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Ansvarlig stauder: Berit Nyrud 

 
 

Denne katalogen er med forbehold om at det kan bli noen 

forandringer. En del stauder har vi bare noen få eksemplarer 

av, og de fleste av dem er ikke tatt med. 

Også staudene fra Oldemors hage er tatt med i denne 

katalogen. De vil bli samlet i en egen avdeling sammen med de 

øvrige staudene på vårtreffet. I år har vi mange 

oldemorsplanter. 

Vi har også dyrket opp noen planter fra villinnsamlede frø. Vi 

har mange vakre viltvoksende planter som kan være fine i en 

hage eller til blomstereng. 

Mange av plantene er sådd av frø som er resultat av åpen 

pollinering. Det kan skje krysninger, men fine planter blir det 

uansett, selv om de kan variere noe i form og farge.  
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Stauder fra Oldemors hage: 

 

Fra Oldemors hage: 
Aconitum napellus  
Storhjelm 
 

Gammel hageplante. 
Blomstrer juli-august 
med mørkeblå blomster. 
Planten er giftig. Høyde 
80-100cm. H8. 

  

Fra Oldemors hage: 

Artemisia abrotanum 
Abrodd 

 
Sterkt aromatisk halvbusk 
med finflikete bladverk. 

Gammel lege- og 
duftplante.  
Beskjæres om våren for å få 

tette og fine planter 

 

Fra Oldemors hage: 
Aster 

(Symphyotrichum) 
novae- angliae 
Kleimeaster 

 
Høy, høstblomstrende 
aster. Sprer seg med 
korte utløpere. 

 

Fra Oldemors hage: 
Bergenia crassifolia 

Spadebergblom     

Store, vintergrønne blad og 

rosa blomster i mai-juni. 
Hardfør og langlivet plante 

som kan klare seg de fleste 
steder. Høyde 30-40 cm. 

H7. 
 
 

 

 

Fra Oldemors hage: 

Chelone oblique 

Duehode 

 

Kompakt vekst, blomstrer 

august-september med 

rosa blomster. 

Foretrekker litt fuktig 

leirholdig jord, gjerne i 

full sol. 

Høyde 50 cm. H8. 

 

 

Fra Oldemors hage: 
Convallaria majalis 
Liljekonvall 
 
Velluktende og velkjent 
plante med hvite hengende 
klokker, opptil 30 cm høy. 
Blomstrer mai – juni. 
 

 

Fra Oldemors hage: 

Geranium x magnificum 

Prydstorkenebb 

 

Hardfør storkenebbhybrid 

som blomstrer midtsommer 

med blåfiolette blomster. Sol 

eller halvskygge. Opprett 

vekst. Høyde 50 cm. 

 

Fra Oldemors hage: 
Geranium 
macrorrhizum 
Rosestorkenebb 
 

Skyggetålende og 

markdekkende storkenebb. 

Hardfør og lettdyrket. Rosa 

blomster. 
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Fra Oldemors hage: 
Geranium 
sanguineum  
Blodstorkenebb 
    
Vokser vilt i Norge, men 
ble tidlig hentet inn i 
hagene. Runde, 
kompakte planter med 
purpurrøde blomster i 
juni-august. 
Høyde 20-30 cm. H5 
 

 

 

Fra Oldemors hage: 

Heliopsis helianthoides 
Rusoløye 
 
Høstblomstrende høy 
plante. Sprer seg med korte 
utløpere 
 

 

 

 
Fra Oldemors hage: 
Hemerocallis sp. 
Daglilje 
 
Flerårig, hardfør 
Blomstrer juni-juli. Hver 
blomst varer bare en dag, 
men det kommer stadig 
nye. Høyde 50-
80cm.H6-8 

 

 

 

Fra Oldemprs hage: 
Hosta sp. 

Bladlilje 
 

Varierer i størrelse,  
farge og bladform. 

Hosta tåler skygge, og  
får finere farger i delvis 
skygge. 

 

 

 
Fra Oldemors hage: 
Iris germanica 
Hageiris 
 
Gammel type hageiris, 
gul med lilla tegninger 
eller blålilla 
 

  

 
Fra Oldemors hage: 
Iris sibirica 
Sibiriris 
 
Høy velkjent iris med smale 
blad. Vokser i tuer. 

