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Acer hybrid Norðîc® ’San’

Anvendelse
Egner sig som middelstort gadetræ, so-
litært i anlæg og prydtræ i små haver og 
boligselskaber.

Oprindelse
Fundet og udvalgt i Lillemark Plantesko-
le. Sorten er beskyttet og ejes af Birk-
holm Planteskole A/S.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vindfør – dog 
ikke i det åbne land i Vest- og Nordjyl-
land. God sund sort uden acerbladplet-
syge.

 6 - 7 m

Ret stamme og pyramideformet 
krone med kraftige grene og 
middeltæt forgrening.
Vinterknopperne farves om 
foråret smukt rødlige inden ud-
spring. Friskgrønne femlappede 
blade med dybe indskæringer 
og røde bladstilke. Gule blom-
ster, og senere frugter der far-
ves røde ved modning. 

Middelstort træ
Røde vinterknopper
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Aronia arbutifolia Norðîc® 
’Briliantissima’

Anvendelse
Robust og dekorativ prydbusk til an-
læg og haver.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i Midwest Ground-
covers, USA og hjembragt af Ny-
gaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Aronia arbutifolia bærer de samme 
sunde og robuste egenskaber som 
Aronia melanocarpa. De er begge 
fuldt hårdføre, robuste og sunde.

 1 m

Rødfrugtet surbær, der kun dan-
ner få rodskud. Løvfældende 
busk med oprette hovedgrene 
og en åben forgrening. Blade-
ne er elliptiske, rimelig små og 
grønne. Hvert efterår skifter de 
til særdeles flotte røde høstfar-
ver. Bærrene er skinnende røde, 
men da de er ret små, egner de 
sig ikke til spisebrug.

Klimastærk
Røde frugter



4 Klimastærk
Spiselige frugter

Aronia melanocarpa Norðîc® ’Aron’

Anvendelse
Prydbusk, frugtbusk eller som uklippet 
hegn. Er også velegnet som læplante og 
til fladeplantninger.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i forsøg. Planterne 
blev produceret fra frø, der var na-
turindsamlet i USA i 1970-1980.

Klima & Sundhed
Fuldt hårdfør, robust og sund. Tåler kli-
maet ved vestkysten, hvor den er plan-
tet som læ. Jordbundstolerant – tåler 
dog ikke våd og kold jord.

 2 m

 2 m

Sortfrugtet surbær, der med 
sine oprette og udbredte grene 
giver en naturpræget plantning. 
Bladene, der er store og bredt 
elliptiske, er i udspring bron-
zefarvede, hvorefter de står 
grønne sommeren over. Inden 
løvfald i oktober, får ’Aron’ me-
get smukke høstfarver. Relativt 
store spiselige sunde bær i sep-
tember.
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Betula pendula Norðîc® FP644 Truust

Anvendelse
I anlæg, som gruppebeplantning, i 
lunde og solitært i haver og parker.

Oprindelse
Der er selekteret tre kloner fra na-
turforekommende bestande. Moder-
planterne er udvalgt for deres klima-
tilpassethed og gennemgående hvide 
stamme samt tidlig afmodning i sep-
tember.

Klima & Sundhed
Frøkildeafkommet er som helhed 
sundt – kun mindre rustangreb kan 
forekomme.

 15 - 18 m

Løvfældende mellemhøjt træ med 
bred søjleformet til omvendt æg-
formet krone. Stammen er oftest 
gennemgående. I Vestjylland bli-
ver træerne dog kun 12-15 m høje. 
Hvid og afskallende bark. Oprette 
sidegrene med smågrene, der har 
udbredt eller svagt hængende 
vækst. Frøkilden har ingen nedtør-
ringer i vinterperioden.

Birkelunde
Solitær
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Betula pubescens Norðîc®  
FP645 Truust

Anvendelse
Til naturpleje i det åbne land, til hegn og 
som spredt bevoksning. Vokser meget 
fint på fugtige arealer, men trives også 
i almindelig jord.

Oprindelse
Forsøg ved Hornum viste, at der var stor 
variation i datidens eksisterende plan-
temateriale. Afkom fra frøkilden FP645 
Truust giver tætte ensartede planter 
med vækstafslutning i september-okto-
ber og bladfald i oktober-november.

Klima & Sundhed
Der ses kun sjældent angreb af rust. 
Planterne er vindstærke. Kan vokse i det 
åbne land, men vindslides i Vestjylland.

 20 - 25 m

Løvfældende træ med åben 
krone og en uregelmæssig gren-
bygning. Sidegrenene er ikke 
hængende, undtagen er kviste 
på ældre træer. I gamle træer 
ses ofte heksekoste.

Krat
Fugtig jord
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Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’

Anvendelse
Særdeles velegnet som hæk, i mindre 
grupper eller som solitær. Er også 
skyggetålende.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i en gammel afprøv-
ning i 1980’erne, hvor den var tydelig 
forskellig fra de øvrige kloner.

Klima & Sundhed
’Balder’ er både frostfør og vindfør og 
kan bruges i hele landet. Den tilhører 
stadig den gruppe af buksbom, som 
ikke angribes af alvorlige buksbom-
sygdomme.

 2 m

 ca. 1,2 m

En livskraftig buksbom, der hvert 
år lægger mange cm til. Bred el-
lipseformet vækstform med tæt 
forgrening på oprette hovedgre-
ne. 2-3 cm lange og 1-2 cm brede 
mørkegrønne blade med lidt lyse-
re underside.

Hække 
Solitært

Hurtigtvoksende
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Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® 
Chicagoland Green®

Anvendelse
Plantes som pur, i grupper eller 
som lav hæk. God til kirkegårde el-
ler i haver.

Oprindelse
Sorten er udviklet i botanisk have, 
Chicago og hjemtaget af Nygaards 
Planteskole.

Klima & Sundhed
Chicagoland Green® er en fuldt 
frostfør buksbom, der har vist sig at 
være meget sund. Er middel i vind-
tolerance.

 0,4 - 0,7 m

 0,5 - 0,6 m

Lav, kompakt og nærmest pu-
deformet buksbom. Den har 
en tæt forgrening med oprette 
skud og udbredte sidegrene. 
Sorten minder lidt om ’Mimer’, 
men bliver lidt højere. Små, halv-
matte elliptiske blade.

Kirkegårde
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Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ 
BUNY0109’ (N)

Anvendelse
Egner sig især til pur eller lave hække. Vil 
i grupper give et tæt bunddække.

Oprindelse
Udvalgt af Søren Nygaard i det indsam-
lede plantemateriale, hvor også ’Balder’ 
er fundet. Sorten er navngivet og ny-
hedsregistreret af Nygaards plantesko-
le.

Klima & Sundhed
Vind- og frostfør og tåler endda barfrost. 
Trives fint i middel skygge og i byforhold.

