeltidig blomning. Zon 7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Strawberry sensation
1,5 m hög och bred buske. Något senare skörd av goda bär. Blommar sent så tillhör senare pollinerings gruppen.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Vostorg

1,8m hög och bred. Stora bär (upp till 5cm långa). Mycket söta och lagom syrliga. Upp till 11L bär/buske. Tjockare skal och tål därför att lagras 2 veckor. 

Alla bär mognar samtidigt i månadsskiftet juni/juli. Blommar medeltidigt.  Zon7.

Lonicera caerulea var. 

kamtschatica  blåbärstry Zojka
1,6m x 1,3m hög/bred buske. Söt och god.  Stora bär. Skörd i juni. Medeltidig blomning.  Zon 7

Lycium barbarum gojibär



Lycium barbarum gojibär/ bocktörne Big lifeberry

Mahonia aquifolium mahonia
Vintergrön buske med glansiga blad och knallgula blommor som älskas av bin. Sura bär med någon beska (som förvinner vid lagring eller tillagning). 

Blommor kan användas till saft. Sol-skugga (kan ge frukt i skugga). Trivs i de flesta jordar. Självfertil. Zon 4.

Myrica gale pors Brännvinskrydda. Växer vilt på kanten till myren men uppges av vissa odlas i vanlig rabatt i trädgården. 

Oplopanax  x hybridus hybriddjävulsklubba Korsning av 2 olika arter djävulsklubba (horridus x japonicus) med extra stora blad.

Prunus cerasus buskkörsbär Chokladkörsbär

Prunus cerasus surkörsbär Berit

Självfertilt buskkörsbär med svag syrlighet och goda bär som kan ätas direkt från busken. Ca 2m hög. Mognar i aug. Vill stå soligt. Rotäkta. Även stort 

prydnadsvärde pga blomningen i maj. Zon 4(5)

Prunus cerasus surkörsbär Carmine Jewel
Goda knallröda bär. Sötare än surkörsbär. Blir 2m högt och med kompakt intryck. Överdådig blomning. Självfertil men gynnas av korspollinering. Mycket 

härdig sort från Kanada, zon 6.

Prunus spinosa slån, rödbladigt- Purpurea

Prunus spinosa slån, storfruktig Godenhaus Storfruktigt slånbär (ca 2cm). Vacker vit vårblom.

Prunus spinosa slån, storfruktig Nittel Storfruktigt slånbär (17mm sägs det). Denna sort har ett kompakt växtsätt. Vacker vit blomning på våren. 

Prunus tomentosa luddkörsbär Orient Bärbuske också med stort prydnadsvärde då den blommar fint på våren. Får röda, sura men goda bär. Behöver pollineras.  Höjd ca 2m. Zon 4.

Prunus tomentosa luddkörsbär Snövit  Vita bär som sägs klara sig från fåglarna. Ca 2 meter hög buske.

Prunus tomentosa luddkörsbär Röda bär. Blir en cirka 3 m hög buske. Vacker körsbärsblom i maj. Små sötsyrliga bär. Full sol eller halvskugga.

Prunus x  Globus Aprikos-plommon hybrid. Oprovad i Sverige. Stora mörkt lila frukter med fin smak. 

Ribes aureum gullrips/ fyrbär
Klargula och goda blommor efterföljt av bär med smak av både svartvinbär och krusbär. Blir stor som en svartvinbärsbuske. Vackra höstfärger. Kanske 

inte det godaste bäret men förtjänar en plats i trädgården tack vare sin fina blomning.  Zon 6(7)

Ribes aureum var villosum doftrips Variant av gullrips/fyrbär med snäppet större, sötare och godare bär. Klargula blommor tidigt på våren. Blir stor som en svartvinbärsbuske.  Zon 6.

Ribes aureum var villosum dorftrips Lutea Variant av gullrips/fyrbär med orangegula bär. Klargula fantastiskt doftande blommor tidigt på våren. Blir stor som en svartvinbärsbuske.  Zon 6.

Ribes divaricatum spärrkrusbär Nordamerikansk buske. 1-3m hög. Nästan svarta, sötsyrliga, goda bär. Frisk med mycket taggar. Zon 4 (5).

Ribes krusvinbärs-gruppen jostabär, krusvinbär Josta Korsning mellan krusbär och  svarta vinbär. Inga taggar. Större och sötare än vinbär. Zon 5.

Ribes nigrum svarta vinbär Delikatesnaya Medelstora bär med söt och mycket god, mild smak. Medellånga klasar. Motståndskraftig mot mjöldagg. Får både upprätt och hängande grenar. Zon 4.

Ribes nigrum svarta vinbär Intercontinental Stora och mycket goda bär. Både söt och syrlig. Rikgivande. Ca 1,5m hög. Något känslig för gallkvalster. Zon 5.

Ribes nigrum svarta vinbär Martin

Ribes nigrum svarta vinbär Narve Viking Kraftigväxande och rikbärande sort. Goda och lite syrliga bär i långa klasar. Frisk. Blommar sent. Mognar sent (aug, 1-2v efter andra sorter). Zon 5(6)

Ribes nigrum svarta vinbär Polar Medelstora bär som mognar tidigt och samtidigt. Medelstark tillväxt, 1,5m hög och bred. Mycket tålig mot mjöldagg. Zon 6.

Ribes nigrum svarta vinbär Risarp
Anses som en av de godaste. Ger hög skörd med välfyllda klasar. Mognar tidigt (juli) Tunt skal. Medelstor buske med upprätt växtsätt. Motståndskraftig 

mot gallkvalster. Zon 6.

Ribes nigrum svarta vinbär

Silvergieters 

Schwarze
Mild, söt och aromatisk. Tunt skal. Tidig holländsk sort. Stora bär och rik skörd med välfyllda klasar. Odlas upp till mellan Sverige.

Ribes nigrum svarta vinbär Titania

Ribes nigrum svarta vinbär Öjebyn
Medelhög till hög skörd av stora bär med tunt skal med sötsyrlig smak. Korta klasar. Medeltidig. Motståndskraftig mot mjöldagg. Kraftigväxande, ca 1,5m 

hög. Zon 6(7).

Ribes nigrum, gröna vinbär gröna vinbär De Gröna

Ribes nigrum, gröna vinbär gröna vinbär Vilma
Gröna vinbär. Rik skörd av söta och milda bär. Mognar hyffsat sent. Ca 1,5m hög. Sägs ratas av fåglarna då de ej fattar att bären är mogna. Zon 5.

Ribes rubrum röda vinbär Jonkheer van Teets Frisk och tidig sort med medelstora mycket goda klarröda bär. Mångas favorit. Zon 5. Ca1,5m hög. Frisk.

Ribes rubrum röda vinbär Rovada Stora goda bär i långa klasar. Mognar i slutet av juli/augusti. Rikbärande. Växer upprätt och är lättplockad. 1,5m hög. Frisk. Zon 4(5)

Ribes rubrum röda vinbär Röda Körsbärsvinbär

Ribes rubrum rosa vinbärs-

gruppen rosa vinbär Aili
Rosafärgade bär. Vacker! Mildare smak än röda vinbär. Zon 5(6).

Ribes rubrum rosa vinbärs-

gruppen rosa vinbär Pink champagne
Rosa bär med söt/syrlig smak. Vacker. Zon 3.

Ribes rubrum vita vinbär-

gruppen vita vinbär Gullan
Svensk sort. Produktiv och tidig (juli). Syrliga bär. Z. 4(5). Kraftigt växande (ca 1,5m hög). Långa klasar med ca 20bär.