 

 

 

Fra Oldemors hage: 
Polygonatum 
odoratum 
Kantkonvall 
 
Denne vokser også vilt, 
gjerne tørt og kalkrikt på 
bergskrenter, men også 
mer fuktig og skyggefullt. 
Blomstrer mai-juni med 
hvite blomster.   Høyde 
20-40 cm 

 
 
 

 

Fra Oldemors Hage: 
Primula «Dorothy» 
Klaseprimula 
 
Primulasort med lysegule 
blomster, flere på hver stilk. 
Blomstringstid april-mai. 
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Fra Oldemors hage: 
Primula juliae-hybrid 
Kaukasusprimula 
 
Primulasort med rosa 
blomster, en på hver stilk. 
Blomstrer april-mai 
 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Primula pubescens – 
Hageaurikkel  
   
Gammel hageplante. 
Blomster i blått, burgunder, 
fiolett. gult eller rødt med 
gult øye. Tykke, grønne blad. 
Blomstrer april-juni. Høyde 
15 cm. H6. 

 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Pulmonaria 
saccharata 
Flekklungeurt 
 
Tidligblomstrende og med 
hvitflekkete blad. God 
plante for humler og bier. 
Kan plantes i skygge, men 
trives også i sol. 
Blomstrer april-mai. 
Høyde 40cm. H5. 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Pulmonaria rubra 
Rød lungeurt 
 
Tidligblomstrende lungeurt 
med røde blomster i april-
mai.  
Populær plante for humler og 
bier 

 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Rudbeckia lacinata 
Gjerdesolhatt 
 
Høy, velkjent staude med 
gule blomster. Kalles også 
«Kyss meg over gjerdet». 
Trenger støtte 
 

 

 
 

Fra Oldemors hage: 
Symphyotrichum  
dumosum 
Buskaster 
 
Litt usikkert om det er denne 

eller en  av de andre høye 

høstblomstrende astersene.  

Flere som er svært like 

 

 

 

Fra Oldemors hage: 
Stachys macrantha 
Prydbetonie, 
prydsvinerot.  
 
Tannete blader og 
rødfiolette blomster 
i juni-juli. Lettdyrket 
staude som trives i de 
fleste typer jord. Høyde 
40-60 cm. H7 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Veronica gentianoides 
Kosakkveronika 
 
Fra Kaukasus. Blomstrer 

mai-juni med lyseblå 

blomster med mørkere årer. 

Rabatt og bunndekke.  Høyde 

40-50 cm. H 7. 

 
 
 
 
 

 



Side 5 av 19. Ansvarlig stauder: Berit Nyrud 

Andre stauder: 

 

Aconitum  napellus  
Storhjelm 
 
Gammel hageplante. 
Blomstrer juli-august 
med mørkeblå blomster. 
Planten er giftig. Høyde 
80-100cm. H8. 

 
 

Alcea rosea ”Nigra”  
Svart stokkrose 
 

To- til flerårig. Gammel 
stokkrosesort. Enkle, 

nesten svarte eller 
svartrøde blomster 

oppover høye stilker i juli-
august. Høyde 100-150cm. 

H5. 
 
 

 

 

Alcea rosea ficifolia– 

Flerårig stokkrose 
 
Gammeldags stokkrose 

med enkle blomster i 

juli-august. Selvsår den 

seg der den trives. Høyde 

100-150 cm. H5. 

 

Althaea officinalis  

Legestokkrose 

 

Gammel legeplante. 

Grågrønt, loddent 

bladverk og lys lillarosa 

blomster august-

september.  

Høyde 100-120 cm. H6. 

 

 

 

Anaphalis 

margaritacea  

Perleevigblom 

 

Fra Nord-Amerika. Hvite 

blomster i tette skjermer 

i juli-september. Fin til 

snitt.  Liker best sol, men 

vokser også bra i 

halvskygge. Høyde 40-60 

cm. H7. 

 

 

Androsace  
sarmentosa 

 
Fjellhageplante. Lav plante 
som danner siderosetter 
og blir en tue. Rosa 
blomster i april-mai 

 

 

Androsace sp. 
 

Lav putedannende plante 
for steinparti. Sprer seg 

med siderosetter. 
Blomstrer mai-juni. 
 

 

Anemone hupehensis 
Høstanemone 

 
Høy anemone med rosa 

blomster. Blomstrer 
august-oktober. Vil ha sol 

eller halvskygge og 
moldjord. 
Høyde 80-100 cm. 

H 3-5. 
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Anemone multifida  

Fliksymre  
   

Fra Nord-Amerika. 
Rødrosa blomster og 

flikete, mykhårete blad.  
Blomstrer mai-juni. 
Høyde 20-30 cm. H 6-7. 

 

 
 

Anemone sylvestris 

Skogsymre  
 

Store, hvite blomster i 
mai-juli. Kan plantes i 

både sol og skygge, men 
foretrekker  
dyp, kalkholdig jord. 

