
växtvals-
        katalog

för Lerums kommun



en vägledning från lerums kommun 
för att få gröna fingrar att bli även 
röda, gula, rosa och vackert cerisa.  
Vi är många som vill lyckas få ett vackert, färgrikt blommande hav i vår träd-
gård eller på balkongen. Förutom lite tålamod och en och annan skvätt vatten 
kan det vara bra att välja rätt växt för förutsättningarna. Därför har vi tagit fram 
en enkel växtvalskatalog, där du kan se några typer av växter som kan passa 
för just dina förutsättningar. För vacker blom kan också ha en större betydelse. 
Den är en avgörande pusselbit i vår biologiska mångfald och en förutsättning 
för våra pollinerare att kunna göra sitt viktiga arbete. 
Växterna i den här katalogen är valda utifrån kriterierna att de bidrar med 
nektar och pollen, vilket våra pollinerande insekter behöver som föda. Det är 
viktigt att det finns tillgång på mat från tidig vår till sen höst, därför föreslås 
växter med olika blomningstid. Växterna är sorterade efter några olika lägen 
som kan finnas i en trädgård.

Växtrum Earth Square Meter
Vår egen satsning för biologisk mångfald och pollinerare 

2020 lanserar Växtrum i Lerum*, Växtrum Earth Square Meter. En folkrörelse för att inspirera alla att 
göra om hårdgjorda ytor till blommande pollenrika oaser. En viktig förändring för biologisk mångfald 
och framtida livsmedelsförsörjning. Vårt mål är att så 
många som möjligt blir inspirerade och vill hänga på och 
skapa en egen liten eller stor Earth Square Meter hem-
ma. Tillsammans kan vi få hela Sverige att växa, blomma 
och surra. Läs mer om hur du kan bidra på växtrumile-
rum.se eller på universeum.se.

* Växtrum är Lerums kommuns största evenemang. Med gröna förtecken 
sätter Växtrum fokus på samhällsutveckling där mål kring social, ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet synliggörs och blir verkstad. De tio unika 
växtrum/miniparker som skapats i Lerum under fem år har möjliggjorts 
genom samverkan mellan kommunen, partnerföretag och ideella krafter i 
kommunen. För detta hållbara arbetssätt, korades Växtrum till Årets sam-
hällsbyggare i en nationell tävling 2018.

Olika förutsättningar på olika platser
Växterna i listorna nedan är valda för att passa platser med olika förutsättningar och mikroklimat. 
Genom att välja växter som naturligt trivs i ett speciellt läge blir behovet att vattna dem litet, för-
utom när de är nyplanterade/nysådda eller när det är riktigt torrt under sommaren. Vi har bildsatt 
några av förslagen men inte samtliga, men vi hoppas du kan hitta dina egna favoriter här i växt-
valskatalogen. 

Lerum befinner sig i odlingszonerna 2 och 3, vilket innebär att många olika växtarter kan klara sig 
och frodas här. I praktiken varierar dock klimatet även inom en odlingszon, och det går dessutom att 
skapa olika mikroklimat på egen hand. 
De flesta trädgårdar har flera platser där förutsättningarna för växter skiljer sig åt. Det gör att det 
finns möjligheter att välja olika växter till skilda lägen i trädgården. Det är till exempel olika mikrokli-
mat och därmed planteringsförutsättningar på husets soliga och varma södersida jämfört med dess 
skuggiga norrsida. En trädgårds mikroklimat kan man till viss del förändra själv, till exempel med 
vindskydd i form av spaljéer och höga växter. 

Invasiva främmande växter
Alla föreslagna växter är granskade mot Artdatabankens risklista för invasiva arter. Vissa vanliga 
trädgårdsarter har inte tagits med i växtkatalogen för att de enligt listan är främmande arter som 
bedöms utgöra eller kan komma att utgöra en risk för inhemsk biologisk mångfald. Dessa invasiva 
arter riskerar att tränga undan naturligt förekommande växter och skapa ogynnsamma livsmiljöer 
för vissa djurarter. 

