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latinsk namn svenskt namn dansk namn sort typ Ätbart Annat placering

TRÄD

Alnus glutinosa klibbal Rødel Amträd Kväve Lite överallt …

Asimina triloba pawpaw pawpaw fruktträd frukt plantskolan

Corylus avellana x corylus columna hassel storfrugtet hassel Farris88Q, ympad nötträd nötter 2a

Corylus maxima hassel storfrugtet hassel Emoa1, ympad nötträd nötter 4c

Cydonia oblonga kvitten pærekvæde Vranja fruktträd frukt 4b

Cydonia oblonga kvitten æblekvæde konstantinopel fruktträd frukt Hügel1

x Crataemespilus (grandiflora?) Hagtornsmispel tjørn x mispel fruktträd frukt 8 c

Halesia carolina Snödroppsträd Sneklokketræ fruktträd frukt 4b

Juglans ailantifolia Cordiformis Hjärtnöt Hjertenød CW3 nötträd nötter vid vägen

Juglans ailantifolia Cordiformis Hjärtnöt Hjertenød Kalmar nötträd nötter 10

Juglans regia valnöt valnød nötträd nötter trekanten, vid vägen

Malus domestica äpple æble Alice fruktträd frukt 10

Malus domestica äpple æble Aroma fruktträd frukt 6a

Malus domestica äpple æble Filippa fruktträd frukt 8e

Malus domestica äpple æble Gyllenkroks Astrakan fruktträd frukt 2b

Malus domestica äpple æble Sävstaholm fruktträd frukt 6b

Malus domestica äpple æble Folke fruktträd frukt 10

Malus domestica äpple æble Belle de Boskoop fruktträd frukt 10

Malus domestica äpple æble Elstar, minitræ fruktträd frukt myntebed

Mespilus germanica mispel mispel Süβmispel fruktträd frukt 7a

Morus alba x morus nigra mullbär morbær Illinois everbearing bärträd bär 2c

Morus mulle mullbär morbær Mulle bärträd bär 6a

Prunus avium körsbär kirsebær Fryksås fruktträd bär vid söderhavet

Prunus avium körsbär kirsebær Gisela Stella fruktträd bär lavendelbed

Prunus cerasus surkörsbär surkirsebær Lettisk låg fruktträd bär 10

Prunus cerasus surkörsbär surkirsebær Chokladnaja fruktträd bär 7b

Prunus cerasifera körsbärsplommon mirabelle fruktträd bär vid vägen
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Prunus cerasifera körsbärsplommon mirabelle Komet fruktträd bär vid vägen

Prunus divaricata myrobalanplommon fruktträd bär plantskolan

Prunus domestica plommon blomme Reine Claude d'Oullins fruktträd bär vid söderhavet

Prunus domestica plommon blomme Opal fruktträd bär vid söderhavet

Prunus domestica plommon blomme Mirabelle de Nancy fruktträd bär vid vägen

Prunus domestica ssp. insititia krikon kræge fruktträd frukt vid vägen, köksträdgården

Pyrus communis päron pære Göteborgs Diamant fruktträd frukt 2b

Pyrus communis päron pære Gråpære fruktträd frukt 9

Pyrus communis päron pære Esperens herre fruktträd frukt söder om ladugården

Pyrus ussuriensis Manchurisk päron Manchurisk pære fruktträd frukt vid vägen

Sambucus nigra fläder hyld blommor och bär vid vägen

x Sorbaronia fallax Sötrönn Storfrugtet røn Mitjurinskaja Desertnaja fruktträd frukt vid vägen

BUSKAR

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel ellebladet bærmispel Martin bärbuske bär insekt vid söderhavet, vid vägen

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel ellebladet bærmispel Northline bärbuske bär insekt vid söderhavet, vid vägen

Aronia melanocarpa svart aronia surbær/aronia Viking bärbuske bär insekt vid söderhavet, vid vägen

Aronia melanocarpa svart aronia surbær/aronia Hugin bärbuske bär insekt 8b

Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske Sibirisk ærtetræ buske Frön? kväve 1b, 4a, 8b, 8e

Chaenomeles japonica rosenkvitten japankvæde Frukt, sur 6b, vid söderhavet

Cornus canadensis Amerikanskt hönsbär Canadisk hønsebær bärbuske, låg bär marktäck 2c