Sprer seg med utløpere. 
Høyde 20-30 cm. H7 

 

 

Anthemis sancti-
Johannis 

Gåseblom 
 
Finfliket bladverk og 

oransjegule blomster  i 
juni-august. Lettdyrket. 

Høyde 60 cm. H6. 

 
  

Anthyllis vulneraria 
ssp. Coccinea 

Rundbelg 
 
Til fjellhage og kant. Tette 

gule blomsterhoder med 
røde tupper. Plantes 

solrikt. Høyde 15 cm. 
Blomstrer juni-juli.  

H 5-6. 
 

 

 

Aquilegia cultorum 
«McCana Giants» 

Pastellakeleie 
 

Langsporet akeleiehybrid 
i fargeblanding. 
Blomstrer juni-juli. 

Høyde 75 cm. H7 
 

  

Aquilegia x cultorum  
F1-hybrider 

Pastellakeleie 
 

Langsporet akeleie i hvitt, 
lyseblått eller rosa 
Blomstrer juni-juli. 

Høyde 75 cm. H7 
 

 

 

 

Aquilegia  viridifolia 
“Chocolate Soldier”  
Grønnakeleie 
 
Purpur til sjokoladefarget  
duftende akeleie fra Sibir.  
Trives både i sol og 
halvskygge. 
Blomstrer mai-juli. 
Høyde 35 cm. H 6-7. 
  

Aquilegia vulgaris 

”Nora Barlow” - 

Stjerneakeleie 

Gammel sort med fylte 

blomster. Spisse, rødrosa 

kronblad med kremhvite 

spisser.  Vil ha godt 

drenert, næringsrik jord. 

Blomstrer juni-juli.  

Høyde 70-80 cm. H7 
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Aquilegia vulgaris 

“William Guinness”  
Akeleie 

      
Akeleiesort med uvanlig 

farge, rødsvarte eller 
purpursvarte blomster 
med hvite kanter. Vil ha 

godt drenert, næringsrik 
jord. Blomstrer mai-juni. 

Høyde 75 cm. H5-6. 
 

 

Arnica chamissonis – 

Veiarnika 

 

Gule krageblomster i juni-

juli. Veldrenert jord, 

sol/halvskygge.  

Lettdyrket. 

Høyde 30-50 cm  

H 6-7. 

 

 

 

 

Bellis perennis 

Tusenfryd 

  

Fylte eller halvfylte 

blomster i rødt, hvitt eller 

rosa i mai-juni. Fin som 

kant eller foran i bed. Bør 

deles regelmessig, ellers 

har den lett for å dø ut. 

Høyde 10-15cm. H6-7. 

 
 

Campanula 

alliarifolia 

Hjerteklokke    

Fra Kaukasus. Hardfør og 
villig. Selvsår seg. Hvite 

klokker langs høye stilker i 
juli-august. Høyde 60-

70cm 

 

 

Campanula carpatica 

Karpatklokke  

Tuedannende art for 

fjellhager og kanter. 
Riktblomstrende med 

åpne, opprette, blå 
klokkeblomster i juni-

august. Veldrenert jord. 
Høyde 25 cm. H7 

 
 

Campanula lactifolia 
Melkeklokke  
 
Fra Kaukasus. Lyseblå 
blomster i luftige spir i 

juni-august. Lang 
blomstringstid. Høyde 60-

120cm. H4-5 

 

 

Campanula 
persicifolia 

Fagerklokke 
 
Ser ut som en stor 

blåklokke.  Flere 
blomster på hver stilk. Er 

lettstelt og villig, og 
blomstrer juni-juli. 

Høyde 75cm. H7-8. 

 
 

Campanula 
persicifolia alba   

Hvit fagerklokke 
  
Hvite klokker, flere 

blomster på hver stilk. Er 
lettstelt og villigog 

blomstrer juni-juli. Høyde 
75cm. H7-8. 
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Centaurea 

macrocephala 

Kjempeknoppurt 
 
Fra Kaukasus og 
Armenia. 
Høy kraftig knoppurt 
med gule blomster juli-
august. Foretrekker 
næringsrik, leirholdig 
jord. 
 
 

 

Clematis alpina   
Alpeklematis 
 
Klatrende og med 
hengende blomster i rosa 
eller blått. Blomstrer tidlig 
sommer. Kan bli 200 cm 
høy. H6. 
Skal ikke plantes i Øyer 

kommune på grunn av 

mulig hybridisering med 

den ville skogranken 

 
 
 
 

 

Clematis chiisanensis 

“Korean Beauty” 

 

Høy, klatrende klematis 
med lysegule blomster. 
Blomstrer sensommer-

høst 

 

 

 

Clematis integrifolia 
Stålklematis    
 
Urteaktig, klatrer ikke, men 
kan trenge støtte. 
Mørkegrønne blad og 
hengende, mørkeblå 
blomster i juli-september. 
Får dekorative frøhoder 
etter blomst.  
Høyde 60 cm. H6. 
 