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikatio-
ner/29.-artdatabankens-risklista/rapport_klassifisering_av_frammande_arter2.pdf

För att locka fjärilar och andra pollinerande insekter till din 
odling är det viktigt att tänka på några saker
     Välj några få växter med stark attraktionskraft: Nektar- och pollenrika

     Färgstarka (vildbin och humlor gillar generellt blålila blommor medan dagfjärilar föredrar röda 
     och gula)

     Doftrika (vildbin och humlor lockas av kryddväxter)

     Välj hellre en svensk, gammaldags sort än kraftigt förädlade sorter som riskerar att inte innehålla 
     så mycket nektar och pollen.

     Plantera växterna i klungor så att de blir lättare att hitta för insekterna.

     Välj gärna växter med olika blomningstid, från tidig vår till sen höst. 
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stenpartier och klipphällar

Art      Blommar  Färg 

Backsippa Pulsatilla vulgaris   April-maj  Lila 20 cm.

Aubrietia
Aubrieta cultorum ‘Blaumeise’  Maj-juni  Mörkviolett 10 cm. 
         Kompakt mattbildande.

Vårkrage Doronicum ”Little Leo”  Maj-juni  Gul. 30 cm.

Vårtörel Euphorbia cyparissias 
”Fens Ruby”     Maj-juni  Limegul. 40 cm.

Rosenbräcka Saxifraga Arendsii  Maj-juni  Mörkröd och vit. 10 cm.

Liten flocknäva Geranium 
cantabrigiense ”Biokovo   Juni-juli  Vitrosa. 20 cm.

Nejlika Dianthus KAHORI 
”Holkahori”     Juni-juli  Mörkrosa. 15 cm

Isop Hyssopus officinalis   Juli-aug  40 cm. mörkblå/rosa/vit

Liten kärleksört Hylotelephium 
cauticola     Aug-sep  Rödviolett/rosa. 10 cm

Fältvädd Scabiosa ”Butterfly blue”  Maj-sep  30 cm. ljust blåviolett. 

Stenkyndel Calamintha nepeta  Maj-okt  Ljusviolett. 25 cm

I stenpartier och på klipphällar är jordlagret ofta tunt och det torkar fort efter regn. Det kräver växter 
som trivs i naturligt utsatta lägen så som skärgårdsklippor och bergsområden. 

Foto-credits: Backsippa - By Gunnar Creutz - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39838604
Vårtörel - By Richard Bartz, Munich Makro Freak - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2135900
Rosenbräcka - By Jerzy Opioła - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6815367
Nejlika - By Paul van de Velde from Netherlands - Carnation - Dianthus Kahori, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=74043358
Isop - By Bernard Ladenthin - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80187913
Fältvädd - By Photo by David J. Stang - source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=61170652
Stenkyndel - By Chihiro H - Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=71677021
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sol hela dagen

Art      Blommar  Färg 

Snökrokus Crocus tommasinianus  Mars-april  Blå, violett

Purpurlök Allium hollandicum  Maj    Lila 

Blå bolltistel - Echinops bannaticus   Aug-sep  Blå 

Gyllenröllika Achillea clypeolata  Juni-aug  Gul 

Alpaster Aster alpinus    Maj-Juni   Lila, rosa,vit

Gullviva Primula veris     Maj-juni   Gul

Kantnepeta Nepeta faassenii   Maj-sep  Lila

Humleblomster Geum rivale   Juni-juli  Brunröd

Trädgårdsnäva Geranium tex Rozanne Juni-aug   Lila 

Kungsmynta Origanum vulgare  Aug-sep  Rosa

Solhatt Echinacea purpurea    Juli-sep  Rödviolett, vit

Strålrudbeckia Rudbeckia fulgida  Juni-okt  Gul 

Kärleksört Hylotelephium    Aug-okt  Rosa, vit, röd
 
Höstöga Coreopsis verticillata   Aug-sep  Ljust gula

Höstvädd Scabiosa caucasica   Juli-okt   Blåviolett 

Axveronika Veronica spicata    Juli-aug  Blåviolett, Rosa

Fjäderaster Kalimeris madiva   Aug-nov  Ljusviolett

Höstflox Phlox paniculata tex 
’Morfar Albert’ ’Alma Jansson’  Juli-sep  Violett, rosa, vit

Ett härligt söderläge kan vara skönt. Men det kan vara bra att välja växter som klarar av många timmars 
stark sol.Här är hittar du växter som passar i soliga lägen i normal trädgårdsjord. 