 1,5 - 2 m

 ca. 1 m

Opret, tæt forgrenet busk med 
relativ stor årlig tilvækst. Blade-
ne er tykke, læderagtige, mør-
kegrønne med svag blålig farve. 
De er bredt elliptiske til næsten 
runde – 2-3 cm lange og 1-1,5 
cm brede.

Pur
Gruppeplantning
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Buxus ‘Wilson’ Norðîc®  

Northern CharmTM

Anvendelse
Plantes som pur, i grupper eller som 
lav hæk. God til anlæg, kirkegårde eller 
i haver.

Oprindelse
Sorten er udviklet i Midwest Ground-
covers, USA og hjemtaget af Nygaards 
Planteskole.

Klima & Sundhed
’Northern Charm’ er en fuldt frostfør 
buksbom. Den tåler en del vind, men 
bør ikke anvendes i Vestkystzonen. Tå-
ler desuden en del skygge.

 1 m

En særdeles mørkegrøn buks-
bom med meget tæt vækst fra 
de oprette grene. Den naturlige 
vækstform er nærmest som et 
omvendt æg. Bladene er ellipti-
ske, 2-3 cm lange og halvblanke. 
Ældre sideskud danner blom-
ster.

Hække
Pur
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Cotoneaster radicans Norðîc® ’Rami’

Anvendelse
Er specielt godt egnet som bunddæk-
kende plante i haver, anlæg, parker og 
på kirkegårde.

Oprindelse
Sorten er udvalgt blandt flere kloner 
tilbage i 1979, hvor Forsøgsstationen 
Hornum netop havde en samling. Sor-
ten hører til gruppen af de småbladede 
af arten.

Klima & Sundhed
Er meget klimatolerant, men salt i luften 
og hård barfrost sidst på vinteren kan 
give lette bladsvidninger. God sundhed.

 0,2 m

 ca. 1 m

En helt fladt voksende stedse-
grøn busk med bløde nedadhæn-
gende grene. De ellipseformede 
blade er mørkegrønne, blanke 
og ca. 1,5 cm lange. Blomstrer i 
foråret med små hvide blomster, 
der senere efterfølges af ganske 
få små røde frugter. 

Flad bunddækkende
Stedsegrøn
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Cotoneaster franchetii Norðîc® 

’Brander’

Anvendelse
I staudeplantninger eller som solitær 
busk. Bør erstatte C. ’Braendkjaer’ og C. 
salicifolius var. floccosus.

Oprindelse
Udvalgt i naturindsamlet materiale i 
Kina tilbage i 1950, og blev bragt til Hor-
num i 1964, hvorefter der skulle gå 40 
år, inden Nygaards Planteskole satte 
den i produktion. Er navngivet efter Poul 
Erik Brander, som har Cotoneaster som 
sit speciale.

Klima & Sundhed
Vind- og frostfør. I Vestjylland dog kun 
middel i det åbne land. Knophvilen op-
hæves ikke i milde vintre. God sundhed.

 2 m

 ca. 1,5 m

Løvfældende busk med oprette 
til buede grene, der former en 
tragt. Bredt elliptiske 4-5 cm sto-
re blade, der er mørkegrønne 
med gråligt håret bagside. Løv-
fald i november. Små lyserøde 
blomster i maj efterfølges af 1 
cm store orangerøde flotte bær, 
der sidder frem til jul.

Tragtformet vækst 
Solitært

Holdbare frugter



13

Cotoneaster salicifolius Norðîc® 
’Repens’

Anvendelse
Som bunddække i haver, små anlæg og 
på kirkegårde.

Oprindelse
Det er i en gammel hollandsk sort, at 
materialet er fundet til denne robuste 
Norðîc® klon.

Klima & Sundhed
Stor hårdførhed mod frost, men bar-
frost kan udtørre og svide bladene. Tå-
ler halvskygge. Robust og sund sort.

 0,5 m

 ca. 1 m

Fra plantens hovedstamme vok-
ser de udbredte til krybende lidt 
tynde sidegrene, som dermed 
danner en uregelmæssig flade. 
Planten er stedsegrøn og har 
2-3 cm lange smalt elliptiske 
halvblanke mørkegrønne blade. 
Blomstringen er sparsom, men 
små hvide blomster ses. Der 
dannes røde frugter.

Bunddækkende
Stedsegrøn
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Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’

Anvendelse
Som solitærbusk, i grupper eller i blan-
dede busketter.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i naturligt indsamlet 
materiale fra Japan i 1976. Den er afprø-
vet og selekteret ved Forsøgsstationen 
i Hornum.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør overalt i landet. En 
robust plante, der tilmed er særdeles 
sund.

 1,5 m

 ca. 1 m

Tæt forgrenet løvfældende busk 
med udbredte grene. De grønne 
blade er elliptiske og ru. Blom-
strer fra midt i juli måned og ca. 
3 uger frem. Knopperne er som 
små hvide perler, der samlet i 
klaser i udspring udgør de smuk-
ke hvide blomster, som ’Dip pon’ 
er kendetegnet ved.

Sommerblomstrende
Klimastærk
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Diervilla lonicera Norðîc® ’Dilon’

Anvendelse
Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

Oprindelse
’Dilon’ er udvalgt i forsøg ved Hornum 
Forsøgsstation. Selektionen er sket i na-
turindsamlet materiale fra USA. Sorten 
har været i produktion siden 1985.

Klima & Sundhed
Vindfør sort, der tåler let skygge. Vokser 
i mange forskellige jordtyper – dog ikke 
våd og iltfattig jord. Sunde planter.

 1 m

 ca. 0,75 m

’Dilon’ har mørkegrønne blade, 
der farves gullige ved løvfald. 
Det er en løvfældende busk 
med 6-10 cm lange tynde blade, 
der danner oprette skud med få 
sideskud. Planten sætter man-
ge rodskud og danner en tæt 
plantning.
Blomstrer i juni med små gule 
blomster, der efterfølges af 
brunlige kapsler.

Tæt bunddækkende
Ukrudtshæmmende
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Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’

Anvendelse
Bunddækkende og ukrudtshæmmende.

Oprindelse
’Dise’ er udvalgt i forsøg ved Hornum 
Forsøgsstation. Selektionen er sket 
i naturindsamlet materiale fra USA. 
Sorterne har været i produktion siden 
1985.

Klima & Sundhed
Vindfør sort, der tåler let skygge. Vok-
ser i mange forskellige jordtyper – dog 
ikke våd og iltfattig jord. Helt unge skud 
på ’Dise’ kan fryse væk om vinteren. 
Særdeles sund plante.