 

 

Clematis 
mandschuica 
Stor stivklematis 
 
Kommer fra Kina og 
Japan. En ikke klatrende, 
duftende klematis som vil 
ha godt drenert jord og 
sol eller halvskygge. 
Trenger støtte. 
Hvite blomster juni-juli. 
Høyde 75 -100cm 
 
 

 

Clematis macropetala 
Kronklematis 
 
Hengende, doble klokker i 
mai-juni. 
Kan bli opptil 200cm. 
H 4-6 
 

 

Coreopsis verticillata 
Kransvakkerøye 
 
Finfliket bladverk og 
mengder av gule blomster 
i juni-juli. Høyde 30-40 
cm. Hardfør staude som 
kommer igjen år etter år. 
 
 

 

Cortusa matthioli  

Kortusa 

 

Fra Nordøst-Asia.  

Vakker plante med  

purpurfargete hengende 

klokker i mai-juli.Trives 

både i sol og halvskygge. 

Høyde 20-30 cm. H 3-5. 
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Delphinium elatum 

Hageridderspore 

Høye, tette blomsterspir i 
rosa, hvit eller blånyanser. 
Kan trenge støtte, passer 
mot en vegg eller bak i en 
rabatt. Blomstrer juli-
august. Høyde 120-150 cm. 
H6. 
Noen av disse er F1-
hybrider 
 

 

Dianthus amurensis 
Amurnellik 
 
Kompakt plante med 
blålige blomster. Vil ha 
sol og passer i steinbed. 

 
 
 

 

Dianthus barbatus  
Busknellik     
 
To- til flerårig, selvsår seg. 
Hvite, rosa eller røde 
blomster i 
 juli-august. God til snitt. 
Høyde 40 cm. H6-8 

 
 
 

 

Dianthus deltoides 
«Micro Chips» 
Engnellik 
 
Lettdyrket, tett, 
riktblomstrende plante 
med små nellikblomster 
i rosa og hvite nyanser i 
juli-august. Selvsår seg 
lett. Høyde 15-20 cm.  
H6. 

 
 
 

 

Dianthus superbus 
«Spooky» 
Praktnellik 
 
Storblomstret nellik med 
frynsete kronblad. 
Flerfargete blomster i 
hvite, rosa og llilla nyanser. 
Vil gjerne ha full sol. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 40 cm. H 6-7.  
 

 

 

Digitalis ferruginea 
”Gigantea Gelber 
Herold” 
Rustrevebjelle 
 
Flerårig. 
Uvanlig revebjelle med 
brungule blomster i juli-
august. Høyde 150 cm. H 
3-5. 
Giftig 
 
 
 

 

Digitalis grandiflorus 
Storrevebjelle   
  
Flerårig 
Blomstrer juli-august med 
lysegule blomster. Planten 
er giftig.  
Høyde 50-80 cm. H6 
 

  

Digitalis purpurea 
Revebjelle 
 
2-årig, selvsår seg lett. 
Høye spir med purpur 
blomster. Vil ha lett og 
kalkrik jord. Blomstrer 
juli-august. Høyde 80-
150 cm. Planten er giftig. 
H6 
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Dodechateon sp. 
Gudeblomst 
    
Lillarosa blomster på 
høye stilker i mai-juni. 
Visner ned etter 
blomstring. 
Høyde 20-40cm. H5-6 
 
 

 
 

Draba bryoides 

Samlerplante. 
Liten lav plante fra 

Kaukasus i 

korsblomstfamilien. 

Blomstrer mai. 

Foretrekker kalkholdig 

grusjord 

 

 

 

. Echinacea purpurea  
Purpursolhatt  
 
God for humler og 
sommerfugler. 
Fra Nord-Amerika. 
Blomstrer juli-september 
med store rødrosa 
krageblomster 
Høyde 70-80 cm.  
H5-6  

Erigeron speciosus  
Praktbakkestjerne 
 
Flerårig. Blomster i 
blånyanser, blomstrer 
juli-august. Blir finest i 
full sol. Ligner på asters 
og kalles også 
sommerasters.  
Høyde 50-60 cm. H 6. 
 
 
 
 

 

Eryngium alpinum 
Alpestikle 

Store, blåglinsende 
blomster og blågrønne 
blad. Blomstrer juli-
august. 
Høyde 50 cm. H6. 
Tiltrekker seg humler og 
bier. 