Foto-credits:  Blå bolltistel_By Stefan.lefnaer - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commo 
Snökrokus_By Dominicus Johannes Bergsma - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45705493
Achillea - Krzysztof Ziarnek, Kenraiz / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Gullviva - By Rasbak - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=736615
Kärleksört - By Sinikka Halme - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63027652
Höstvädd By DoF CC-BY-X - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61280204
Fjäderaster By Kor!An (Корзун Андрей) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8120864
Nepeta By Wouter Hagens - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2591515
Humleblomster By Dominicus Johannes Bergsma - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59081492
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Aubrieti a

Jungrfrun i det gröna

Koreansk anisisop

Blomstertobak
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Zinnia

Salvia
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Art      Blommar  Färg 

PERENNER/LÖKAR (FLERÅRIGA VÄXTER)

Botanisk (vild) tulpanTulipa    April-maj   Blandade färger
 
Aubrietia
Aubrieta cultorum  tex. ‘Blaumeise’  Maj-juni  Mörkviolett

Gräslök 
Allium schoenoprasum   Juni-juli  Violett

Stäppsalvia Salvia nemorosa   Juni-aug  Lila, rosa

Koreansk anisisop Agastache rugosa   Juni-sep  Blåviolett

Lavendel Lavandula angustifolia  Juli-aug  Blåviolett

Kungsmynta Origanum vulgare 
”Compactum”     Aug-sep  Rosa

ETTÅRIGA VÄXTER

Ageratum Ageratum houstonianum  Juni-okt   Lila

Jungfrun i det gröna Nigella damascena Juli-sep  Vit, blå, rosa

Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia Juli-sep  Lila 

Zinnia Zinnia elegans    Juli-sep  Rosa, gul, vit, orange, röd

Blomstertobak Nicotiana x sanderae  Juli-okt   Rosa, röd m fl

Sommarrudbeckia Rudbeckia hirta  Juni-okt  Gul, orange

Växterna är valda för en balkong i soligt och läigt läge. Är balkongen vindutsatt är det bra med någon form av 
vindskydd för att skapa ett varmare och mindre blåsigt mikroklimat. På en liten balkong kan det vara svårt att 
få plats med en stor odlingslåda, men det går lika bra att dela upp växterna i mindre krukor och lådor. 
I balkonglådor trivs kryddväxter bra, och de lockar både humlor och fjärilar.Kom ihåg att odlingslådor och 
krukor behöver ha hål i botten så att växterna inte blir stående i vatten under regniga dagar. För dig som vill ha 
växter som kommer igen från år till år är det bra att välja perenner och lökar. De frösådda växterna är oftast 
ettåriga och sås på nytt varje år.

Foto-credits: Aubrieta_x_cultorum_ Popperipopp / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) 
Tulpan By Björn S... - Wild Tulip - Tulipa sp., CC BY-SA 2.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=40035068_Wild_Tulip_-_Tulipa_sp._(17314418391)
Salvia nemorosa_By I, Rolf Engstrand, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2447687
Koreansk anissop_By Emőke Dénes - kindly granted by the author, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81453366
Lavendel_By Rillke - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16034096
Kungsmynta_By J.F. Gaffard Jeffdelonge at fr.wikipedia - photo by Jeffdelonge, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1665915
Jungfrun i det gröna_By JLPC - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19652270
Zinnia_By Relly Komaruzaman - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81547037
Blomstertobak_By S.G.S. - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68664283
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Älggräs

fuktig till våt mark

Art      Blommar  Färg 

Kabbleka Calta palustris   April-juni  Gul
 
Smörboll Trollius europaeus   Maj-juni  Gul

Brudborste/borsttistel Cirsium 
helenioides     Juni-aug  Rosa 

Bäckveronika Veronica becabunga  Juni-sep  Blå
 
Fackelblomster Lythrum sali-caria   Juli-aug 

Vattenmynta Mentha aquatica   Juli-sep  Violett
 
Älggräs Filipendula ulmaria   Juli-aug  Vit
 
Fläckflockel Eutrochium maculatum 
”Atropurpureum”    Aug-sep  Purpurröd

Rosenflockel Eupatorium pur-pureum Aug-sep  Vinröd

Klippstånds Ligularia dentata    Juli-sep  Ljust orangegul 

Växterna nedan passar bra i fuktig till våt mark. Gärna vid dammar eller andra typer av vattendrag där 
marken inte torkar ut.