 1 m

 ca. 0,75 m

Løvfældende busk med 6-10 
cm lange tynde blade. Busken 
danner oprette skud med få si-
deskud. Planten sætter mange 
rodskud og danner derfor en 
tæt plantning.
’Dise’ har lysegrønne blade og 
de nye blade er rødlige i ud-
spring. Hele sommeren dannes 
der nye skud. Blomstringen er 
kontinuerlig, og de små gule 
blomster efterfølges af brunlige 
kapsler.

Bunddækkende
Rødlige blade i udspring
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Euonymus vegetus Norðîc®  
’Green Choiz’

Anvendelse
Bunddækkende plante eller formet til 
lav klippet hæk. I haver, anlæg og på kir-
kegårde.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i et parti planter, som 
Nygaards Planteskole lavede en udvæl-
gelse i tilbage i 2002.

Klima & Sundhed
Frostfør i hele Danmark, men mindre 
svidninger i kystnære egne kan fore-
komme. Skyggetolerancen er middel-
stor. Robust og sund sort.

 0,25 m

Da Euonymus vegetus dyrkes 
med meget varierende vækst-
former, er ’Green Choiz’ en de-
fineret lav stedsegrøn busk. Den 
har en opret til svagt udbredt 
vækst, men bliver ikke særlig høj. 
Bladene er elliptiske og grønne. 
Kan om vinteren ses med mere 
rødlige farver.

Bunddækkende
Lav klippet hæk
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Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’

Anvendelse
Gode varme vækstvilkår i haver og an-
læg.

Oprindelse
Stammer fra frøplanter indsamlet i Chile 
og Argentina tilbage i 1960, hvor Georg 
Sehlätzer arbejdede med Fuchsia. Har 
været i sorts- og klonforsøg, hvorefter 
den er udvalgt for sine gode egenska-
ber.

Klima & Sundhed
Sorten har vist sig frostfør, men fryser 
ofte helt tilbage hvert år. Bør ikke plan-
tes i våd jord. Fuchsia kræver generelt 
varme for god udvikling og blomstring.

 1 m

 ca. 0,75 m

Løvfældende og varmeelsken-
de busk med opret vækst og 
stærkt overhængende grene. 
Fra juli måned ses de store røde 
hængende fuchsiablomster – og 
blomstringen fortsætter frem til 
frost.

Iøjnefaldende blomstring
Frostfør
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Hedera helix Norðîc® 
’Compact Choiz’

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller soli-
tært. Også velegnet til krukker.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede 
man indsamlingen af materiale, hvoraf 
de bedste kloner blev overført til Årslev 
i 1990. I 2004 blev der iværksat en prø-
veformering i Nygaards Planteskole, hvor 
’Compact Choiz’ er den tredje klon fra 
samlingen.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør. ’Compact Choiz’ har vist 
sig at være mindre følsom for bladsvidnin-
ger efter barfrost. Sundheden er stor.

 0,4 m

 0,4 m

Særdeles kompakt stedse-
grøn plante med tæt for-
grening. Mørkegrønne 3-5 
cm lange blade. Gulgrønne 
blomster, der efter bestøv-
ning af eks. ’Golden Choiz’ el-
ler ’Great Choiz’ danner man-
ge flotte bær fra november 
og hele vinteren igennem

Robust uden bladsvidninger
Stor frugtsætning
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Hedera helix Norðîc® 
’Golden Choiz’

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller so-
litært.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede 
man indsamlingen af materiale, hvoraf 
de bedste kloner blev overført til Årslev i 
1990. I 2004 blev der iværksat en prøve-
formering i Nygaards Planteskole, hvor 
’Golden Choiz’ er den anden af tre ud-
valgte kloner.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, men der kan forekom-
me svidninger på blade efter længere 
tids barfrost. Sundheden er stor.

 0,5 m

 0,5 m

Middelkraftig vækst og en lidt 
åben stedsegrøn busk. Bladene 
er 4-6 cm lange og lidt lyse i far-
ven. Blomsterne er gulgrønne i 
tætte klaser, og efterlader 10-25 
iøjnefaldende gule frugter, der 
holder vinteren igennem. Kræ-
ver bestøvning fra eks. ’Great 
Choiz’.

Gule frugter
Dekorative blade
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Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz’

Anvendelse
Bunddækkende, purplantning eller so-
litært.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum startede 
man indsamlingen af materiale, hvoraf 
de bedste kloner blev overført til Årslev 
i 1990. I 2004 blev der af de bedste klo-
ner iværksat en prøveformering i Ny-
gaards Planteskole, hvor ’Great Choiz’ er 
den første af tre udvalgte kloner.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, men der kan forekom-
me svidninger på blade efter længere 
tids barfrost. Sundheden er stor.

 0,7 m

 0,7 m

Kraftigtvoksende stedsegrøn 
busk af Hedera i voksenform. 
Det er en tæt busk med uregel-
mæssig vækstform. Små gullig-
grønne blomster samlet i toppe 
og efterfølges af sorte bær.

Stor busk
Dekorative blade
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Hedera helix Norðîc®  
’Hesma’, ‘Hevil’ og ‘Hestor’

Anvendelse
Bunddækkende planter, men 
også slyngende planter i haver, 
anlæg og til naturbeplantninger.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum 
startede man indsamlingen af 
materiale, hvori disse tre sorter 
i ungdomsfasen blev udvalgt og 
navngivet.

Klima & Sundhed
De er alle frostføre, men blad-
svidninger efter hårde vintre er 
almindelige. Tåler alle dyb skyg-
ge og er normalt helt sunde.

Stedsegrønne planter, der i ungdomsfa-
sen er krybende. Arten er naturligt hjem-
mehørende i danske skove. Stænglerne 
danner hæfterødder, som planterne bru-
ger til at fæstne sig med på bl.a. træer.

Norðîc® ’Hesma’ er helt flad og krybende 
med 3-4 cm store blade. Forholdsvis lang-
somtvoksende. 

Norðîc® ’Hevil’ har 4-6 cm store blade med 
tydelige hvidlige nerver. Hurtigtvoksende, 
men lidt åben forgrening de første år.

Norðîc® ’Hestor’ tilhører underarten hi-
bernica og har betydeligt større blade. 
7-12 cm store meget grønne og skinnen-
de. Danner hurtigt et effektivt jorddække. 

’Hesma’
småbladet

’Hevil’
naturlig plantning

’Hestor’
effektiv bunddække

’Hesma’ ‘Hevil’ ‘Hestor’
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Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’

Anvendelse
Prydbusk til haver, parker og i anlæg. 
Solitært eller i grupper.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i et klonforsøg ved 
Forsøgsstationen Hornum tilbage i 
1980. Dens oprindelse er Botanisk 
Have, København.

Klima & Sundhed
’Gemo’ klarer sig uden vinterskader. 
Vindførheden er middel, skyggetoleran-
cen lille og sundheden stor.