  

Euphorbia 
polychroma 
Vårvortemelk 
 
Tette, buskete planter 
med blågrønne blader og 
gule blomster i mai-juni. 
Høyde 40 cm. H5. 
 

 
 
 

 

Eupatorium 
maculatum 
Flekkhjortetrøst 
 
Fra Nord-Amerika. 
Store, vinrøde 
blomsterskjermer og røde 
stilker.  Blomstringstid 
juli-oktober. Tiltrekker 
seg sommerfugler og 
andre insekter. Høyde 150 
cm. H5- 
 

 

Filipendula sp- 
Mjødurt 
 
Høy mjødurt med hvite 
blomster i juni-juli. 
Er tiltrekkende for 
humler og bier. 
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Gentiana asclepiadea 
Skogsøte 
 
Tuedannende. Liker et 
fuktig og skyggefullt 
voksested. Blå blomster i 
august-september.  
Høyde 50-70cm.  
H6-7. 
 
 

 

 

Gentiana sp. 
Søte 
 
Passer både i rabatt og  
steinbed. Blå blomster i 
juli-august. Vokser i tuer. 
Trives både i sol og lett 
skygge. Foretrekker  
moldjord. Høyde 2o-30 
cm. H7-8 
 
 
 
 
 

 

Geum coccineum 

Prakthumleblomst 

 

Danner tette tuer med 
skarpt oransjerøde 
blomster. Passer i 
steinbed. Blomstrer mai-
august. Høyde 30cm. H8 
 

 

Helenium autumnale 
Praktsolbrud     
 
Høye planter med 
krageblomster i gule og 
røde nyanser som lyser 
opp i hagen. Blomstrer i 
august-oktober. God som 
snittblomst.  
Høyde 90-100 cm. H4-6 

 
 

 

Helianthemum 
nummelarium 
«Mutabile» 
Solrose 
 
Halvbusk som blomstrer 
juni-september med rosa, 
røde, gule eller hvite 
blomster. Trives best i sol 
og godt drenert jord. Tåler 
dårlig barfrost.  
Høyde 20 cm. H4-5. 
 

 

 

Helichrysum 
thianscanicum 
Bergeternell 

 
Flerårig. Blomstrer om 
sommeren med lysegule 
blomster. Passer i 
steinbed. Vil ha god 
drenering.  
Høyde 25 cm. H 3-5. 
 

 

 

Heuchera micrantha 

Purpuralunrot     

Mørk rødt dekorativt 
bladverk, hvite, små 
blomster. Gir fin kontrast 
foran i bed. Høyde 40 cm. 
H6. 

 
 
 
 

 

Humulus lupulus 

Humle 

Høy og hurtigvoksende 

klatreplante. Kan bli 2-5 

meter høy. Disse plantene 

er stiklinger av hunhumle 

og får humlekongler. H 5. 
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Iberis sempervirens 
Snøsløyfe 
 

Vintergrønn, 
riktblomstrende halvbusk 

til rabatt og fjellhage. Vil 
ha veldrenert jord, men 

vokser i både sol og skygge. 
Hvite blomster i skjermer i 
mai-juni..  
Høyde 20 cm. H 6  

Iris chrysographes  
Stråleiris 

Høy vakker iris med 
mørkt blålilla blomster 

med gul stripe. Vokser i 
tuer.  

 
 

 
 

 
 

 

Iris germanica 

Hageiris 
 

Gammel type hageiris, gul 
med lilla tegninger eller 
blålilla 

 

 
 

Iris sibirica 

«Cambridge» 

Vakker lyseblå sibiriris. 

Blomstrer juni-juli. 

 

 

 

 

 

Jasione laevis  

Blåmunke, sandmunke 

Blomstrer juli-august med 
blå blomster i runde hoder. 
Passer i fjellhage. Vil ha 

kalkfattig og godt drenert 
grusjord. Høyde 20-30 cm. 

H5. 

  

Knautia 

macedonica 
Makedoniarødknapp 

 
Høy staude med rødlilla 

blomster. Populær blant 
humler og bier. 
Blomstrer juni-

september. Høyde 
100cm. H 4-5 

 
 

 

 

Leontopodium 

alpinum  
Alpe-edelweiss  

    
Alpeplante. Sølvhvite 
blomster med lodne 

høyblad. Passer i steinbed 
på veldrenert, kalkholdig 

jord. Blir finest i full sol og 
med lite næring.  Blomstrer 

juni-august. Høyde 10-15 
cm. H8. 

 

 

Liatris spicata 

Akssøyleblomst 
 

Kommer fra Nord-
Amerika. Høye spir med 
rosa blomster. 

Blomstrer juli-
september. Sol eller 

halvskygge. Rabatt eller 
kupert mark. Høyde 60-

70 cm.  
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Lilium martagon 

Martagonlilje 
 

Høye stilker med mange 
rødrosa liljeblomster. 