Ribes rubrum vita vinbär-

gruppen vita vinbär Holländsk vit
Gammal och produktiv sort med skörd i juli/sept. Söt och syrlig. Ca 1,5m hög och 2 m bred. 

Ribes rubrum vita vinbär-

gruppen vita vinbär Piikkiön Helmi
Nyare finsk sort med långa klasar av goda bär. Rikgivande. Lång skördeperiod. Z.5.

Ribes uva-crispa krusbär Captivator Rödlila stora bär. Nästan taggfri. Mognar i juli. Bra motstånd mot mjöldagg. Z.5. Ca 60cm hög



Ribes uva-crispa krusbär Dagmar

Ribes uva-crispa krusbär Easycrisp Lady sun
Gröngula bär. Nästan taggfri ny sort. Medium stora, krispiga, söta och saftiga bär. Mycket tolerant mot mjöldagg. Upprätt växtsätt. Oprövad i Sverige.

Ribes uva-crispa krusbär Hinnonmäki Gul Gulgröna tunnskaliga bär. Hängande grenar så behöver stöd. God mjöldaggsresistens. z.6

Ribes uva-crispa krusbär Hinnonmäki Röd
Röda medelstora bär. Större än de gula och med mindre hår. Sötsyrliga med tjockt skal. Mognar i jul/aug. Motståndskraftig mot mjöldagg och ger stor 

skörd. Bred och tät buske ca 1m hög. Z.6 (7). Syn. Lepa röd.

Ribes uva-crispa krusbär Invicta Gröngula söta och saftiga bär. Medelstora till stora med få hår. Rätt tjockt skal. Hög skörd. Sen mognad (aug). Z. 4(5).

Ribes uva-crispa krusbär Jacob Medelstora, goda gröngula bär. God resistens mot mjöldagg.

Ribes uva-crispa krusbär Jahn´s Praire Röda stora bär. Nästan taggfri och upprättväxande. Mycket frisk sort.

Ribes uva-crispa krusbär Larell Röda bär. Nästan taggfri.  Odlas med fördel på spaljé enligt vissa källor. Oprövad i Sverige.

Ribes uva-crispa krusbär Martlet Röda, stora och släta bär. Frisk och rikbärande. Mognar tidigt-medel i augusti. Z.4.

Ribes uva-crispa krusbär Mucurines Gröna, stora, tunnskaliga bär. Mjöldaggsresistent.

Ribes uva-crispa krusbär Redeva Purpurröda, medelstora och söta frukter. Mjöldagg- och sjukdomsresistent sort. 

Ribes uva-crispa krusbär Resistenta
Gulgröna söta bär. Ny sort som ska vara mycket motståndskraftig mot mjöldagg. Ger bra avkastning. Oprövad i Sverige. Starkväxande med lite 

överhängande grenar.

Ribes uva-crispa krusbär Roko Röda goda och ohåriga bär. Snudd på taggfri. Frisk. Medelstora bär. Oprövad i Sverige.

Ribes uva-crispa krusbär Ronja Röda, stora bär i juli. Motståndskraftig mot mjöldagg. Kompakt växtsätt. Z.3 

Ribes uva-crispa krusbär Ronja

Ribes uva-crispa krusbär

Statsrådet von 

Ehrenheim
Ljusgröna, stora bär med tunt skal med få hår. Mycket gammal kulturarvsort.

Ribes uva-crispa krusbär Tatjana (Uralski) Gröngula stora bär med tunt skal och god mak. Snudd på taggfri ny sort från Ryssland. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Ribes uva-crispa krusbär Ångermanlands röda

Rosa ros PiRo3 Taggfri, rosa enkla blommor, stora nypon med högt C-vitamin innehåll. Sorten är framtagen för nyponproduktion.

Rosa rubiginosa äppelros Duplex

Rubus allegheniensis sammetsbjörnbär Mycket härdigt björnbär som ger stor skörd hela hösten. Medelstora sötsyrliga och goda bär. Taggiga grenar. Z. 6(7)

Rubus fruticosus björnbär Arapaho Taggfri. Kraftigväxande björnbär med stora och söta bär. Vanlig i odling i USA. Zon okänd men sägs klarar -30C.

Rubus fruticosus björnbär Black Satin
Taggfri. Stora och goda bär. Soligt i väldränerad lätt jord. Gärna på spaljé. Mognar sept-okt så ge en varm växtplats för bäst skörd. Rikbärande. 3-4m 

skott.  Zon 3(4).

Rubus fruticosus björnbär Brzezina
Tidig och produktiv sort som är mycket vanlig i Polen. Mer oprovad i Sverige (verkar dock lovande pga tidighet och köldtålig). Mellanstora och goda bär.

Rubus fruticosus björnbär Chester
Taggfri, produktiv och väldigt goda och medelstora bär. Få rotskott. Upprättväxande och förhållandevis ganska låg (ca 1,5-2 m). Soligt i väldränerad lätt 

jord. Gärna på spaljé. Zon 3(4)

Rubus fruticosus björnbär Loch Tay
Taggfri och svagväxande. Söta, medelstora och goda bär (ska plockas väl mogen). Mångas favorit! Frisk. Mognar tidigt (juli). Soligt i väldränerad lätt jord. 

Gärna på spaljé. Zon 3.

Rubus fruticosus björnbär Navaho
Taggfri, produktiv och lågväxande. Stora mycket goda bär tidigt (juli). Soligt i väldränerad lätt jord. Växer mycket upprätt även utan stöd. Frisk. Zon 4. 

Sorten kan vara känslig för sen nattfrost. Blommar på både års- och fjolårskott.

Rubus fruticosus björnbär Prime-ark 45 Taggfri nyare amerikans sort. Intressant men oprovad i Sverige.

Rubus fruticosus björnbär Thornfree
Taggfritt björnbär som mognar sent (okt). Z.3 men tänk på placering så bären hinner mogna fram. Soligt i väldränerad lätt jord. Gärna på spaljé. Stora och 

hållbara bär.

Rubus fruticosus björnbär Triple Crown Taggfri och rätt kraftigväxande (2-3m). Stora bär i aug-sept. Ger stor skörd i unga ålder. Soligt i väldränerad lätt jord. Gärna på spaljé. Zon 3(4).

Rubus fruticous x idaeus. björnhallon/ tayberry Buckingham tayberry
Taggfri sort av björnsbärshallon. Härdighet okänd men vi ser fram emot att få prova den här..

Rubus fruticous x idaeus. björnhallon/ tayberry
Korsning av björnbär och hallon. Purpurröda bär som blir ca 4cm långa. Växtsätt påminner om björnbär. Smaken om hallon och mognar i aug. Z.3 (4). 

Mullrik jord.

Rubus idaeus hallon Asker
Små, ljusröda och mycket goda! Mångas favorit. Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. Klarar lera då det är en tålig sort som tål blöta jordar 

och växlande vinterklimat. Skjuter många skott. Lättplockad. Zon 7

Rubus idaeus hallon Laszka Tidig sort som ger stora, avlånga och aromatiska bär. Mycket riklig skörd i början av juli. Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. Z.5. 

Rubus idaeus hallon Maria
Sommarhallon med dekorativt vinröda blad. Små söta bär med vildhallonsmak. Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. Går på lerjord. Zon 

5(6)

Rubus idaeus hallon Schönemann God, ger rik skörd under lång tid. Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. 

Rubus idaeus hallon Solguld

Rubus idaeus hallon, gula Golden queen
Gult sommarhallon med små, söta och aromatiska bär. Medelstor avkastning i juli/augusti. 2 m hög. Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. 