Cornus mas Körsbärskornell Storfrugtet kirsebærkornel Schafer bärbuske bär 7a

Cornus mas Körsbärskornell Storfrugtet kirsebærkornel Jolico bärbuske bär 10

Corylus avellana Hassel storfrugtet hassel Jättenöt från Halle nötbuske nötter 10 + plantskolan

Corylus avellana Hassel storfrugtet hassel Bolviller nötbuske nötter plantskolan

Corylus avellana Hassel storfrugtet hassel Nottingham Prolific nötbuske nötter plantskolan

Corylus avellana Hassel storfrugtet hassel Lambert filbert nötbuske nötter plantskolan

Corylus avellana Hassel storfrugtet hassel Rød zellernöt nötbuske nötter plantskolan

Corylus maxima Hassel storfrugtet hassel Gunslebener nötbuske nötter 3a



latinsk namn svenskt namn dansk namn sort typ Ätbart Annat placering

Corylus maxima Hassel storfrugtet hassel Butler nötbuske nötter 5a

Elaeagnus umbellata Koreansk silverbuske Koreansk sølvblad bärbuske kväve vid vägen

Elaeagnus umbellata Koreansk silverbuske Koreansk sølvblad bärbuske bär kväve 3b

Elaeagnus umbellata Koreansk silverbuske Koreansk sølvblad Fortunella bärbuske bär kväve 5a

Elaeagnus multiflora Japansk silverbuske Japansk Sølvblad Red cherry bärbuske bär kväve 6b

Elaeagnus multiflora Japansk silverbuske Japansk Sølvblad Sweet scarlet bärbuske bär kväve 4a

Elaeagnus multiflora Japansk silverbuske Japansk Sølvblad Sweet scarlet bärbuske bär kväve plantskolan

Hippophaë rhamnoides havtorn havtorn Lotta bärbuske bär kväve vid nordsøen

Hippophaë rhamnoides havtorn havtorn pollmix 5 bärbuske bär kväve vid nordsøen

Lonicera caerulea blåbärstry honningbær Vostorg bärbuske bär planteskolen

Lonicera caerulea blåbärstry honningbær Jugana bärbuske bär planteskolen

Lonicera caerulea blåbärstry honningbær Boreal Beast bärbuske bär 7b

Lonicera caerulea blåbärstry honningbær Boreal Beauty bärbuske bär 7b

Lonicera caerulea blåbärstry honningbær Honey Bee bärbuske bär 8b

Lonicera caerulea var. kamtschatica blåbärstry honningbær Jem&Fix bärbuske bär 10

Lonicera caerulea var. kamtschatica blåbärstry honningbær Holma bärbuske bär 2b

Lycium barbarum goji (eller bocktörne) goji-bær (eller bukketorn) bärbuske bär vid vägen

Ribes × nidigrolaria Jostabär/krusvinbär Jostabær/solstik bärbuske bär 5a

Ribes nigrum Svarta vinbär solbær Öjabyn bärbuske bär 6a

Ribes nigrum Svarta vinbär solbær Risarp bärbuske bär 1a, 6a, 8c, 8e

Ribes nigrum Svarta vinbär solbær Titania bärbuske bär 4b, 4c

Ribes rubrum Röda vinbär ribs bärbuske bär 2a, 5b, 6b, 8c, 8e

Ribes rubrum Röda vinbär ribs 3 gamle sorter bärbuske bär 6b, 8b

Ribes rubrum Röda vinbär ribs Hvid Hollandsk bärbuske bär 7a

Ribes uva-crispa Krusbär stikkelsbær rød bärbuske bär 2b, 3a, 3b, 5b

Ribes uva-crispa Krusbär stikkelsbær Black Velvet bärbuske bär 7b, 3A

Rubus iadeus gule sommerhallon gule hindbær bärbuske bär gamle vej

Rubus iadeus hallon hindbær bärbuske bär gamle vej

Rubus iadeus hösthallon efterårshindbær bärbuske bär Hindbærbed v drivhus
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Rubus iadeus hallon sorte hindbær Black jewel bärbuske bär gamle vägen

Rubus illecebrosus jordgubbshallon jordbær-hindbær låg bärbuske bär 1a

Rubus arcticus × stellarcticus Allåkerbär Allåkerbær Beata (og Anna?) bärbuske, låg bär marktäck 2c