 1 m

 1 m

En rigt forgrenet løvfældende 
busk med oprette hovedgrene 
og tyndere sidegrene. De relativt 
små gule blomster med mange 
støvdragere lyser flot op. Blom-
stringen starter i juni og varer til 
langt ud på efteråret. Frugterne 
er små brune kapsler.

Dekorativ
Længeblomstrende
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Hypericum x inodorum Norðîc®  
’Red Choiz’

Anvendelse
Som blomstrende og frugtbærende 
busk i haver og anlæg.

Oprindelse
’Red Choiz’ er udvalgt i en mængde ind-
samlede kloner over en lang periode.

Klima & Sundhed
Sorten har være afprøvet gennem 20 år 
og viser stor frostførhed sammenlignet 
med andre sorter. En sund rustfri Hype-
ricum.

 0,8 - 1 m

 0,75 m

’Red Choiz’ ligner i vækstform 
andre sorter af Hypericum x ino-
dorum, men frugterne afviger 
både med deres iøjnefalden-
de kraftigt røde farve, og ikke 
mindst fordi frugterne sidder 
meget længere, end hos de øv-
rige sorter. Blomsten er gul. Op-
ret vækstform med få sideskud.

Røde frugter, der 
holder længe
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Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’

Anvendelse
Blomstrende prydbusk plantet solitært 
i parker, anlæg og haver.

Oprindelse
Er udvalgt i en klonsamling, hvor den 
adskilte sig med sin blomsterrigdom 
og tættere og lavere vækst.

Klima & Sundhed
Vokser de fleste steder i Danmark, 
men er ikke vindstærk i det åbne land 
i Jylland. Kræver fuld sol for optimal 
blomstring. Sorten er sund.

 1,8 - 2,4 m

 ca. 2 m

Det overdådige syn af en fuldt 
udvokset ’Syvdal’ burde være alle 
forundt. En løvfældende busk, 
der gror opret, for senere at 
være helt overhængende, og ud-
folder sig for alvor i dens blom-
stringstid. Fra juni og ind i juli kan 
man nyde de mange sart rosa 
klokkeformede blomster.

Kaskader 
af blomster
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Lonicera x xylosteoides Norðîc® 
’Clavey’s Dwarf’

Anvendelse
Rigtig god bunddækkende busk, der 
med sin effektive jorddækkeevne og 
store klimatolerance har gode mulighe-
der for stor anvendelse.

Oprindelse
’Clavey’s Dwarf’ er en gammel sort, der 
oprindeligt kom fra USA.

Klima & Sundhed
Fuldt frost- og vindfør – også i Vest- og 
Nordjylland. Den er meget skyggetole-
rant. God sundhed.

 1,5 - 2 m

 ca. 1,5 m

Trods en lidt langsom tilvækst 
i etableringsfasen, så udvikler 
den løvfældende ’Clavey’s Dwarf’ 
sig til en solid og særdeles effek-
tiv jorddækkende plante. Opret 
vækst med udbredte grene. Får 
små gullige blomster, der efter-
følges af røde frugter.

Effektiv jorddække
Skyggetålende
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Lonicera xylosteum Norðîc®  
L120 Truust

Anvendelse
Er velegnet som lægivende busk i både 
lys og skygge. Den bides ikke af vildt, og 
er egnet som kappeplante til beskyttel-
se af andre plantearter (eks. Quercus).

Oprindelse
Kloner er udvalgt på grundlag af sunde, 
frostføre planter med stor artsægthed.

Klima & Sundhed
Jordbundstolerante, meget vindføre og 
stærkt skyggetålende. Sunde planter.

 2 - 2,5 m

 2 - 2,5 m

Løvfældende busk med oprette 
grene og sidegrene med stærkt 
overhængende vækst. En tæt 
forgrenet busk med middelsto-
re blade, der hurtigt giver et tæt 
jorddække. Blomsterne er små 
og gullige – frugterne er runde 
røde bær.

Læplante
Skyggetålende
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Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’

Anvendelse
Til haver, anlæg og parker. Plantes som 
solitærplante eller i grupper samt bund-
dække.

Oprindelse
’Maqu’ er udvalgt på Forsøgsstationen 
Hornum, hvor den i en frøplanteafprøv-
ning var fri for rust.

Klima & Sundhed
Sund sort, der normalt er fri for rust. 
Frostfør, men bladsvidninger kan fore-
komme. Tåler dyb skygge.

 1 m

 ca. 1 m

De blanke mørkegrønne finnede 
stedsegrønne blade på ’Maqu’, 
er med til at gøre denne plante 
til noget helt specielt. Den dan-
ner mange oprette grene – også 
helt fra bunden. De gule blom-
ster fremkommer i maj og efter-
følges af sorte bær.

Skyggetolerant
Gule blomster/sorte frugter
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Malus baccata Norðîc® ’Akso’

Anvendelse
Til haver og i anlæg. Robust sort med 
god grenbygning. God biplante.

Oprindelse
Sorten er oprindeligt udvalgt i en sam-
ling ved Statens Biavlsforsøg. Navngivet 
efter Aksel Olsen fra Kolding.

Klima & Sundhed
Sorten er frost- og vindfør i hele landet. 
Der er ingen alvorlige sygdomme og har 
nogen resistens overfor skurv.

 3 - 4 m

 3 - 4 m

Et mindre prydtræ med bred kro-
ne. Sidegrenene er delvis hori-
sontale. De mørkegrønne blade 
er elliptiske og fint takkede. Rent 
hvide blomster i maj, der efterføl-
ges af små runde gulligrøde frug-
ter, der bliver siddende på træet 
længe.

Mindre træ
Frugter sidder længe
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Malus Norðîc® ’Braendkjaer’

Anvendelse
Til haver og i anlæg. Produceres også 
som flerstammet solitærbusk.

Oprindelse
Sorten er oprindeligt udvalgt og navn-
givet af Aksel Olsen fra Kolding. Senere 
er klonen defineret og bevaret til videre 
opformering.

Klima & Sundhed
Sund sort, der har stor resistens overfor 
skurv. Frost- og vindfør.

 3 - 4 m

 3 - 4 m

Med sin oprette gennemgående 
hovedstamme og stive sidegre-
ne, der vokser udbredte, danner 
’Braendkjaer’ en fin bred krone. 
Bladene er mørkegrønne og 
blanke. De rent hvide blomster 
er 5-6 cm store i maj måned, og 
efterfølges af 5-6 cm store rødli-
ge frugter, der sidder længe.