Høyde 90-150 cm. H 7 
 
Små planter 

 
  

Limonium 
platyphyllum 
Sølvrisp 
 
Aks med mengder av 
lavendelblå små 
blomster. 
Fin i buketter, både 
frisk og tørket. Høyde 
50 cm. H6. 
 

 

 

Linum perenne  
Blålin 
 
Flerårig. 
Riktblomstrende med 
himmelblå blomster. 
Tåler tørre vekstforhold. 
Blomstringstid juni-
august. 
Høyde 60 cm. H 6 
 
 

 

Lobelia siphlicata – 

Kjempelobelia,  

blå akslobelia 

 

Flerårig. Selvsår seg 

hvis den trives.  Blå 

blomster i aks juli-

september.  

Høyde 60-70cm.  

H 2-4 

 

 

Lychnis 
chalcedonica  
branntjæreblom, 
brennende 
kjærlighet  
   
Kommer fra Sør-
Russland. Vokser i 
allslags jord, men vil 
gjerne ha sol. Langlivet.  
Ildrøde blomster i brede 
hoder i juli-august.  
Høyde 80-100cm.   
H7-8 
 

 

Lychnis coronaria 
Fløyelstjæreblom, 
hvit 
 
Kortlivet staude som 
selvsår seg hvis den 
trives. Hvite, enkle 
blomster og sølvfarget 
bladverk. Fin som 
kontrast mellom andre 
planter. Lang 
blomstringstid, juli-
september. Foretrekker 
sol.  
Høyde 60 cm.H7 

 

Lychnis coronaria 
Fløyelstjæreblom. 
rosa 
 
Kortlivet staude som 
selvsår seg hvis den 
trives. Rødlilla, enkle 
blomster og sølvfarget 
bladverk. Fin som 
kontrast mellom andre 
planter. Lang 
blomstringstid, juli-
september. Foretrekker 
sol.  
Høyde 60 cm.H7 
 

 

Lychnis flos-jovis  
Tjæreblomst 
 
Hvithåret bladverk. 
Blomstrer juni-juli med 
rosa blomster.  
Høyde 30-40cm.  
H6 
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Lythrum salicaria  

Kattehale    
 

Høye rødfiolette 
blomsterspir. Passer til 

fuktige steder, men klarer 
også tørrere forhold. 
Blomstrer juni-august.  

Høyde 80 cm. H6-7. 

  

Malva alcea 
Rosekattost  
 
Lettdyrket staude med 
rosa blomster. Buskaktig 
og riktblomstrende.  
Blomstringstid juli-
august. Høyde 70-80 
cm. H6 

 

 

Meconopsis 
betonicifolia 

Blå valmuesøster 
 

Himmelblå, store 
blomster. Trenger en godt 

drenert vokseplass med 
kalkfattig moldjord. 
Blomstrer juni-august. 

Høyde 70-90 cm.  
H7-9.  

 

 

 

Oenothera fruticosa 
Fyrnattlys  
   
Varmt gule blomster 
som er åpne om dagen. 

Mørkt bladverk og røde 
knopper og stilker. 

Riktblomstrende. 
Blomstrer juni-
september. Høyde 40-50 

cm. H5. 

 

Papaver atlanticum  
semiplenum 
Marokkansk valmue 
 
Fra Marokko og Spania, 
Grågrønt bladverk og 
oransje halvfylte blomster 
på høye stilker. 
Vokser både i sol og 
halvskygge, er ikke kresen 
på jord og tåler tørke 
 

 

Papaver croceum 
Sibirvalmue     

Storblomstrende 
valmue. Kan ha flere 
farger, men de fleste av 
disse er hvite. Passer i 
fjellhage eller kupert 
terreng. Vil gjerne ha sol 
og grusjord. Er ikke så 
langlivet, men sår seg 
gjerne selv. Blomstrer 
mai-juni. Høyde 40 cm. 
H6-7. 
 

 

Physostega 

virginiana  

Virginialeddblom 

 

Høy plante med rosa 

blomster i  juli-

september. Plantes i sol 

eller halvskygge. Vil ha 

næringsrik og leirholdig 

jord.  Fin til snitt. Høyde 

80-90cm. H5 

 

 

Platycodon 
grandiflorus 
Flatklokke 
  
Ballongaktige knopper 
og store, blå blomster i 
juli-august. Tåler dårlig 
barfrost og bør plantes 
dypt og dekkes om 
vinteren. Viser seg sent 
om våren. Høyde 40 cm. 
Sol eller halvskygge.. H 
4-5 
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Polemonum boreale 
Polarflokk     

Fiolettblå blomster med 
gult øye. Langvarig 
blomstring hvis den 
klippes ned. Blomstrer 
juni-august. Høyde 25 cm. 
H7. 