Rubus arcticus × stellarcticus Allåkerbär Allåkerbær Linda bärbuske, låg bär marktäck 2c

Rubus xanthocarpus Guldhallon Guldbær bärbuske, låg bär marktäck 1a? Kruka

Staphylea pinnata Pimpernöt Blærenød nötbuske blommor, nötter 5a

Vaccinium corymbosum amerikansk blåbär amerikansk blåbær Darrow bärbuske bär 2c

Vaccinium corymbosum amerikansk blåbär amerikansk blåbær Elisabeth bärbuske bär 2c

Vaccinium corymbosum amerikansk blåbär amerikansk blåbær Goldtraube bärbuske bär 2c, 7b

Vaccinium corymbosum amerikansk blåbär amerikansk blåbær Northland bärbuske bär 2c

Vaccinium corymbosum amerikansk blåbär amerikansk blåbær Blue crop bärbuske bär 2c, 7b

Vaccinium macrocarpon jättetranbär storfrugtet tranebær Howes bärbuske bär 2c

Vaccinium macrocarpon jättetranbär storfrugtet tranebær Big Pearl bärbuske bär 2c

ÖRTER

Agastache scrophulariifolia Flenörtsisop Anisisop kryddväxt blad, blommor insekt 7a, 7b

Ajuga reptans Revsuga Krybende læbeløs perenn grönsak skott marktäck 5a, 6a

Allium ampeloprasum Purjolök Porre Bleu Solaise perenn lök blad, blommor insekt 4b, 4c, 5a, 8

Allium angulosum Rysslök Kamløg Sara perenn lök blad, blommor insekt 6 a 

Allium babingtonii Babington purjolök Babingtons porreløg perenn lök blad (7), 6A

Allium × proliferum Luftlök Etageløg perenn lök blad, blommor insekt 4b, 7a

Allium cernuum prärielök prærieløg perenn lök blad, blommor insekt 6b

Allium fistulosum pipløk pibeløg perenn lök blad, blommor insekt 1b, 2a, 5a

Allium hookeri Hookers lök Hookers løg perenn lök blad, blommor insekt 6b

Allium hymenorhizum Althailök perenn lök blad, blommor insekt 4b

Allium nutans sibirisk kantlök sibirisk kantløg perenn lök blad, blommor insekt 6 b

Allium Millenium trädgårdskantlök havekantløg Millenium perenn lök blad, blommor insekt 4a

Allium moly Guldlök Guldløg perenn lök blad, blommor insekt 4b, 7a

Allium ramosum doftlök Sommer ramsløg perenn lök blad, blommor insekt 5b
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Allium sativum vitlök hvidløg ? Slangehvidløg perenn lök blad, blommor, lök 2a

Allium sativum vitlök hvidløg Estisk rød perenn lök blad, blommor, lök 4a, 5a, 8c

Allium sativum vitlök hvidløg Unikat perenn lök blad, blommor, lök gårdhaven

Allium schoenoprasum grässlök purløg perenn lök blad, blommor insekt 2a, 2b, 2c, 3b

Allium scorodoprasum Skogslök/kajp Skovløg perenn lök blad, blommor insekt 3a, 4b, 5b

Allium senescens x nutans x ? Kantlök Kantløg perenn lök blad, blommor insekt 6a

Allium senescens x nutans x ? Norrland onion norrlandslök Nordlandsløg? perenn lök blad, blommor insekt Plantskolan

Allium tuberosum kinesisk gräslök kinesisk purløg perenn lök blad, blommor insekt 4 a 

Allium ursinum Ramslök Ramsløg perenn lök blad, blommor insekt 3a, 9

Allium victorialis sekerslök sejrsløg perenn lök blad, blommor insekt 2a, 3a

Althaea officinalis Läkemalva Lægestokrose perenn grönsak blad, rot 4b, 8d

Angelica archangelica Kvanne Kvan perenn grönsak alle dele af planten insekt 8b

Angelica archangelica Fjällkvanne Kvan perenn grönsak alle dele af planten insekt 8b, 8d

Armoracia rusticana pepparrot Peberrod perenn grönsak blad och rötter 1a (krukke)

Asparagus officinalis Sparris Asparges Mary Washington perenn grönsak skott gårdhaven