Trivs även i lerjord. Zon 4

Rubus idaeus hösthallon Diana
Aprikosfärgade medelstora bär.Soligt. Väldränerad mullrik jord med något lågt pH. Mognar i sept fram till frost. Så desto längre höstsäsong den kan få 

desto mer bär får man. Zon 2(3)



Rubus idaeus hösthallon Elektra
Svensk sort med extra stora och mörkröda bär. Börjar mogna i sept. Hösthallon ger bär på årsskotten så desto längre höstsäsong den kan få desto mer 

bär får man skörda. Zon 3.

Rubus idaeus hösthallon Polana Nyare hösthallon sort.

Rubus idaeus hösthallon Polka Mycket god! Frisk och rikbärande sort. Hösthallon ger bär på årsskotten så desto längre säsong den kan få desto mer bär får man. Zon 3.

Rubus ideaus dvärghallon Bonbon berry
Ny hallonsort vars utmärkande drag är dess kompakthet. Rekommenderas för kruka och små trädgårdar men vi kommer prova den som undervegetation 

till träd.

Rubus laciniatus flikbjörnbär Thornless evergreen
Taggfri och otroligt vacker vintergrön sort med sina dekorativt flikiga blad. Starkväxande. Produktiv och goda bär i sept. Z. 3(4)

Rubus occidentalis svarthallon Jewel
Svarta, söta, mustiga och otroligt goda bär i aug. Lite som ett julkryddat hallon men drag av mullbär.Självfertil. Mognar något tidigare än Munger.  Odlas 

som björnbär.3-4m skott. Vill ej stå för torrt. Zon 3(4). 

Rubus occidentalis svarthallon Munger
Svarta, söta, mustiga och otroligt goda bär i aug. Lite som ett julkryddat hallon men drag av mullbär. Självfertil. Odlas som björnbär.  2 m långa skott. Vill 

ej stå för torrt.  Zon 3(4). 

Rubus occidentalis flava gula svarthallon Som svarthallon fast med gulgröna spö och gula bär. Ovanlig.

Rubus phoenicolasius japanskt vinhallon Z.4 Självfertil. Små hallonlika söta och syrliga bär på fjolårskott. Vackert mörkt röd tagg-luddiga grenar. Ett smycke vintertid.

Rubus spectabilis prunkhallon Olympic double Anspråkslös, 1,5m söta rosa blommor på våren med efterföljande ätbara bär. Z.4

Rubus spectabilis prunkhallon
Får hallonlika bär. Stora vackra rosa blommor. Klarar fuktiga lägen. Z.5. Delvis självfertil. Eng. Salmonberry och bären är ofta laxrosa (men kan också 

skifta år mer orange eller rödrosa). Tål transport dåligt och därför inte fått kommersiellt genomslag.

Rubus x neglectus lila hallon Glencoe Lilla och mycket god bär! Taggfri. Produktiv. Korsning av svarthallon och vanligt hallon.

Salix Schiebel

Salix bicolor Xantha

Salix caprea Silberglanz

Salix gracilistyla Mount Aso

Sambucus nigra fläder Black Beauty Äkta fläder med svartröda blad och ros blommor

Sambucus nigra fläder Black Lace Mörkbladig och finflikad  och vacker fläder med rosa blommor.

Sambucus nigra fläder Golden tower Gulbladig och smalväxande sort med finflikigt bladverk.

Sambucus nigra fläder Haidegg 13 Utvald storblommig sort med rik bärskörd i Europa. Än så länge oprovad i Sverige.

Sambucus nigra fläder Haidegg 17 Utvald storblommig sort med rik bärskörd i de lägre zonerna (längre norrut hinner de inte alltid mogna klart).

Sambucus nigra fläder Haschberg Nyare produktionssort med stora klasar. Starkväxande.

Sambucus nigra fläder Lacinata Finflikigt bladverk med stort prydnadsvärde. Riklig blom.

Sambucus nigra fläder Madonna Gult brokbladig fläder. Fin lyster.

Sambucus nigra fläder Sampo
Dansk sort framtagen för produktion av blommor och bär. Stora blomställningar och klasar. God smak där den hinner mogna klart. Relativ svagväxande. 

Pollineringskompis kan behövas.

Sambucus nigra fläder Viridis Äkta fläder som fortsatt har gröna bär även efter mognad. Därför sägs det att fåglarna inte tar bären. Stor skörd.

Sambucus nigra fläder
Välkänd buske med cremegula doftande blommor. Kan stå skuggigt men ger rikare blomning ju mer sol den får. Pollineringskompis kan vara nödvändig 

om man önskar bär. Längre norrut är det inte alltid bären hinner mogna klart men man får iaf skörd av blommor.

Sasa japonica japansk bambu
Bambu med upprätt och buskigt växtsätt, 2m hög. Sprider sig med utlöpare efter några år så var noga med placering. 10-25cm långa blad så ger ett 

frodigt intryck. Nya skott är ätliga men oklart om goda. Z. 1(2).

Sasa kurilensis kurilerbambu
Utbrett, buskigt växtsätt. Sprider sig med utlöpare så tänk igenom placering innan. 0,7-1,5m hög. Från östra Ryssland så härdigheten är z.4. Frodiga och 

stora blad. Ätliga nya skott som är en delikatess i Japan. Halvskugga-skugga, gärna vindskyddat och torktålig efter etablering.

Shepherdia argentea bisonbuske
Kvävefixerande bärbuske. Placera soligt och väldränerat. 2,5m hög och bred. Tvåbyggare så behövs både han- och honplantor för att få skörd. Små 

taggig. Rotskott. Zon 5(6)

Staphylea holocarpa kinesisk pimpernöt Rosea Blir ett vackert flerstammigt litet träd. Denn sort får rosa blommor (vanligen vita). Sol-halvskugga och tålig med jordmån.

Staphylea pinnata pimpernöt

Staphylea trifolia amerikansk pimpernöt

Vaccinium angustifolium-gr. amerikanskt blåbär Northblue
Sort vars smak påminner om vilda blåbär men bären är större. Medeltidig mognad (juli/aug). Rikbärande. Ca 1m hög. Sol-halvskugga. Surjordsväxt. 

Självfertil.  Fantastiska höstfärger. Zon 5.

Vaccinium angustifolium-gr. amerikanskt blåbär Reka
Stora, söta bär med fin smak. Mognar juli-aug.  Delvis självfertil. Sol-halvskugga. Surjordsväxt. Kraftigt växtsätt och klarar därför mindre gynnsamma 

förhållanden. Ca 1,5m hög. Fantastiska höstfärger. Zon 5.

Vaccinium corymbosum amerikanskt blåbär Blue Gold
Stora goda bär som mognar medeltidigt (juli/aug). Sol-halvskugga. Surjordsväxt. Mognar medel tidigt. Ca 1-1,5m hög.  Fantastiska höstfärger. Zon 5.

Vaccinium corymbosum amerikanskt blåbär Bluecrop
Vanlig i kommersiell odling. Ger mycket och under lång tid. Sol-halvskugga. Surjordsväxt men produktiv även under sämre förhållanden. 1,5-2m hög.  

Fantastiska höstfärger. Zon 5.

Vaccinium corymbosum amerikanskt blåbär Duke
Populär i kommersiell odling. Högavkastande och ger skörd under samlad tid. Den bästa tidiga sorten. Ca 1,5m hög. Sol-halvskugga. Surjordsväxt. Zon 5 

(6)

Vaccinium corymbosum amerikanskt blåbär Elizabeth Anses som en av de godaste. Mognar sent (från mitten av augusti). Sol-halvskugga. Surjordsväxt. Fantastiska höstfärger. Zon 3(4).