Robust træ
Stor sundhed
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Anvendelsesområde
Klimatolerance Jordbunds

toleranceFrost Vind Skygge

Acer Norðîc® ’San’ Gade, anlæg s m m m -

Aronia arbutifolia Norðîc® ’Briliantisima’ Have Pryd s s j s - våd

Aronia melancarpa Norðîc® ’Aron’ Hegn, busket s s l s + tør

Aronia prunifolia L117 Norðîc® Truust Hegn, busket s s l s + tør

Betula pendula FP644 Norðîc® Truust Solitær, hegn, grupper s m l s - våd

Betula pubescens FP645 Norðîc® Truust Solitær, hegn, grupper s m l s + våd

Buxus Norðîc® ’Chicagoland Green’ Solitær, pur, grupper s m s s - våd

Buxus Norðîc® ’Northern Charm’ Solitær, pur, grupper s m s s - våd

”Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ 
BUNY0109’ (N) Pur, hække, grupper s m s s - våd

Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’ Hække, grupper, solitær s m s s - våd

Cotoneaster dammeri Norðîc® ’Rami’ Bunddække, pryd b m l s - tør og 
våd

Cotoneaster franhetti Norðîc® ’Brander’ Solitær, grupper s m l s - våd

Cotoneaster salicifolius Norðîc® ’Repens’ Pryd, bunddække b s m s - tør og 
våd

Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’ Pryd, haver s s j s + kalk

Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’ Bunddække, blomster, 
pryd s m l s + tør

Dievilla lonicera Norðîc® ’Dilon’ Bunddække, grupper s m l s + tør

Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’ Bunddække, kantplante s s s s + tør

Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’ Pryd m + 
nedfrys s j s

Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’ Pryd b. s. m s s s

Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’ Pryd, grupper b. s. m s s s

Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz’ Pryd, grupper b. s. m s s s

Hedera helix Norðîc® ’Hesma’ Bunddække, espalier b. s. m s s s - våd

Hedera helix Norðîc® ’Hestor’ Fladedække, espalier b. s. m s s s - tør og 
våd

Hedera helix Norðîc® ’Hevil’ Espalier, natur b. s. s s s m -

Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’ Prydbusk, solitær, grupper s m j s - våd

Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red 
Choiz’ Prydbusk, solitær, grupper m + 

nedfrys m j s

Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’ Prydbusk, solitær s s l s

Lonicera x xylosteoides Norðîc®  
’Clavey’s Dwarf’ Bunddække, lavt hegn s s s s

Lonicera xylosteum fk L120 Truust Norðîc® Læhegn, grupper, natur s m. s s s + kalk

Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’ Bunddække, prydbusk, lavt 
hegn s s m. s s

Forklaring til tabel findes på s. 63



Anvendelsesområde
Klimatolerance Jordbunds

toleranceFrost Vind Skygge

Malus baccata Norðîc® ’Akso’ Prydtræ, grupper s s j s

Malus Norðîc® ’Brandkjær’ Prydtræ, solitær, grupper s s l s

Malus sargentii L194 Norðîc® Truust Hegn, grupper, småbiotoper s s l s

Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’ Hegn, anlæg s s l s

Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’ Hegn, anlæg, haver s s j s

Philadelphus coronarius Norðîc® ’Phico’ Anlæg, parker, haver s m j m

Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’ Hegn, anlæg, småbiotoper s s m s

Pinus mugo var. mughus L127 Norðîc® 
Truust Grupper, dækplante s + salt s j s

Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’ Solitær, grupper, lavt hegn s                             
b.s. m m m

Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’ Bunddække, grupper s                             
b.s. m m m

Prunus padus L005 Norðîc® Truust Skovbryn, hegn, natur s m m m

Prunus spinosa L118 Norðîc® Truust Naturpleje, hegn, krat s + salt s j s. m

Rhamnus frangula L240 Norðîc® Tophøj Naturpleje, hegn, bund-
dække s s s s

Rhus aromatica ’Norðîc® Carpet’ Bunddække s m l s + tør

Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’ Bunddække, lavt hegn s s s s - våd

Rosa cannina L217 Norðîc® Truust Hegn, grupper, solitær, 
naturpleje s m m m

Rosa carolina L062 Norðîc® Truust Fladedække s s l s

Rosa dumalis L022 Norðîc® Truust Naturpleje, stranområder, 
hegn, grupper s s + 

salt l s - våd

Rosa pimpinellifolia L266 Norðîc® 
Laugesen Natur, hegn, krat, kyst s s + 

salt j s + tør

Rosa rubiginosa L014 Norðîc® Truust Anlæg, park s m j m - lav pH

Rosa virginiana L264 Norðîc® Truust Anlæg, hegn s s j s

Salix alba Norðîc® ’Saba’ Hegn, grupper, allé s m j s + våd

Salix hastata Norðîc® ’Thyre’ Jorddække, hegn, naturpleje s m j s + tør

Sorbus matsumuranae Norðîc® ’Noriko’ Anlæg, grupper, solitær s s j s

Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’ Haver, grupper, solitær s m j s

Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’® Hække, hegn s m l s

Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’ Allé, torvepladser, solitær s s l s

Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’ (N) Allé, anlæg, solitær, hegn s + salt m. s j s

Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’ Pryd, haver, anlæg s m l s - våd

Viburnum opulus L012 Norðîc® Truust Hegn, natur, strand s + salt m. s m s + høj pH

Vinca minor Norðîc® ’Select’ Bunddække s s s s - våd

Forklaring til tabel findes på s. 63
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Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’

Anvendelse
Til lave hegn eller hække – 
endog klippede hække. Kraftig 
klipning forringer blomstrin-
gen.

Oprindelse
’First Choiz’ er udvalgt i et parti 
frøplanter på Nygaards Plan-
teskole.

Klima & Sundhed
Fuld frostfør sort. Almindelig 
vindfør som Malus sargentii. 
En sund sort, der er fri for 
skurv.

 2 - 3 m

 2 - 3 m

Med ’First Choiz’ får man sik-
kerhed for hurtig blomstring og 
frugtsætning, for den udvalgte 
plante er vegetativt formeret, 
hvilket holder planten i voksenfa-
sen og derved sikrer blomstring i 
en ung alder. En opret busk med 
udbredte grene, der ligner Malus 
sargentii på løv, blomster og 
frugter. Smukke høstfarver.

Ensartede
Hegn
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Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’

Anvendelse
Solitær busk eller lille træ i haver 
og anlæg. Også velegnet til grup-
per og som hegn. Kræver solrig 
vokseplads.

Oprindelse
Sorten er forædlet og udviklet af 
Svend Møller, Trætop Planteskole 
i Give.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør og tåler byklima. 
Sorten er helt sund.

 2 - 3 m

 2 - 3 m

’Spellbound’ er en podet Malus, og 
bliver en busk eller et lille træ. Bla-
dene er purpurrøde i udspring og 
bliver senere grønne med rødlige 
nerver. Blomsterknoppen er mør-
kerød, blomsterne lysere røde. 
Blomstring i maj. De efterfølgende 
frugter er purpurrøde.

Tofarvede blomster
Robust



35

Philadelphus coronarius Norðîc®  
’Phico’

Anvendelse
Blomstrende prydbusk til ha-
ver, parker og i anlæg.