  

Potentilla hypartica 

var nana 

Samlerplante. 
Liten lav mure fra 

arktiske strøk. 

Jordbærlignende 

hårete blad og gule 

blomster. Passer i 

fjellhage og vil ha godt 

drenert grusjord. 

Blomstrer mai-juni. 

 

Potentilla megalantha 
Praktmure, 
storblomstret mure  
 
Fra Japan. Gullgule, store 
blomster. Runde, 
kompakte planter med 
sølvlodne blad.  
Blomstrer juni-juli. Høyde 
30 cm. H 5 
 
 

 

Potentilla sp. 
Murehybrid 
 
Stødige planter, 30-40 
cm høye. Gule eller 
lysegule blomster. God 
til snitt. 
Blomstrer lenge hvis 
visne blomster fjernes. 

 

 
 

 

Primula x  bullesiana 
– Kandelaber-primula 
    
Høye spir med gyllengule 
blomster i etasjer i juni-
juli.  Høyde 50 cm. 
Foretrekker litt fuktig jord. 
H4. 
 
 

 

Primula capitata 
ssp. mooreana 
Topp-primula 
 
Uvanlig primula med 
tette, flate hoder med 
store, mørkfiolette 
blomster i juni-august. 
Høyde 20 cm. H5. 
 

 
 
 

 

Primula denticulata 
Kuleprimula   
  
Fra Nepal. 
Kulerunde  
blomsterstander i rødlilla, 
hvite eller blå farger. 
Blomstrer april-juni. 
Lettdyrket for steinbed og 
rabatt. Liker ikke 
vinterfuktighet Høyde 20-
30cm 
 

 

Primula pubescens 

Hageaurikkel    

Gammel hageplante. 
Blomster i blått, gult, 
burgunder, fiolett eller 
rødt med gult øye. 
Tykke, grønne blad. 
Blomstrer april-juni. 
Høyde 15 cm. H6. 
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Primula rosea – 
Roseprimula    
 
Fra Himalaya. Rosa blomster 
i april-juni. Blomstene 
utvikles før bladene. Vil 
gjerne ha litt fuktig moldjord.  
Blomstrer april-juni. Høyde 
25-20 cm.  
H4-6. 

  

Rhodiola 
bupleruroides 
 
Fjellhageplante. Gule 
blomster juli-sept på 
stødige stilker. 
Tiltrekker seg humler 
og bier. 
Høyde 20-30 cm 

 

 

 

Rudbeckia fulgida 
”Goldsturm”  
Praktsolhatt    
 
Tette planter med gule 
krageblomster med mørk 
midte. Blomstrer august-
oktober. Høyde 50-60 cm. 
H5. 
 

  

Salvia superba 
«West-Friesland» 
Honningsalvie 
 
Tette busker med 
fiolettblå høye 
blomsteraks. Duftende 
bladverk. Blomstrer 
juni-august. 
Høyde 50 cm. H5. 
 
 
 

 

Saxifraga hostii ssp. 
hostii  
Hagebergfrue, 
dronningsildre 
 
Flate bladrosetter og mange 
hvite blomster i luftige 
topper. Til steinbed, 
bergsprekker og lignende. 
Høyde 30-50cm. H6-7 
  

Scabiosa caucasia  
Kaukasus-skabiosa 
 
Flerårig. God 
snittblomst. Blomstrer 
om sommeren med blå 
eller hvite blomster.  
Høyde 60cm. H 5. 
 

 
 
 
 

 

Tanacetum vulgare 
Reinfann 
 
Sådd av frø fra hagevariant 
med krusete blad, men ikke 
alle har blitt krusbladet. 
Gammel duft, farge og 
medisinplante 

 

Thalictrum 
aquilegifolium 
akeleiefrøstjerne 
 
Har vært brukt som 
hageplante i Norge 
siden slutten av 1600-
tallet. Bladene ligner 
akeleieblad, blomstene 
lysfiolette i lette 
samlinger. Vil ha sol 
eller lett skygge. 
Høyde 80-100 cm. 
Blomstrer juni-juli. 
Rabatt og solitær. 
 H 8 
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Thalictrum flavum 
«Tuccer Princess» 
Gol frøstjerne 
 
Høy plante med gule 
blomster og blåaktig 
bladverk. 
Blomstrer midtsommer til 
høst. Vil gjerne ha sol. 
Høyde 125-150cm 

 

Tradescantia sp. 
Blomstervandrer 
 
Gresslignende 
bladverk og blomster 
med tre blå kronblad 
og gule støvbærere. 
Det finnes også sorter 
med andre farger. Vil 
ha næringsrik jord og 
jevn fuktighet. 
Blomstrer juli-
september. Høyde 50-
60cm. H5. 
 