Viburnum opulus skogsolvon Tajezhnyje rubiny
Sort framtagen för frukten. Självsteril buske som blir ca 3m hög. OBS! oenighet tycks råda huruvida bären måste behandlas innan förtäring (frysa, sen 

värme). Skördas i sept.



Zanthoxylum bungeanum Ovanlig art i pepparträdssläktet. Växer vilt i Himalaya och Kina.

Zanthoxylum piperitum japanskt pepparträd
Producerar sichuanpepparkorn. Bladen doftar pepprigt och kan också användas som krydda i små mängder. Trivs i väldränerad jors i sol-halvskugga. Ca 

2-3m hög. Härdigthet oklar, uppgifter om zon 2 -4.

Zanthoxylum simulans kinesiskt pepparträd
Sichuanpeppar. Litet träd eller stor buske. z.3. Växer i naturen i bryn och ljusa skogar. Har skilda hon- och hanblommor (men om de är tvåbyggare har vi 

inte hittat info om). Honblommor bildar frökapslar även utan pollinering.

NÖTTRÄD och BUSKAR

Vetenskapligt namn Svenskt namn Sortnamn Övrigt

Carya laciniosa spånbarkshickory Frösådd frön från sorten 'Henry' som ger stora, goda nötter.

Carya ovata skidhickory Zon 4. Goda nötter. Stort träd.

Carya ovata X illinoinensis hikan Frösådder från sorten Burton (pekan x skidhickory)

Castanea sativa äkta kastanj frösådd Frösådder från olika nordliga provenienser.

Castanea sativa x crenata hybridkastanj Maraval Stora nötter med bra lagringsförmåga. Börjar producera vid 4-5 års ålder. Bra pollengivare till andra sorter. Zon 2(3)

Castanea sativa x crenata hybridkastanj Marigoul

Snabbväxande. Producerar mycket stora nötter från slutet av sept. Motståndskraftig mot sjukdommar. Något känslig för vårfrost. Behöver 

pollineringspartner.

Castanea sativa x crenata hybridkastanj Marsol
Producerar stora nötter. Medeltidig blomning. Träd blir mindre än vanligt kastanj och bär nötter vid ung ålder. Behöver pollineras av annat träd. En av de 

bästa pollengivarna. Motståndskrafitg mot sjukdom. Zon 2(3)

Corylus avellana hassel Vilda hasslar från vår gård.

Corylus avellana rödbladig hassel Rote Zellernuss
Rödbladig hassel. Snygg! Små nötter som omsluts av ett rött hölje. Högavkastande. Trivs på de flesta väldränerade, gärna mullrika, jordar.  För bra 

fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Barcelonski
Högavkastande sort som är vanlig inom kommersiell odling öster ut. Starkväxande. Stora till mycket stora nötter. Tjockt skal. God nöt. Trivs på de flesta 

väldränerade, gärna mullrika, jordar.  För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Cosford Medelstora nötter med tunt skal. Mycket god. Bra pollengivare. För bra fruktsättning behöver busken stå ljust (annars kan den växa skuggigt)

Corylus avellana storfruktig hassel EMOA 1
Nyare holländska sort som ger stora runda nötter av fin kvalitet. Ger vid ung ålder. Oprövad i Sverige men hitintills gått bra hos oss här.Trivs på de flesta 

väldränerade, gärna mullrika, jordar.  För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Jättenöt från Halle
Får medelstora-stora nötter. Har visat sig ge bra skörd även i nordligare zoner. Ganska tjockt skal. Växer fort och starkt. För bra fruktsättning behöver 

busken stå ljust (annars kan den växa skuggigt)

Corylus avellana storfruktig hassel
Kentish cob  Syn. Lambert's fillbert. Stora nötter i klasar om 5. Trivs på de flesta väldränerade, gärna mullrika, jordar.  För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Nottingham prolific
Syn. Pearson's Prolific. Medelstora-stora nötter. Tjockt skal. Odlas kommersiellt. Mognar tidigt. Trivs på de flesta väldränerade, gärna mullrika, jordar.  

För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Trapezund
Stora nötter! En vanlig sort för kommersiell odling i Baltikum. Tunt skal. Starkväxande och börjar bär nötter i ung ålder. Trivs på de flesta väldränerade, 

gärna mullrika, jordar.  För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus avellana storfruktig hassel Webb's Prize Cob
Gammal engelsk sort med stora nötter sittandes 2-5/klase. Bra pollenlämnare. Relativt småvuxen för att vara hassel. Anses av vissa vara en av de 

godaste sorterna. Trivs på de flesta väldränerade, gärna mullrika, jordar.  För bra fruktsättning behöver busken stå ljust.

Corylus colurna turkisk hassel Blir stora träd som får nötter i dekorativa kluster stora som tennisbollar. Växer snabbt. Ca 12-15m hög och 8-12m bred. Zon 3(4)

Corylus heterophylla X hybrid hassel Nordlig selektion
Frösådder av asiatiska hasslar vars nötter kommer från odlingar där det även odlas amerikansk och europeisk hassel. Man får därför räkna med korsning 

mellan arterna.

Ginko biloba ginko King of Donting Honklon. Anses som en av de härdigaste sorterna.

Ginko biloba ginko

Juglans  cinerea grå valnöt fk Örebro Frösådder av det stora grå valnötsträdet i Örebro (som med stor sannolikhet är en hybrid av något slag)

Juglans ail. var cordiformis hjärtvalnöt CW1 Stort träd med vacker krona. Anses mycket härdig, zon 4(?). Medelstora nötter. Honblomorna slår ut innan hanhängena.

Juglans ail. var cordiformis hjärtvalnöt Imschu Stort träd med vacker krona. Anses mycket härdig, zon 4(?). Medelstora nötter. Honblomorna slår ut innan hanhängena.

Juglans ail. var cordiformis hjärtvalnöt Kalmar Svensk namnsort. Självfertil. Zon 3 (4)

Juglans ailanthifolia var 

cordiformis hjärtvalnöt
Frösådder från sorten Campell CW 3

Juglans cinerea grå valnöt Chamberlin Anses som den härdigaste av de grå valnötterna. Lättknäckt nöt. Zon 4 (5)

Juglans cinerea grå valnöt Kenworthy Förmodligen en hybrid ( Juglans bixbyi). Nöt liknar gråvalnöts men är lättknäckt och går att få ut kärnan bra. Zon 4 (5).

Juglans mandshurica manchurisk valnöt Anses som den härdigaste av de grå valnötterna. Lättknäckt nöt. Zon 4 (5)

Juglans nigra svart valnöt Thomas Självfertill, tidig, något lättare att knäcka. Anses som en av de bästa för nordligt klimat.

Juglans nigra svart valnöt

Juglans regia äkta valnöt Broadview
Ett ganska litet träd för att vara valnöt. Frukterna är ganska stora och mycket lättknäckta. Frisk sort. Anses vara en av de bästa att odla. Slår ut löven sent 

på våren och fäller de tidigt om hösten. Rekommenderas av många. Självfertil. Zon 3.



Juglans regia äkta valnöt Fernor Högavkastande och mycket god sort även fast nötterna blir något små. Frisk. Behöver pollineras. Slår ut sent på våren.

Juglans regia äkta valnöt fk Loiko Frösådder från Loiko samlingen.

Juglans regia äkta valnöt Jacek Självfertil. Stora nötter med tunt skal. Svensk härdighet okänd men anses i Polen vara en köldtålig och frisk sort. 

Juglans regia äkta valnöt Jupiter Självfertil sort som börjar ge skörd vid ung ålder.