Oprindelse
På Forsøgsstationen Hornum 
dyrkede man flere kloner – ’Phi-
co’ er udvalgt i denne samling.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vind-
før. Sund sort.

 2,5 m

 2 m

En løvfældende busk med man-
ge grene tæt fra basis. Hoved-
grenene er oprette, mens de 
unge grene er stærkt overhæn-
gende. Gamle grene har afskal-
lende bark. Store 5-9 cm lange 
blade, der er ru på oversiden. 
Ca. 4 cm store hvide enkle blom-
ster fra midt juni – kraftig duft.

Robust
Blomsterrig

Duft
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Physocarpus malvaceus Norðîc® 
’Pyso’

Anvendelse
God lægivende busk i hegn. Tåler 
halvskygge og trives også under 
træer.

Oprindelse
Har været med i forsøg og af-
prøvninger med forskellige arter 
og kloner af Physocarpus på For-
søgsstationen Hornum.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og meget vindfør. 
Sund sort.

 2,5 m

 2,5 m

Kraftigtvoksende løvfældende 
busk med oprette og senere 
overhængende grene. Den er 
stærkt forgrenet. 3-6 cm lange 
bredt ægformede blade, der 
er næsten helt glatte. Hvidlige 
blomster samlet i halvskærme 
sent i maj. Frugterne er små 
brunlige kapsler.

Driftssikker
Frodig hegnsplante
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Pinus mugo var. mughus Norðîc® 
L127 Truust

Anvendelse
Anbefales til grupper og flader, særligt eg-
net til vindudsatte og tørre arealer.

Oprindelse
I 1980’erne blev indsamlede frøkilder fra 
planter, der var i produktion og salg. Resul-
tatet var planter med meget stor variation. 
På den baggrund iværksatte frøfirmaet Le-
vinsen Frø – nu Arp Hansen, en indsamling 
i Tatra bjergene. I dette materiale har man 
efterfølgende udvalgt de planter, der er 
basis for frøkilden Dafo Mugtra.

Klima & Sundhed
Tåler meget vind – også nær havet, men 
tåler kun lidt skygge. Er meget sund og 
robust.

 1 - 3 m

Afkom af frøkilden giver ensar-
tede stedsegrønne buske, der 
er meget tætte i vækstformen.  
De har en opret vækstform 
med regelmæssig forgrening. 
Det er den mest almindelige 
dyrkede var. mughus.

Ensartethed
Fladedækkende
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Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’

Anvendelse
Plantes i grupper, som hæk eller soli-
tært i haver, parker og anlæg.

Oprindelse
Sorten blev selekteret i en forsøg med 
flere unavngivne frøkilder. Udmærkede 
sig for sin robusthed, da den i perioden 
1983-1987 ikke blev skadet trods hårde 
vintre.

Klima & Sundhed
Er fortsat en særdeles frostfør og robust 
sort – også i Nordjylland.

 1 - 1,5 m

 1 - 1,5 m

Stedsegrøn opret busk med ud-
bredte grene og en tæt forgre-
ning. I mildere egne, kan den 
blive op til 3 m høj og bred. De 
7-10 cm lange elliptiske blade gi-
ver planten et solidt dækkende 
udseende.

Særdeles robust
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Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’

Anvendelse
Plantes i grupper eller solitært i haver, 
parker og anlæg. Tåler kraftig beskæ-
ring.

Oprindelse
Sorten scorede høje karakterer ved en 
afprøvning på Forsøgsstationen i Hor-
num, og den har senere vist sig at være 
særdeles robust.

Klima & Sundhed
En fuldt frostfør sort, men bladsvidnin-
ger kan forekomme efter vintre med 
sen barfrost i marts og april. Vindførhed 
og skyggetolerance er begge middel.

 0,5 m

 1 - 1,5 m

Med sin meget udbredte vækst-
form, adskiller ’Pruzab’ sig fra 
mange andre sorter af laurbær-
kirsebær. Den beholder den 
lave højde, men har et særdeles 
godt jorddække. Bladene er sto-
re, langt elliptiske og læderagti-
ge.

Effektivt jorddække
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Rhamnus frangula Norðîc®  
L240 Tophøj

Anvendelse
Væsentlig som underplantning under 
store træer i hegn og anlæg. Også til 
grupper i anlæg.

Oprindelse
Frøkildens moderplanter er udvalgt i 
en meget stor bevoksning i Hammer 
Bakker, Nordjylland. Lave, tætte plan-
ter spredt i skov- og naturbevoksning – 
både i skygge og lys. 

Klima & Sundhed
Rhamnus frangula er meget klimastærk, 
vind- og frostfør. Tåler dyb skygge og er 
både tolerant overfor våd og tør jord.

 1 - 3 m

Opret løvfældende busk med 
åben forgrening. Barken er grå-
lig, og den inderste del har en 
ram ubehagelig lugt. De 3-6 cm 
lange blade er elliptiske. Små 
hvide blomster samlet i skærme. 
Efterfølges af sorte frugter.

Jordbundstolerant
Dyb skygge
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Rhus aromatica Norðîc® ’Carpet’

Anvendelse
Bunddækkende eller i grup-
per. Til haver, anlæg og på 
vanskelige voksesteder som 
tørre skråninger.

Oprindelse
Sorten er hjembragt fra Mid-
west Groundcovers i USA.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør, lille skyg-
getolerance. Tåler byklima. 
Sundheden er stor.

 1 m

 0,75 m

En spændende lav løvfældende 
busk med en del rodskud, der 
danner et tæt bunddække. De 
aromatiske blade er glinsen-
de som unge, og farves kraftigt 
røde hvert efterår inden løvfald. 
De små gule blomster er samlet 
i toppe og ses i slutningen af 
maj.

Tørketålende
Frodig
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Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’

Anvendelse
Særdeles egnet som bunddække og 
tåler også skygge.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i USA, og A-Plant 
2000 ApS har hentet den hjem fra 
Midwest Groundcovers.

Klima & Sundhed
’Green Mound’ er både frost- og vind-
før. Kan plantes på udsatte steder. 
God sundhed – der er ikke registre-
ret alvorlige angreb af skivesvamp.

 0,5 - 1 m

 0,5 - 1 m

Løvfældende lav Ribes med op-
rette til udbredte grene og en 
tæt forgrening. Danner et ef-
fektivt jorddække. Friskgrønne 
blade tidligt hvert forår. Gullige 
blomster, der er ret små. Enkøn-
net hanklon.

Skyggetolerance god
Effektiv bunddække
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Rosa dumalis Norðîc® L022 Truust

Anvendelse
Værdifulde buske til det åbne land, i 
parker og anlæg samt mere bymæssi-
ge situationer. Sandede og barske vok-
sesteder klarer Rosa dumalis fk L022 
Truust også.