 

Trollius chinensis –
Smalballblom 
 
Fra Nord-Kina. Blomstrer 
juni-juli med gullgule, 
halvfylte, åpne blomstrer. 
Gjerne fuktig vokseplass. 
Høyde 60-80cm. 
H 7 

 
 

Trollius europaeus 
Ballblom 

Ballblom vokser også 

vilt. Foretrekker fuktig 

og bæringsrik jord. 

Kuleformede gule 

blomster mai-juni. 

Høyde 30-60 cm 

 

 

 

Verbascum chaixxi  
album  
Hvitt orientkongslys 
 
Godt forgreinet med stive 
stilker og hvite blomster 
med plommerøde 
støvbærere. Blomstrer juli-
august. Høyde 100cm.  
H 5-6. 
  

Veronica austriaca 
ssp. teucrium  
Firtannveronika, 
vanlig 
prydveronika 
 
Mengder av klarblå 
blomster i juni-juli. 
Vokser både i sol og 
halvskygge. 
Høyde 35 cm. H6 
 
 

 

Veronica gentianoides 
Kosakkveronika 
 
Fra Kaukasus. Blomstrer 

mai-juni med lyseblå 

blomster med mørkere 

årer. Rabatt og bunndekke.  

Høyde 40-50 cm. H 7. 

 

 

 

Veronicastrum 

virgimaceum 

Kransveronika 

 

Høy veronikalignende 

plante som blomstrer i 

juli-september. Høyde 

80-100 cm. 

 

 
 
 
 

Vi har noen planter som vi har få av og som ikke er tatt med i katalogen. 
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Norske ville planter. Mange av våre lokale planter er 
vakre i hagen eller i blomstereng.  
 

 

Frø fra Kolås 
Antennaria dioca 
Kattefot 
 

Lav plante med krypende 
jordstengel som danner 
matter. Blomstrer mai-juni. 
Hann og hunplanter på hver 
sine planter. Hunplantene 
er hvite eller rosa, mens 
hannplantene har rødlige 
blomster. Passer i steinbed 
 

 

Frø fra Langøyene 
Armeria maritima 
Fjærekoll, 
strandnellik 
 
Tuedannende 
strandplante med rosa 
blomster i mai-juni. 
For steinparti og 
kanter. Høyde 15 cm. 
H3-5. 
 
 

 

Frø fra Langøyene 

Centaurea scabiosa 

-fagerknoppurt 

 

Frø samlet på Langøyene. 

Vokser gjerne tørt og på 

kalkgrunn. Er en av de beste 

plantene for å tiltrekke 

insekter. 

Blomstrer midtsommer  

Frø fra Kolås 
Geranium 
sanguineum 
blodstorkenebb 
    
Vokser vilt i Norge, 
men ble tidlig hentet 
inn i hagene. Runde, 
kompakte planter 
med purpurrøde 
blomster i juni-
august. 
Høyde 20-30 cm. H5 
 

 

Frø fra Lindøya 
Inula salicina 
Krattalant 
 
Middels høy plante med 
gule kurvblomster som 
vokser i næringsrik og 
kalkholdig jord. Ikke vanlig. 
Blomstrer juli-august. 

 

Frø fra Langøyene 
Primula veris 
Marianøkleblom 
 
Velkjent vårblomst 
Flere små gule 
hengende blomster på 
hver stilk. Blomstrer 
april-mai. Vil gjerne 
ha kalkrik jord. 
Høyde 10-30 cm. H6 
 
 

 

Frø fra Langøyene 
Silene uniflora 
Strandsmelle 
 
Tuedannende plante med 
blågrønne blad og hvite 
blomster. Vi finner den for 
det meste på havstrand. 
Passer i steinbed, gjerne 
grusblandet jord. Blomstrer 
juni-juli. Høyde 10-25cm  

Frø fra Lillomarka 
Verbascum 
nigrum 
Mørkkongslys  
 
Opptil meterhøy 

flerårig plante med 

gule blomster med 

lilla pollenbærere. 

Til staudebed eller 
blomstereng 
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Frø fra Lillomarka 
Viscaria vulgaris 
Engtjæreblom 
 
Vokser på tørre bakker 
mest på kalkfattig grunn. 
Passer i staudebed eller 
blomstereng. Blomstrer 
juni-juli. God plante for 
pollinerende insekter. 
Høyde 30-40 cm. H6. 

  

 