Juglans regia äkta valnöt Lara Självfertil. Blir ett. Mindre träd än andra valnötter. Slår ut sent. Bär vid ung ålder.

Juglans regia äkta valnöt Loiko

Juglans regia äkta valnöt Mars Självfertil sort med sen bladutspring och tidig avmognad på hösten. Nötter mognar kring slutet av sept.

Juglans regia äkta valnöt Milotai- 10 Blommar under långtid vilket är en fördel vid sen frost. Behöver korspolllineras. Nötter mognar början av okt. Zon oklar, men slår ut sent på våren.

Juglans regia äkta valnöt Nr. 26 Självfertil sort med sen bladutspring på våren och tidig avmognad på hösten.

Juglans regia äkta valnöt Olika frösådder från olika platser i Sverige.

Juglans x bixbyi Mitchell Delvis självfertil. Ger enorm skörd. Något mindre härdig än övriga sorter, zon 3.

KLÄTTERVÄXTER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Sortnamn Övrigt

Actinidia arguta minikiwi Chang Bai Hona. Stora frukter men rött fruktkött i centrum. Kraftigväxande. Mognar okt. Vacker gula höstfärg på bladen

Actinidia arguta minikiwi Geneva
Hona. Hög skörd. Frukterna kommer som i kluster så lätt att plocka. Ibland får de gröna frukterna en röd rodnad på solsidan. Goda. Något oprovad i 

sverige men räkna med mognad sept/okt.

Actinidia arguta minikiwi Issai Delvis självfertil. 3-4m hög. Mognar i sept. Stora bär. Zon 2 (3). Tänk på placering så frukten hinner mogna fram på hösten inan det blir för kallt.

Actinidia arguta minikiwi Kens Red

Actinidia arguta minikiwi Kokuwa Delvis självfertil. 3-4m hög. God sort med frukten samlad i klasar.

Actinidia arguta minikiwi Tage Hane. Svensk hanklon framtagen för nordiska förhållanden. En hane kan pollinera flera olika honor. Zon 3(4).

Actinidia arguta minikiwi Tina
Hona. Svenska hon-klon framtagen för svenska förhållanden. Mognar sent vilket kan vara bra att tänka på vid placering (dvs inte där första frosten tar). 

Zon 3 (4)

Actinidia kolomikta minikiwi Anna
Klätterväxt som ger små söta kiwifrukter som äts med skalet på. Mycket väldoftande blommor. Går att odla i stor kruka (minst 50L). Mognar tidigare i aug 

än Paula (sept). Behöver hane för pollinering. Zon 5.

Actinidia kolomikta minikiwi Annikki Delvis självfertil. Blommar i juni med fin doft. Söta aromatiska bär. Rankar. z.5

Actinidia kolomikta minikiwi Dr Szymanowski
Delvis självfertil. Doftande vita blommor i juni. Söta, små krusbärsliknande frukter under sensommaren. Äldre plantor får vackert vitt-rosa-grön brokiga 

blad. Dekorativ slingerväxt. 3-4m

Actinidia kolomikta minikiwi Oskar
Hane vilka också kallas för kameleontbuske pga sina brokiga blad i grön, ros och vit. Klätterväxt men väldoftande blommor. Bra pollinerare (1 hane kan 

fungera till typ 5 honor). Ca 3-5m långa rankor. Zon 5.

Actinidia kolomikta minikiwi Paula
Klätterväxt som ger små söta kiwifrukter i grupper. Skalen är släta (äts med skalet på).Vita väldigt väldoftande blommor. Kräver hanplanta för pollinering. 

Z5. Går i stor kruka (minst 50L). Mognar senare (sept) än Anna (aug).

Actinidia kolomikta minikiwi Vitakola Hon plana med stor bär. Bär redan från ung ålder. Goda kiwilikandne bär. Citrusdoftande blom i juni.

Akebia  quinata fembladig akebia

Humulus lupulus humle Korsta

Medelpadsk klon. Grönt kulturarv. Blommar juni/juli och mognar mitten av aug. Stora kottar med tydlig och fin humledoft. Har vid provbryggning givit ett 

mycket gott öl med smak av citrus och toner av grönt gräs. Extremt hög halt av alfasyra och oljehalt.  Enstaka sidogren kan ibland utveckla hankottar. Vår 

favorit.

Humulus lupulus humle Mauritz 85
Skånsk öl-klon. Grön kulturarv. Blommar i juli och mognar slutet av aug. Medelstor kotte med måttlig humledoft som färsk. Medelhög alfa syra och hög 

oljehalt. Vid provbryggning har det blivit ett utmärkt öl med blommig och örtig/kryddig arom och smak.

Humulus lupulus humle Svalöf S
Skånsk öl-klon. Grönt kulturarv. Blommar i slutet av juli och mognar i slutet av aug. Medelstora kottar. Som färsk en tydlig humledoft. Hög halt av alfa syra 

och extremt hög halt oljor. Vid provbryggning fick ölen fin arom och smak av tropiska frukter med drag av citrus/grape.

Humulus lupulus humle Tradition

Schisandra chinensis fjärilsranka Ada Honklon

Schisandra chinensis fjärilsranka Fk mälardalen Frösådder (dvs kan både vara hon- och hanplantor).

Schisandra chinensis fjärilsranka Fk. Rigas botaniska Frösådder (dvs kan både vara hon- och hanplantor).

Schisandra chinensis fjärilsranka Karl Hanklon

Schisandra chinensis fjärilsranka Sadova no.1 Självfertil

Vitis  x vindruva Solaris Gröndruva för vinproduktion i kallt klimat. Ska ge fruktiga aromer med toner av banan och hasselnöt. Även god för färskkonsumtion. Zon 3 (4)

Vitis aestivalis sommarvin

Vitis amurensis amurvin Amurski Blå. Mycket vinterhärdig druva.

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Einset seedless Röd (nästan) kärnfri druva. God! Medelstora druvor och god skörd. Starkväxande. Zon 3(4)



Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Guna
Röd bordsdruva. Stora och mycket goda druvor med smaknyanser av jordgubbe. Medelstora klasar. Kraftigt växande. Mognar mitten av sept längs 

sydvägg och slutet av sept på friland. Honplanta (behöver pollinering). Föredrar svagt sur jord. Zon 4 (5).

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Himrod
Grön nästan helt kärnfri bordsdruva. Söt och lite fruktig smak. Mycket omtyckt. Mycket kraftigt växande. Stora druvor på stora men något glesa klasar 

(slipper därför gallras). Mognar mitten av sept. Zon 2 på friland (högre i växthus)

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Remaily Seedless Grön, kärnfri och mycket god druva. Stora, täta klasar. God tillväxt. Mognar medel tidigt. Används också till vin. Zon 3.

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Spulga Röd druva. Relativt stora druvor Zon 3 (4-5) på friland (klarar högre zoner i växthus)

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Suffolk Red Röd och kärnfri. Medel-stora druvor. God bordsdruva som tål lite lagring. Söt och saftig. Tidig mognad. Sägs klara -24C.

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Sukribe
Grön bordsdruva som kan användas till vin. Kraftigt växande planta med milt aromatiska druvor. Mognar början av okt på friland o mitten av sept längs 

sydvägg. Föredrar svagt sur jord. Zon 4.

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Veldze
Grön bordsdruva. Medelstora klasar med saftiga och goda bär. Smaken är fruktig och påminner lite om banan och papaya med kryddiga inslag. Mognar 

tidigt. Frisk. Zon 4.

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Venus Blå kärnfri druva. Medelstora goda druvor på stora lösa klasar. Tunt skal. Frisk och starkväxande. Sägs klara -18C. 