Asparagus officinalis Sparris Asparges Rafaello perenn grönsak skott gårdhaven

Asparagus officinalis Sparris Asparges Mary Washington perenn grönsak skott 8d

Asparagus officinalis Sparris Asparges egne frø perenn grönsak skott 6a + køkkenhaven

Aster scaber Koreansk aster Koreansk asters perenn grönsak Nya blad 6b, 4b, plantskolan

Baptisia australis. Färgväppling Lilla farvebælg Kväve 6a

Beta vulgaris ssp. maritima strandbeta strandbede perenn grönsak blad 7, 8a

Bistorta vivipara Ormrot Topspirende pilerod perenn grönsak Unge blad 1b

Blitum bonus-henricus Goda Henriks Målla Stolthenriks gåsefod perenn grönsak blad, frø 2a, 2b, 4b, 5a, 5b, 6b, 7, 8d

Brassica oleracea Flerårig bladkål Flerårig grønkål perenn grönsak blad, blommor 6a, 8c, 2b, 3a, 5a, 7a

Brassica oleracea var. botrytis

Nine star perennial 

kale Nine star perennial kale perenn grönsak Blommor plantskolan

Campanula latifolia Hässleklocka Bredbladet klokke perenn grönsak hele planten 3 a

Campanula trachelium Nässelklocka Nældeklokke perenn grönsak hele planten 6a, 6b, 3b, 4

Cardamine bulbifera Tandrot Tandrod perenn grönsak 1a

Cardamine pratensis Ängsbräsma Engkarse perenn grönsak hele planten 2b, 4b, 5a
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Cikorium intybus Cikoria Cikorie perenn grönsak blad 1b, 4b

Claytonia sibirica Vårsköna Sibirisk vinterportulak perenn grönsak unge blad marktäck 1b, 4b

Clinopodium vulgare vild basilika kransbørste kryddväxt blad 4a, 4b, 7a

Crambe maritima strandkål strandkål perenn grönsak blad 8d

Dystaenia takesimana Ullungloka, Seombadi Seombadi perenn grönsak blad 1a, 4b

Foeniculum vulgare purpureum Bronsfänkål Bronzefennikel kryddväxt blad 2b, 4a

Fragraria x ananassa jordgubbe havejordbær Florence bär bär lavendelbed

Fragraria x ananassa ananasgubbe havejordbær White dream bär bär lavendelbed, 2A

Fragaria moschata parksmultron spansk jordbær bär bär 4b

Fragaria vesca smultron skovjordbær bär bär marktäck söder for laden

Fragaria vesca smultron skovjordbær Rügen bär bär Kantväxt mange steder …

Fragaria vesca smultron skovjordbær Yellow wonder bär bär Kantväxt 4a, 5a, 8c

Galium odoratum Myskmadra Skovmærke kryddväxt blommer och bär marktäck plantskolan

Hablitzia tamnoides Rankspenat spinatranke klättervaxt blad 9

Hablitzia tamnoides Rankspenat spinatranke klättervaxt blad 3A

Hemerocallis citrina Blekgul daglilja citrongul daglilje ätbar blomma

knopper och 

kronblad 4 c

Hemerocallis hybrid daglilje daglilje Ed Murray ätbar blomma

knopper och 

blommor første hügel

Hemerocallis ssp daglilje daglilje ätbar blomma

knopper och 

blommor 5b

Hosta Funkia Hosta Flere perenn grönsak blad 3b, 8b

Hosta Funkia Hosta Egne frøplanter perenn grönsak blad 7b, 1b

Hosta sieboldiana Funkia Hosta Elegans 7b

Humulus lupulus Humle perenn grönsak spæde skud 8d

Hylotelephium spectabile Kinesisk Kärleksört Kinesisk Skt. Hans urt perenn grönsak blad første hügel

Hylotelephium spectabile Kinesisk Kärleksört Kinesisk Skt. Hans urt Carmen perenn grönsak blad første hügel

Hylotelephium telephium Kärleksört Skt. Hans urt Xenox (Röd) perenn grönsak blad første hügel

Hylotelephium telephium Kärleksört Skt. Hans urt Lajos (Brokbl) perenn grönsak blad første hügel