Oprindelse
Frøkilden er udvalgt omkring Haderup i 
Nordvestjylland. Frøkilden er udbygget 
til 4 kloner.

Klima & Sundhed
Vindfør og jordbundstolerant. Kræver 
lys vokseplads. Sunde roser, der ikke vi-
ser flere sygdomme, end den for arten 
almindeligt forekommende.

 1,5 - 2 m

 2 m

En stor løvfældende busk med 
kuplet form og overhængende 
stærkt tornede grene. Store ly-
serøde blomster i maj og ovale 
hyben, der modner i september.

Robust
Lyskrævende
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Rosa pimpinellifolia Norðîc®  
L266 Laugesen

Anvendelse
Egnet til naturplantninger ved sommerhu-
se, strandarealer og vildtplantninger. Er 
også egnet til anlæg og delvis have. Frug-
terne er fortrinlige til kryddersnaps. Kan 
erstatte Rosa rugosa.

Oprindelse
Planter, der danner basis for denne frøkil-
de, er udvalgt i Slet Ådal. Bevoksningen er 
blandt andet udvalgt for sin robusthed og 
frodighed nær Vesterhavet.

Klima & Sundhed
Arten er helt sund, den er meget vindfør 
og tåler salt i luften. Lyskrævende og tåler 
meget tør og sandet eller veldrænet jord.

 1 m

Løvfældende busk med åben 
vækst. Danner mange rodskud. 
Grenene er tæt tornede som 
en børste. Forholdsvis små fin-
nede blade med 5-9 småblade. 
Blomsterne er gullighvide, duf-
tende og der dannes runde, ca. 
1 cm store sorte frugter.

Godt alternativ til Rosa rugosa
Dufter
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Rosa rubiginosa Norðîc® L014 Truust

Anvendelse
Frøkilden anvendes i det åbne land, i an-
læg og parker samt bysituationer. Plan-
tes i grupper.

Oprindelse
Planterne, der danner basis for frøkilden, 
er udvalgt i afprøvninger på Forsøgssta-
tionen Hornum tilbage i 1970’erne.

Klima & Sundhed
Afkom af frøkilden er normalt frostfør 
- kun i strenge vintre kan der ske top-
tørre. Frøkilden er middel vindfør, dog 
ikke langs Vestkysten. Sundheden er 
stor, men under rette betingelser kan 
bladsygdomme i mindre omfang ses.

 2 m

Opret løvfældende busk med 
lange overhængende grene, 
der er stærkt tornede - både 
kraftige torne og børstetor-
ne. Småbladene er 5-7 cm og 
dufter kraftigt af æble - især 
efter fugtigt vejr. Blomsterne 
er enkle og lyserøde, frugter-
ne ellipsoide og røde.

Æbleduftende blade
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Salix alba Norðîc® ’Saba’

Anvendelse
Egner sig som hegnsplante, solitært 
træ samt som allétræ. Tåler bykli-
ma.

Oprindelse
Sorten er udvalgt i en klonsamling, 
der gennem 20 år var i forsøg på 
Forsøgsstationen Hornum tilbage i 
1976.

Klima & Sundhed
Frostfør og vindfør – dog ikke langs 
kysten i Nord- og Vestjylland. God 
jordbundstolerance.

 10 m efter 10 år

 3 - 4 m

Et hurtigtvoksende løvfælden-
de træ med flere oprette tykke 
grene fra basis. Sidegrenene er 
også oprette og former en kro-
ne, der er elipsoid til bredt søj-
leformet. 7-11 cm aflange blade, 
der er grønne på oversiden og 
grålige med lyse hår på under-
siden.

Letløvet
Mange anvendelsesmuligheder
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Salix hastata Norðîc® ’Thyre’

Anvendelse
Bunddækkende plante til anlæg, 
vejplantninger og på naturarealer. 
Tåler fugtig jord.

Oprindelse
Arten vokser vildt i Danmark, og det 
er i indsamling af materiale herfra, 
at ’Thyre’ er udvalgt.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark. 
God sundhed. Tåler saltholdig luft 
ved havet.

 1 m

 0,75 m

De helt oprette grene er meget 
karakteristiske for ’Thyre’, som 
producerer et væld af grene fra 
bunden. De omvendt ægforme-
de blade er 3-6 cm lange. På 
oversiden er de mørkegrønne, 
mens undersiden er blågrøn. 
Flotte gule høstfarver. Hunlige 
blomster.

God dækkeevne
Tåler saltholdig luft
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Sorbus matsumuranae Norðîc® 
’Noriko’

Anvendelse
Plantes solitært eller i grupper. Haver, 
parker og anlæg. Som stammepodning 
eller podet som lav busk. Bør plantes på 
en solrig plads.

Oprindelse
Frø er samlet på det japanske bjerg 
Noriko af Poul Erik Brander i 1983. Ud-
valgt på Hornum Forsøgsstation.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark (undta-
gen Vestkysten).

 1,5 m

 0,75 m

Et ofte flerstammet lille træ el-
ler bred busk med mange gre-
ne fra bunden. Kan være podet 
på højstamme. Åben forgrening 
og finnede mørkegrønne blade, 
der giver flotte høstfarver. Store 
purpursorte iøjnefaldende ende-
knopper.

Dekorativ
Sund og robust
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Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’

Anvendelse
Plantes solitært eller i grupper. Ha-
ver, parker og anlæg.

Oprindelse
Udvalgt i plantemateriale indsam-
let i Japan fra 1983-1988 og afprø-
vet gennem 20 år.

Klima & Sundhed
Frost- og vindfør i hele Danmark. 
God sundhed. Tolerant i byklima.

 1 - 1,5 m

 0,75 m

’Elvira’ bliver til et lille træ eller 
busk med oprette og til tider 
noget krogede sidegrene, der 
danner en udbredt og uregel-
mæssig vækst. Dekorative pur-
pursorte lange vinterknopper. 
Finnede 9-15 cm lange blade, 
hvorpå de grønne glatte småbla-
de sidder fint. Gule høstfarver. 
Hvide blomster i flade skærme. 
Skarlagenrøde frugter, der mod-
ner i september.

Skulpturel vækst
Flotte vinterknopper
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Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’ (N)

Anvendelse
Velegnet til stambuske, stamhæk og 
almindelig hæk. Er særlig egnet som 
klippet plante pga. de små blade.

Oprindelse
Planten er fundet i en naturplant-
ning i Syddanmark og har efterføl-
gende været med i klonforsøg ved 
Statens Planteavlsforsøg Årslev. 
Ejes af Birkholm Planteskole A/S.

Klima & Sundhed
Helt frostfør, middel vindtoleran-
ce og tåler byklima. Sundheden er 
stor.