Vitis Labrusca-gruppen staketdruva Zilga
Blå druva. Mycket kraftigt växande o produktiv. Medelstora druvor o klasar. Smaken påminner något om blåbär. Mognar början av okt på friland och 

mitten av sept längs sydvägg. Föredrar svagt sur jord. Mycket vacker. Den mest odlade druvan i Norden. Zon 5.

Vitis rotundifolia muskadinervin
Starkväxande druva med ursprung i USA. Används både som bordsdruva och till gelé, vin mm. Ovanlig i odling i Sverige. Anses härdig till zon 1(2) men 

dessa frösådder är från plantor som växer i zon 3(4).

Vitis vinifiera vindruva

Dr. Schmidtmanns 

sockerdruva
Små söta gröna bordsdruvor även värd att prova göra vin på. Mognar mitten av aug. Z.3. Syn. 'Précoce Malingre ' 

Vitis x vindruva Arkansas 1704 
Grön kärnfri och mycket god bordsdruva. Frisk och produktiv. Oprövad i Sverige men anses klara ner till -25C och mogna i sept. Ev bra i växthus. Tål 

lagring bra.

Vitis x vindruva ES M1-27
Röd produktiv bordsdruva. Kraftigt växande och mycket vinterhärdig (klarar ned mot -40C). Små druvor som mognar slutet av sept på friland och början 

av sept vid sydvägg.

Vitis x vindruva Hasansky Sladki
Blå bordsdruva. Mycket vinterhärdig och mognar mycket tidigt. Ca 15 sept på friland och 25e augusti vid sydvägg. Söta små druvor i medelstora klasar. 

Ypperlig till saft, gelé och god till rosévin. Vacker höstfärg.

Vitis x vindruva Interlaken Seedless Grön kärnfri druva. Liten men söt, aromatisk och mycket god. Mognar tidigt. Medelkraftig tillväxt. Uppges klara -23 C.

Vitis x vindruva Jupiter 
Blå kärnfri druva. Medelstora, söta och goda druvor med toner av muscat. Tål lagring bra. Sägs mogna medeltidigt och tåla -29C men hitintills relativt 

oprövad i Sverige.

Vitis x vindruva Korinka Russkaja
Grön kärnfri bordsdruva. Mycket god m. muskattoner. Kan bli något rosa vid full mognad. Produktiv. Medelstora klasar med små druvor.  Medel växtkraft. 

Mognar slutet av sept på friland o början av sept vid sydvägg. Mycket bra medeltidig växthussort. Tål vintertemperaturer ned till -25C

Vitis x vindruva Michurinski
Blå bordsdruva. Kraftigväxande rysk sort med mycket god smak. Mellan stora klasar. Plantan är medel produktiv. Mognar början av okt på friland och 

mitten av sept mot sydvägg. Utmärkt tidigmognande växthussort. Tål ner mot  -16 till -22C

Vitis x vindruva Rondo Blå druva för vin men även god att äta. Stora druvor. Produktiv. Mognar sept mot sydvägg, senare på friland. Kraftigväxande. Z.3.

Vitis x vindruva Sirvinta
Röd bordsdruva. Kraftigväxande planta med medelstora mycket goda druvor med fruktig smak. Mognar mitten av okt på friland och mitten av sept längs 

sydvägg. Föredrar svagt sur jord. Honplanta (måste pollineras)

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Sortnamn Övrigt

Agastache foeniculum anisisop Anissmak och doft. God till te och bakverk. Humlefavorit.

Allium cernuum prärielök White Max Tuvbildande lök med god smak. Söta blommor, mdenna sort med vita nickande flockar. Vill står soligt men klarar halvskugga bra.

Allium cernuum prärielök Tuvbildande lök med god smak. Söta blommor, nickande rosa/lila flockar. Soligt m klarar halvskugga bra.

Allium fistulosum piplök Fantastiskt användbar perenn lök med stora ihåliga runda blad. Favorit hos oss.

Allium flavescens Gula blommor. Växer vilt i Kaukasus. 

Allium flavum dagglök Gula hängande blommor under sensommaren. Tål en del skugga.

Allium insubricum

Allium macranthum
Något breda blad. Bildar med tiden ett litet bestånd av glest sammansatta lökar. Mörklila hängande blommor i klase. Höjd 20cm. Sol-halvskugga i 

stenparti. Ovanlig och vacker art från Kina

Allium nutans sibirisk kantlök

Allium obliquum vridlök Gula blommor i maj-juni. 80-100cm. Smakar lätt vitlök och används i C Asien och Sibirien.

Allium prattii 10-60cm hög. Växer vilt i fuktiga skogar. Äts rå, eller torkad i pulver i centrala Asien.

Allium ramosum doftlök Vita blommor i juni och augusti. Sol till halvskugga.

Allium 

sativum var. ophioscorodon ormlök

Allium schoenoprasum gräslök



Allium senescens bredbladig kantlök Blommar på sensommaren. Goda blad o blommor.  Sol o väldränerat. Lättodlad.

Allium senescens ssp glaucum bredbladig kantlök
Som den rena arten men med blådaggigt vackra blad.

Allium sp. prydnadslök Bailey Vackra rosa blommor mitt i sommaren. 50Cm hög. Uppskattas av fjärilar.

Allium triquetrum sloklök
Tuvbildande och vacker lök med vita blommor och gröna streck. Ca 40 cm hög. Sprider sig om den trivs. Smak av ramslök. Föredrar en skuggig växtplats 

med fuktighetshållande jord.

Allium tuberosum kinesisk gräslök

Allium ursinum ramslök
30cm hög lök med breda blad. Stark doft och mild smak av vitlök (ish). Näringsrik, fuktighetshållande och gärna kalkrik jord. Halvskugga-skugga. Alla 

växtdelar är ätbara inkl omogna frön. Sprider sig m den trivs. Vissnar ner på försommaren. Vildväxande upp till zon 4.

Allium wallichi nepallök Sommarblommande lök från Himalaya. Rödvioletta bollar ca 5cm stor. Höjd 30-70cm

Allium x proliferum luftlök, Egyptisk luftlök
Får smålökar i toppen av stjälken. Dessa har stark löksmak och är bra i matlagning. Även stjälkar kan användas. Höjd: 50-100 cm. Fascinerande 

växtsätt.

Althaea officinalis läkemalva Dekorativ perenn och medicinalväxt. Grågröna mjukt ludna blad och ljust rosa blommor. 

Amphicarpaea bracteata underböna

Angelica archangelica kvanne BLBP01 Selekterad sort med extra högt innehåll av eteriska oljor.

Apios americana potatisböna

Aralia cordata sallatsaralia

Armoracia rusticana pepparrot Prästgården, Gefle Insamlad på prästgården vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle

Arnica chamissonis vägarnica

Artemisia abrotanum åbrodd Predikoväcka Grönt kulturarv från Södra Dalarna. Vackert finflikiga blad med söt citrusdoft. Kuddlikt växtsätt. Ca 0,5-1 m hög.

Artemisia absinthium malört

Artemisia dracunculus fransk dragon Mycket godare än den ryska men inte lika härdig. Ovärderlig för oss bearnaisesås-älskare.

Artemisia filifolia dillmalört Silvrigt bladverk och gula blommor. Ca 50cm hög. Soligt och väldränerat. Sprider sig i sidled.

Asparagus officinalis sparris Gijnlim En av de vanligaste sorterna i kommersiell odling. Ger bra med smala-medel tjocka stjälkar.