Hylotelephium telephium Kärleksört Skt. Hans urt perenn grönsak blad

4b, 5a, 6b, planteskole, 

første hügel

Hyssopus officinalis isop Isop kryddväxt blad och blommor insekt

4c, 6a, 6b, 

citronmelissebed

Lathyrus tuberosus knölvial knoldfladbælg klätterväxt knölar insekt 7
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Lepidium latifolium bitterkrassing strandkarse perenn grönsak blad strandbed

Ligusticum scoticum Strandloka skotsk lostilk 2a, 5a, 6a, 6b, 7

Lysimachia nummularia Penningblad Pengebladet fredløs marktäck te af blad 5a

Malvaceae moschata myskmalva Moskuskatost perenn grönsak blad och blommor 5 a

Malvaceae verticillata kransmalva kinesisk katost perenn grönsak blad och blommor 6 b

Malvaceae sylvestris var. Mauritiana Mauritansk rödmalva mauretansk katost perenn grönsak blad och blommor 6 a 

Matteuccia struthiopteris Strutbräken

Alm. Strudsvinge/alm 

kurvebregne perenn grönsak

sammenrullede 

ungblad 9

Mentha mynta Mynte olika kryddväxt blad myntebed, planteskole

Mentha aquatica vattenmynta vandmynte kryddväxt söderhavet og nordsøen

Myrrhis odorata spansk körvel sødskærm perenn grönsak blad, frö, stængler 1b, 3a, 5a, 6b, 7, 8e

Meum athamanticum Björnrot Bjørnerod kryddväxt blad, rötter Plantskolan

Oxyria digyna Fjällsyra Fjeldsyre perenn grönsak 2c, 4a, 4b, 8a

Origanum vulgare kungsmynta merian kryddväxt blad 4a, 6a, 6bførste hügel

Peltaria alliacea Penningtrav Hvidløgskarse Plantskolan?

Pulmonaria saccharata Broklungört Plettet lungeurt Mrs Moon akkumulator 3a

Rheum rhabarbarum Rabarber Rabarber perenn grönsak stængler accelerator 4a

Rheum rhabarbarum Rabarber Rabarber Vinrabarber? perenn grönsak stængler accelerator 5b

Rheum rhabarbarum Rabarber Rabarber perenn grönsak stængler accelerator 7a

Rheum rhabarbarum Rabarber Rabarber perenn grönsak stængler accelerator 3b, rabarberbed

Rheum rhaponticum Rabarber Rabarber Livingstone perenn grönsak stængler accelerator 7b

Rumex acetosa Ängssyra Engsyre/alm. syre perenn grönsak blad 4c

Rumex patientia Spenatskräppa Engelsk spinat perenn grönsak blad 1a, 3a, 4a, 6b, 8c

Rumex rugosus trädgårdssyra havesyre perenn grönsak blad 2b, 3b

Rumex sanguineus blodskräppa skovskræppe perenn grönsak blad 6a

Rumex scutatos Sköldsyra Fransk syre/skjoldsyre perenn grönsak blad 5a, 6b

Rosmarinus officinalis rosmarin kryddväxt blad Kruka

Salvia officinalis Salvia salvie kryddväxt blad lavendelbädd

Salvia pratensis Ängssalvia Engsalvie kryddväxt blad 5b, 6b, 7

Sanguisorba minor Pimpinell Bibernelle kryddväxt blommor 5a
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Sanguisorba officinalis Blodtopp lægekvæsurt kryddväxt 5b

Satureja Montana vinterkyndel vintersar kryddväxt blad och blommor insekt Plantskolan

Sedum sarmentosum löparfetblad stenurt marktäck blad 3b, 4a

Skorzonera hispanica Svartrot Skorzonerrod perenn grönsak Hela plantan 1b, 4c, 5a

Stachys affinis Korogi Kinaskok Rotsak knölar Plantskolan

Stachys palustris Knölsyska Kærgaltetand rotsak rötter/knolde Vest for nordsøen

Symphytum × uplandicum Vallört Kulsukker Bocking 14 flerårig urt accelerator mange steder

Thymus capitatus krybende timian kryddväxt blad 3 b 

Thymus vulgaris Timjan timian kryddväxt blad och blommor 4a, 7a

Tragopogon porrifolius Haverrot Havrerod rotsak

blommorstængler, 

knopper, blommor 5b

Viola odorata luktviol martsviol marktäck blommor 6b

Zingiber mioga japansk ingefära japansk ingefær/Myoga kryddväxt 5b