Kabbleka - By Enrico Blasutto - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87415725
Smörboll - By Benjamin Zwittnig - http://www2.arnes.si/~bzwitt/flora/trollius_europaeus.html, CC BY 2.5 si, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=41267030
Brudborste – Cirsium_helenioides_httpscommons.wikimedia.orgwikiFileCirsium_helenioides_(Ljungdalen).jpg
Fackelblomster - Lythrum_salicaria_httpscommons.wikimedia.orgwikiFileLythrum_salicaria_1865.jpg
Vattenmynta - Mentha_aquatica_httpscommons.wikimedia.orgwikiFileMentha_aquatica01.jpg 
Älggräs - By © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4392637
Rosenflockel By Marc Ryckaert (MJJR) - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11197991
Klippstånds liguaria _By Bernard Gagnon - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7729366
Bäckveronika - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=182613
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i skugga av träd/under buskar 

Art      Blommar  Färg 

Snödroppe Galanthus nivalis   Feb-april   Vit 
 
Balkansippa Anemone blanda  April   Vit, blå, rosa

Broklungört Pulmonaria saccharata   April-maj  Violettrosa 

Fänrikshjärta Dicentra formosa  Maj-sept  Rosa, vit

Luktviol Viola odorata    Maj-juni  Blåviolett 

Bollviva Primula denticulata   April-maj  Vit, rosa,blå

Ramslök Allium ursinum   Maj-juni  Vit 

Brunnäva Geranium phaeum   Juni-juli  Brunröd, vit

Rödbladig revsuga Ajuga reptans   Juni-juli  Blåviolett

Höstanemon Anemone hupehensis   Juli-sep  Rosa

Stjärnflocka Astrantia major   Juni-aug  Rosa, röd, vit

Hjärtaster Aster cordifolia   Sep-okt  Blåviolett

Skogsaster Aster divaricatus   Sep-okt  Vit

Höstsilverax Actaea simplex    Sep-okt  Vit

En vacker uppvuxen lummig tomt kan vara härlig. Skuggan från träd och buskar ställer krav på val av 
växter som inte behöver så mycket sol. Här är ett par växter som trivs utmärkt i halvskuggiga lägen, 
gärna under träd och buskar och i lundliknande miljöer. 

Snödroppe - By André Karwath aka Aka - Own work, CC BY-SA 2.5, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=92691_SNÖDROPPE_Galant-
hus_nivalis_close-up_aka
Broklungört - By Jan Sølve Borlaug from Oslo, Norway - Pulmonaria saccharataUploaded by bff, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=6834209
Luktviol - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98530
Ramslök - By No machine-readable author provided. Svdmolen assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. 
Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=783825
Höstannemon - By 江江江jumperhomes.com, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53815259
Stjärnflocka - By Enrico Blasutto at Italian Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10437283
Höstsilverax - By Alpsdake - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57802593
Brunnäva - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108968
Rödbladig revsuga - By © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6770451
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ängsmark 