Beta vulgaris sp. maritima strandbeta

Camassia quamash ätlig stjärnhyacint Vackra blå blommor på våren. Föredrar lättfuktig väldränerad jord i halvskugga. Sprider sig med frö om den trivs. Ätliga lökar. Ca 40cm hög.  

Canna edulis röd arrowrot Stärkelserika rotknölar. Förvaras frostfritt.

Cardamine bulbifera tandrot
Fina lila blommor på våren. Trivs i lundlik miljö. Vildväxande men ovanlig. Får små bulbiller i bladvecken som är krasselika i smaken och goda. Även blad 

och rot är ätbar.

Chenopodium bonus-henricus

lungrot / gode Henriks 

målla
Produktiv perenn grönsak. Ger rikligt med blad från tidig vår och sen hela sommaren. Blomknoppar kan ätas som broccoli. Bör tillagas.

Claytonia sibirica vårsköna
Vacker och skir perenn som trivs i halvskugga-skugga i fuktiga lägen. Blommor och blad är goda i sallad. Kortlivad men frösår sig lätt. Härdighet B.

Cornus canadensis amerikanskt hönsbär
10cm hög. Vacker vit blomma som utvecklas till ett rött ätligt bär. Trivs bäst i mullrik jord, gärna surt. Marktäckare i skuggiga-halvskuggiga lägen. Zon 5.

Crambe maritima strandkål

Cynara cardunculus kronärtskocka Herrgårds

Dioscorea polystachya jams

Dioscorea villosa vild jamsrot

Echinacea purpurea röd solhatt Magnus Exclusive Medicinalväxt. Bra till snitt. Fantastisk fjärilsväxt. Vill stå soligt och åt det torrare hållet.

Fragaria moschata parksmultron Askungen Ovanligt stora bär. God. Självfertil. Frisk svensk sort. Revar. Bra marktäckare. Zon 4

Fragaria nilgerrensis Ljusrosa jordgubbe med starka rom. Mjukt och smältande fruktkött med aprikossmak. Lämplig som marktäckare, revar bra. Härdighet oklar.

Fragaria rubicola persikosmultron Mount Omei Revande smultron med vita bär och smak av persika. Bra marktäckare.

Fragaria vesca månadssmultron Improved Rugen Ska vara en förbättrad sort från det klassiska månadssmultronet Rügen. Stora röda smultron på tuvbildande planta (som ej revar).

Fragaria vesca smultron Linné Revande. Goda bär. Zon 5.

Fragaria vesca smultron Norrlandsmultron

Fragaria vesca smultron Rödluvan

Fragaria vesca smultron Snövit Vita stora bär. Tåls av vissa allergiker. Revar. Zon 5

Fragaria x ananassa jordgubbe Bounty Sen sort. Söt och frisk sort. Zon 5.

Fragaria x ananassa jordgubbe Florence
Sen sort. Frisk och god yrkesodlarsort med toner av smultron. Zon 5 men något frostkänslig så kan behöva täckas eller odlas där det är stabilt vårväder.

Fragaria x ananassa jordgubbe Honeoye Tidig och frisk sort. Zon 6.

Fragaria x ananassa jordgubbe Korona

Fragaria x ananassa jordgubbe Mara des bois Remonterande. Gammalfransk sort med intensiv smak och doft. En gourmetgubbe. Relativt små bär.

Fragaria x ananassa jordgubbe Polka Medel i mognadstid. Söt och god. Frisk och populär. Zon 6.

Fragaria x ananassa jordgubbe Senga sengana Medel. Väldigt god och produktiv men inte en av de friskaste sorterna. Zon 5(6)



Fragaria x ananassa jordgubbe, vit Bianca Vit och god jordgubbe. Mognar medeltidigt. Rodnar lite vid mognad. Tåls av vissa allergiker. Revar. Remonterar ej men ger under lång tid. Zon 4.

Fragaria x ananassa jordgubbe, vit Pineberry white Vit jordgubbe med smak av annanas (enligt vissa, andra känner det ej..). Revar. Små men goda. Behöver korspollineras.

Fragaria x vescana smulgubbe Rebecka Mycket god. Tidig sort med smak av smultron och storlek som små jordgubbar. Revar något. Remonterar (ger bär hela sommaren) Zon 5.

Hablitzia thamnoides rankspenat Ger generös skörd av blad tidigt på säsongen- ung midsommar. Rankar 2-3m så ge stöd/utrymme.. Härdighet: B

Hemerocallis citrina blekgul daglilja

Hemerocallis fulva brunröd daglilja Frösvidal

Hemerocallis lilioasphodelus gul daglilja

Hierochloe odorata myskgräs

Hosta sieboldiana daggfunkia Elegans

Houttuynia cordata ödleblad Chameleon Perenn grönsak/ört. Denna sort har festligt flerfärgadeblad. Den helgröna används mer i köket än den brokbladiga. 

Houttuynia cordata ödleblad Perenn grönsak/ört. Använd i det asiatiska köket.

Hylotelephium spectabilis kinesisk kärleksört Granlunda
Smakfull perenn. Blommar sent på hösten (from sept). Stora platta ljusrosa blommor som uppskattas av fjärilar. 40-50cm hög. Ljust grönt bladverk. Vill 

stå soligt och väldränerat. Lättodlad och torktålig. Grönt kulturarv.

Hylotelephium telephium kärleksört Klassisk perenn vars späda blad är god på våren. Fjärilsfavorit. Vill stå soligt.

Lathyrus tuberosus knölvial

Lavandula angustifolium lavendel Hidcote

Lavandula angustifolium lavendel Munstead

Levisticum officinale libbsticka

Ligusticum scoticum strandloka

Lippia citriodora citronverbena

Malva moschata myskmalva Goda blad i sallader. Båda m vit och rosa blommor. Blommar under lång tid, även omtyckt av bin.

Malva sylvestris rödmalva Zebrina

Mandragora officinarum alruna Medicinalväxt

Melissa officinalis citronmeliss

Mentha piperita pepparmynta

Mentha piperita var. citrata  bergamottmynta Eau De Cologne

Mentha piperita var. citrata  chokladmynta Chocolate

Mentha spicata grönmynta

Mertensia maritima ostronört

Meum athamanticum björnrot
Flerårig perenn. Traditionell medicinalväxt men också god att krydda med (tex fisk och äggrätter, soppor, sallad, sås osv). 30-60cm hög. Aromatiskt 

finflikigt bladverk som verkligen pryder sin plats.

Musa basjoo japansk fiberbanan
Världens mest köldtåliga banan. Sägs tåla ner till -9. 5,5m hög. Kan odlas i kruka (men blir då lägre och ev svår att få blom på). Häftig planta men man 

ska nog ej räkna med frukt (som ändå ej är god att äta)

Musa velutina sammetsbanan Köldtålig men inte härdig banan. Får goda, rosa bananer med mycket frön.

Myrrhis odorata spansk körvel

Origanum vulgare kungsmynta Lättodlad och torktålig växt. Alltid full av fjärilar, bin m.fl. Fin i snitt. God på pizza. Vad mer kan man önska?

Origanum vulgare ssp hirtum grekisk oregano Klassisk kryddväxt.

Oxyria digyna fjällsyra Fjällsyror med olika proveniens, Hemavan, Nikkaluokta (storblommig selektion) Norra Tväråklumpen.