 5 - 7 m

 2 - 3  m

Et meget langsomtvoksende løv-
fældende mindre træ med smal 
omvendt kegleformet vækst. 
Utrolig tæt forgrenet med opret-
te grene helt fra basis. Små tyn-
de og fine blade. ’Skjold’ danner 
små gule blomster i juli.

Klippede hække
Lindelysthuse
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Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’

Anvendelse
Et godt gadetræ, som lægivning i by-
mæssig sammenhæng og især som allé-
træ.

Oprindelse
’Odin’ er oprindeligt fundet i en kommu-
nal beplantning af Tilia platyphyllos. Er 
udvalgt i klonforsøg på Forsøgsstation 
Hornum og Årslev.

Klima & Sundhed
Helt frost- og vindfør – også i Nordjyl-
land. Skyggegivningen er meget stor. 
God sundhed.

 20 m

 4 - 6 m

De 6-11 cm store lysegrønne 
blade adskiller ’Odin’ fra an-
dre lind. Den åbne forgrening 
og de grove grene minder 
om T. platyphyllos. Blomster-
ne er samlet i 2-7 hængende 
stande og frugterne er store 
og hårede.

Frodig
Robust
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Tilia platyphyllos Norðîc®  
’Gartner Ejnar’

Anvendelse
Som gadetræ, parktræ og som al-
létræ i hele landet.

Oprindelse
’Gartner Ejnar’ er navngivet efter 
den gartner, der boede på den 
ejendom i Hanherred, hvor sorten 
oprindeligt voksede.

Klima & Sundhed
Stor klimatolerance for både stærk 
frost og kraftig vind. Tåler byklima. 
Sundheden er stor.

 20 - 25 m

 4 - 6 m

Stort løvfældende træ med en 
kuppelformet krone og mid-
del-åben forgrening af relativt 
tykke grene. De 10-20 cm store 
blade er typiske for arten og er 
også stærkt hårede på undersi-
den. Blomsterne er samlet i små 
klaser og efterfølges af tydeligt 
hårede frugter, som modner her 
i landet.

Dansk herkomst
Vindstærk
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Viburnum nudum Norðîc®  
’Splendid Choiz’

Anvendelse
Solitærbusk og i grupper. Haver, parker 
og anlæg.

Oprindelse
Sorten er udvalgt blandt flere kloner, 
der blev hjemtaget fra USA tilbage i 
1988.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og middel vindfør. Tåler let 
skygge. Plantes i alle typer jord, når blot 
de er godt drænede.

 1,5 - 2 m

 1 - 1,5 m

Løvfældende opretvoksende 
busk, der er svagt forgrenet. De 
elliptiske blade er læderagtige, 
og får rødlilla høstfarver. Blom-
sterne er samlet i halvskærme 
og efterfølges af frugter, der 
først farves blå og helt sorte, når 
de er fuldt modne.

Store blade
Blåsorte frugter
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Viburnum opulus Norðîc® L012 Truust

Anvendelse
Især som busk i det åbne land og i na-
turplantninger.

Oprindelse
Frøkilden er oprindeligt anlagt med tre 
kloner, der udgør moderplanter i frøkil-
den. De er udvalgt i bevoksninger i Han 
Herred.

Klima & Sundhed
L012 er udvalgt som kilde blandt flere i 
forsøg, og udmærker sig især for klima-
fasthed til danske vækstforhold. Sunde 
planter.

 2 - 3 m

Viburnum opulus er en løvfæl-
dende opret kraftigtvoksende 
busk. Får hvide blomster i store 
åbne skærme, der efterfølges af 
røde bær, der holder hele efter-
året.

Robust
Kraftig busk
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Vinca minor Norðîc® ’Select’

Anvendelse
Bunddækkende plante. Ved fuld 
etablering er de ukrudtshæm-
mende. Plantes også på skrånin-
ger.

Oprindelse
Sorten er resultatet af mange års 
udvælgelse af sunde planter hos 
Nygaards Planteskole.

Klima & Sundhed
Fuldt frostfør og vindfør. Høj skyg-
getolerance. Tåler en del tørke. 
Sorten er udvalgt for evnen til at 
være praktisk taget fri for sortråd.

Sund
Skyggetålende

 0,2 - 0,3 m

 7 planter pr. m2

Stedsegrøn bunddækkende lav 
busk, der med sine rankende 
skud danner tueformede tætte 
buske. Danner også få rodskud. 
Læderagtige mørkegrønne og 
let skinnende blade. Blomstring 
i maj-august. Store blålige blom-
ster, der tiltrækker bier.
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A-Plant 2000 ApS
•  Er en gruppe planteskoler, som ønsker at udvikle, forbedre og introducere planter, 

der er egnet til det danske klima.

•  Sortimentet består dels af A-Plant 2000 ApS egne sorter, sorter fra det tidligere 
Dafo program, samt sorter, der er hjemtaget fra andre lande. Alle planter i sorti-
mentet er defineret, beskrevet og sikret ægthed med kerneplanter.

•  Orangeriet Nandina, Birkholm Planteskole A/S, Nygaards Planteskole og Midwest 
Groundcovers LLC er de planteskoler, der er med i A-Plant ApS. Desuden er Høj-
mose Planteskole, Ole Bønsdorff Planteskole og flere andre planteskoler med i 
samarbejdet om udbredelsen af planter i Norðîc® sortimentet.

Virksomhedernes kontaktoplysninger findes på www.nordicplants.dk

Tabelforklaring
Planter med L-nummer er frøformeret og er enten godkendt af Statens Såningsud-
valg eller Frøkildeudvalget. Alle andre er vegetativt formeret.

Klimatolerance omfatter  
tre områder
Frosttolerance dækker både lave tem-
peraturer, men også varierende tem-
peraturer i vinterhalvåret.
S = stor tolerance (få frostskader)
M = mellemtolerance
L = lille tolerance
B.S. = bladsvidninger kan forekomme

Vindtolerance – i hvilken grad tager 
planten skade af vinden.
MS = meget vindstærke
S = stor tolerance (få skader)
L = lille tolerance 
Vindindikator + salt = tåler vind i kyst-
nære områder

Skyggetolerance er plantens evne til 
at trives i skygge.
S = planten trives i skygge
M = planten trives i halvskygge
L = planten trives i sol eller halvskygge
J = planten ikke tåler skygge

Jordbundstolerance
S = planterne trives i almindelig vel-
drænet jord. (ikke moser og jord ved 
ekstremt høj eller lav pH)
- ved våd eller tør jord = når planter-
ne er følsomme for våd eller tør jord
+ ved våd eller tør jord = når planter-
ne tåler våd eller tør jord

Billedkreditering
Tak til Toft Brander, Aksel Sørensen, Malene Nygaard Jensen, Morten Krogh, Birk-
holm Planteskole A/S, Florainfo og Marianne Bachmann Andersen for brug af bille-
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Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’

Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’

Rosa cannina fk L217 Norðîc® Truust

Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’