Art      Blommar  Färg 
ETTÅRIGA VÄXTER

Klätt Agrostemma githago   Juni-juli  Rödviolett 

Höskallra Rhinanthus serotinus  Juni-juli  Gul 

Kornvallmo Papaver rhoeas   Juni-juli  Röd

Blåklint Centaurea cyanus   Juni-aug  Blå 

FLERÅRIGA VÄXTER

Tjärblomster Viscaria vulgaris   Maj-juli  Rosaröd 

Brudbröd Filipendula vulgaris   Maj-juli   Vit 

Rödkämpar Plantago media   Maj-juli  Rosavit

Rödblära Silene dioica    Maj-aug   Rödrosa

Gulmåra Galium verum   Juni-juli   Gul 

Prästkrage Leucanthemum vulgare  Juni-juli  Vit 

Åkervädd Knautia arvensis   Juni-aug  Rosa, violett

Backnejlika Dianthus deltoides  Juni-aug  Rosaröd

Färgkulla Anthemis tinctoria   Juni-sep  Orangegul

Röllika Achillea millefolium   Juni-sep  Vit

Stor blåklocka Campanula persicifolia Juli-aug  Blå 

Sommarfibbla Leontodon hispidus  Juli-aug  Gul 

Rödklint Centaurea jacea   Juli-sep  Rödviolett

Äkta johannesört Hypericum perforatum Juli-sep  Gul 

Myskmalva Malva moschata   Juli-sep  Rosa, vit

Gör om en del av gräsmattan till en blommande sommaräng! Välj några av växterna nedan, de trivs på 
torr till normalfuktig jord. Tänk på att inte gödsla ängen och om du vill klippa den så vänta tills blom-
ningen är över. De flesta sås som frön, men vissa går att få tag i som planta. De ettåriga blommar under 
sommaren/höstenom de sås på våren samma år. De fleråriga blommar normalt först andra året efter 
sådd.

Klätt - By T. Voekler - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4328392
Kornvallmo - By George Chernilevsky - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61977833
Blåklint - By Čeština: Petr Vodička, WikipedieEnglish: Petr Vodička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=31064012
Brudbröd - By Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6213800
Färgkulla - By Kor!An (Андрей Корзун) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25830373
Rödklint - By Uoaei1 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79764702
Myskmalva - FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=225339
Prästkrage - By Mariofan13 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33251772Myskmalvarödklint
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Fler tips för att gynna den biologiska mångfalden
Förutom blommande rabatter finns det mycket annat som gynnar våra pollinerande 
vänner och andra nyttiga smådjur. En varierad trädgård kan locka så väl småfåglar, fjäri-
lar, humlor som andra nyttodjur. Småfåglarna äter mängder av insekter, nyckelpigorna 
hjälper till att hålla efter bladlöss och igelkottarna mumsar i sig sniglar. Så satsa på att 
skapa variation, med både buskar och träd, öppna solbelysta miljöer och fuktiga och 
skuggiga platser.

Fruktträd och bärbuskarger gott om mat till pollinatörerna. Andra blommande förslag 
är sälg, hassel, bukettapel, syrenbuddleja och vildkaprifol. Lämna en del av trädgården 
vildvuxen och spara brännässlor och tistlar. Bland annat påfågelöga och nässelfjäril 
lägger sina ägg på nässlor och när fjärilslarverna kläcks blir nässlorna deras mat innan 
de blir puppor och därefter vuxna fjärilar. Spara en ris- och lövhög över vintern, så har 
du kanske turen att få en övervintrande igelkott i den. 

Gör några enkla insektshotell för solitärbin och andra pollinerare. Borra olika stora 
hål (3-13 mm i diameter) i några träbitar eller vedklabbar och häng upp i öst- eller 
söderläge. Hålen bör vara cirka 5-10 cm djupa, men borra inte helt igenom träbiten. 
Du kan också bunta ihop hallonstänglar, vass eller bamburör och hänga upp.Lägg ut en 
sandhög eller skapa en sandig slänt där vildbin 
kan gräva sina bohål. 
Ett grunt fågelbad lockar inte bara fåglar utan är 
också en förutsättning för insekter under torra 
somrar. Har du plats för en damm kan du också 
locka groddjur och trollsländor. 

I en vedtrave eller stenmur kan övervintrande 
insekter hitta skydd under vintern. Sätt upp få-
gel- och fladdermusholkar, fjärils- och humlehol-
kar. Låt nypon, blomstänglar och några äpplen 
hänga kvar som vinterföda år fåglarna. 
Lämna kvar en högstubbe om du tar ned träd, 
och lägg några grövre grenar eller stamdelar i 
rabatten eller på en solig yta. Undvik konstgöd-
sel och kemiska bekämpningsmedel. 