Petasites hybridus pestskråp

Polypodium vulgare stensöta

Pycnanthemum muticum präriemynta Perenn insektsmagnet. Mintdoftande. Blad kan användas för att avskräcka mygg. Härdighet B

Pycnanthemum verticillatum kranspräriemynta Perenn insektsmagnet från Nordamerika. 50cm hög. Bra i örtte. Härdighet B

Rheum rhabarbarum rabarber Barbro

Rheum rhabarbarum rabarber Berit

Rheum rhabarbarum rabarber Canada Red
Mörkt röda genomfärgade stjälkar. God och mild med låg oxalsyrehalt. Ger otroligt vacker kräm! Mycket produktiv. Sen. Nästan inga blomstjälkar. Korta 

och tjocka stjälkar. Ca 50 cm hög. Zon 5

Rheum rhabarbarum rabarber Champagne Söt och god sort. Kraftiga och långa vackert ljust rosa stjälkar. Tidig. Stor tuva, ca 1,2m hög. Z.7.  Gammal sort.

Rheum rhabarbarum rabarber Glaskins perpetual Låg halt av oxalsyra. Engelskt kulturarv. Snabbväxande sort som ger under lång tid. Mörkt röda stjälkar.

Rubus articus åkerbär Elpee
Världens godaste bär? Lågväxande ört som naturligt växer i mager men fuktighetshållande jord (typ ängsmarker och dikeskanter). Ljus halvskugga. 

Självsteril så behöver korspollineras av antingen annan sorts åkerbär eller ett allåkerbär. Z.7

Rubus articus åkerbär Ilomansti
Världens godaste bär? Finsk, frisk sort. Lågväxande ört som naturligt växer i mager men fuktighetshållande jord (typ ängsmarker och dikeskanter). Ljus 

halvskugga. Självsteril så behöver korspollineras av antingen annan sorts åkerbär eller ett allåkerbär. Z.7

Rubus articus åkerbär Robert
Världens godaste bär? Lågväxande ört som naturligt växer i mager men fuktighetshållande jord (typ ängsmarker och dikeskanter). Ljus halvskugga. 

Självsteril så behöver korspollineras av antingen annan sorts åkerbär eller ett allåkerbär. Z.7

Rubus articus åkerbär Tarya
Världens godaste bär? Lågväxande ört som naturligt växer i mager men fuktighetshållande jord (typ ängsmarker och dikeskanter). Ljus halvskugga. 

Självsteril så behöver korspollineras av antingen annan sorts åkerbär eller ett allåkerbär. Z.7



Rubus articus åkerbär WC Hemavan
Världens godaste bär? Vild klon upphittad i ett dike. Lågväxande ört som naturligt växer i mager men fuktighetshållande jord (typ ängsmarker och 

dikeskanter). Ljus halvskugga. Självsteril så behöver korspollineras av antingen annan sorts åkerbär eller ett allåkerbär. Z.7

Rubus illecebrosus jordgubbshallon
Taggig och lågväxande (ca 0,5m). Bildar bestånd. Fantastiskt vackra frukter men tyvärr är smaken som färsk inte så fantastisk (lite smaklös). Blir 

avsevärt bättre vid tillagning. Z. 4(5). Självfertil. 

Rubus pentalobus matthallon Vintergrön och vacker marktäckare. 20-30cm hög. Får hallonlika bär. Sol-halvskugga. Mullrik jord. Z. D

Rubus stellarcticus allåkerbär Anna
Trädgårdsklon av åkerbär. Behöver korspollineras (ex Beata, Sofia). Produktiv, kraftigt växande och frisk. Stora lite ljusa bär något senare än övriga. 

Syrlig något svag arom.

Rubus stellarcticus allåkerbär Beata Trädgårdsklon av åkerbär. God sort med smak liknande det vilda. Bra skörd. Behöver pollineras (ex Anna).

Rubus stellarcticus allåkerbär Linda Trädgårdsklon av åkerbär. Tidig med små mörka mycket goda aromatiska bär. Svagare växtsätt. Behöver korspollinering.

Rubus stellarcticus allåkerbär Sofia Trädgårdsklon av åkerbär. Mycket god och åkerbärlik smak. Måste korspollineras (ex Anna)

Rubus stellarcticus allåkerbär Valentin Trädgårdsklon av åkerbär. Kraftigt växtsätt, bra marktäckning men kanske inte så stor skörd. Behöver korspollineras av annan sort

Rubus xanthocarpus guldhallon
Effektiv marktäckare med gula bär. Tål surjord. Ca 30cm hög. Bra marktäckare. Oprövad härdighet, ev z.3 (?). Ej produktiv men mycket god smak på 

guldgula bär.

Rumex acetosa ssp. lapponicus fjällängssyra
Underart till vår vanliga ängssyra som påträffas i fjällen. Förr använd för att ysta renmjölk.

Rumex rugosus trädgårdssyra Storbladig syra. En av de första perennerna att titta upp om våren. Användas i traditionella recept till sås och soppa i tex Polen.

Rumex scutatus silverbladig sköldsyra Silver leaf God perenn syra med silvrigt bladverk.

Ruta graveolens vinruta Medicinalväxt. Används bl.a.. Till att smaksätta Grappa. Vackert blågrönt bladverk och gula blommor. 

Salvia officinalis kryddsalvia

Sanguisorba minor pimpinell Späda blad god i sallad. Smakar lite gurka.

Satureja montana vinterkyndel
God kryddväxt. Väldigt god till grillat men även tex bönor (anses vara the  bean-herb). Vill stå soligt och väldränerat. Bra att vintertäcka. 25cm hög med 

rosa blommor uppskattade av bin.

Satureja montana var citrodora citron-vinterkyndel

Sedum sarmentosum löparfetblad Anpassningsbar, tål torka fint, men kanske godast under gynnsamma förhållanden (god trädgårdsjord med bevattning vid torka).

Silene vulgaris smällglim
Blad och skott äts i sallad eller i tex omelett. Smakar lite ärtigt. Mycket god, speciellt på våren men kan användas under hela säsongen. Även blomman 

är söt och god. Vildväxande. En primör i Italien.

Sium sisarum sockerrot

Stachys affinis korogi
Vita köttiga knölar utvecklas på hösten. Goda både råa och tillagade. Behöver ej skalas. Rosa blommor som uppskattas av insekter. Lätt odlad o 

starkväxande. 50Cm hög, sol till halvskugga.

Symphytum x uplandicum uppländsk vallört Bocking 14 Sätter ej frö. Ej invasiv som rena arten. Bra på att ansamla kalium.

Taraxacum pseudoroseum

rosablommande 

maskros
Rosablommande maskros

Thymus vulgaris kryddtimjan Klassisk kryddväxt som kan anses som basutbudet i kryddlandet. Medicinalväxt (ex. så kan te på timjan lindra hosta).  Älskas av fjärilar/bin.

Thymus x citridorus citrontimjan God doft/smak av citron. Härdighet C*

Verbena officinalis järnört

Vicia pisiformis ärtvicker

Viola x williamsii bukettviol Ullas Favorit
Grönt kulturarv från Småland. Blommar i sol-halvskugga från maj-oktober (bör putsas). Ljust lilavita blommor. Lämplig som kantväxt. Höjd 25cm, c/c 

30cm.

Yucca filamentosa fiberpalmlilja
Trivs i full sol och väldränerat läge. Fantastisk blomning utifrån en vintergrön tuva (som vissnar efter blomning men då tar sidoskotten över). Ätbara delar: 

blomma, blomstjälk och frukt. Bör vintertäckas.

Zingiber mioga japansk ingefära Unga skott är en vårprimör. Även blomknoppar äts. Halvskugga-skugga. 20-60cm hög.

Zingiber mioga japansk ingerfära Crugs Zing Unga skott är en vårprimör. Även blomknoppar äts. Halvskugga-skugga. 20-60cm hög.


