Listi yvir plantusløg á Gróðurstøðini í Miðhoydølum 2016.

Skógrøkt

1. juni 2016

Møguleiki er fyri mongdaravsláttri. Útboðið broytist dagliga. Fyrivarni verður tikið fyri villum, útseldari vøru og fyri viðurskiftum annars, ið vit ikki ráða yvir.
Lýsingin er ikki fullfíggjað, men er ætlað sum ein stuttorðað leiðbeining. Lýsingin tekur støði í okkara samlaðu royndum av plantunum yvir eitt longri tíðarbil; bæði á
Gróðurstøðini í Miðhoydølum, í viðarlundunum, men eisini í ymsum gørðum kring landið.
Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Abies

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

alba

Evropaaðalgrann

Stórvaksið nálatræ. Nálirnar dimt grønar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd.
Tolir nakað av skugga. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Miðevropa.

2

Abies

koreana

Koreaaðalgrann

Lítið nálatræ. Sera snotuligt og tættvaksið vakstrarlag. Nálirnar blágrønar og tættar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men
trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Er vælegnað, har lítið pláss er. Natúrlig útbreiðsla: Korea.

2

Abies

procera

Nobilaðalgrann

Stórvaksið nálatræ. Er helst hin harðførasta av Aðalgrannunum her á landi. Nálirnar blágrønar. Eingi ávís krøv til
vakstrarlíkindini, men trívst tó best í moldkendari jørð og góðari lívd. Hóskar væl sum staktræ, og t.d. at dyrka sum jólatræ ella
prýðisgreinar. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika.

2

Acer

palmatum

Japansk Ahorn

Lágvaksið leyvtræ, bløðini fagurt reyð. Krevur góða lívd.

1

Acer

pseudoplatanus

Ahorn

Stórvaksið og breiðvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Harðført, men missir vakstrarlagið í slitvindi. Skuggar nógv, og tískil minni
hóskiligt, har lítið pláss er. Bløðini átøk merkinum í tí kanadiska flagginum. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst tó best
í moldkendari jørð og góðari lívd. Telist millum tey leyvtræsløgini, ið hava verið roynd longst her á landi. Natúrlig útbreiðsla:
Miðevropa.

2

Alnus

glutinosa

Svartelri

Miðalstórt leyvtræ. Eingi stórvegis krøv til jørðildið, trívst tó best í góðari mold. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bøtir
tí serliga væl um jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.

1

Alnus

rubra

Reyðelri

Skjótvaksandi, miðalstórt leyvtræ. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bøtir tí serliga væl um jørðildið. Trívst best í
eyrkendari jørð. Enn eru eingi gomul trø av slagnum her á landi, men alt bendir á, at slagið trívst væl hjá okkum. Hóskar væl
sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.

2

Alnus

sinuata

Sitkaelri

Harðført, skjótvaksandi, miðalstórt leyvtræ. Verður ikki elligamalt træ. Rótin bindur køvievni úr luftini, og plantan bøtir tí
serliga væl um jørðildið. Telist millum frægastu leyvtræssløgini hjá okkum. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing.
Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.

3

Aronia

melanocarpa

Súrberjarunnur

Lágur runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Hvítar blómur, og svørt, glinsandi ber. Eingi stórvegis krøv til vakstrarstaðið. Natúrlig
útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika.

2

Athrotaxis

cupressoides

Athrotaxis

Sermerkt minni nálatræ. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Tasmania.

1

Baccharis

magellanica

Baccharis

Heilt lágur, krúpandi og tættvaksin, veturgrønur runnur. Úr Eldlandinum.

2

Berberis

aggregata

Berberis

Tættvaksin, leyvfellandi, lágur runnur. Ljósagular blómur í stórum tali, og nógv reyð ber um heystið. Eingi stórvegis krøv til
jørðildið ella sólargang. Úr Vesturkina.

3

Berberis

ilicifolia

Kristtornaberberis

Høgur, heldur tættvaksin, veturgrønur runnur. Skyggjandi, dimmgrøn bløð, átøk Kristtorn. Brandgular blómur, tíðliga á vári og
aloftast eisini aftur um heystið. Dimmblá ber, ið smakka væl. Tolir nakað av skugga. Trívst væl hjá okkum í hampiligari lívd og
góðari jørð. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.

3

Berberis

thunbergii

Berberis
'Atropurpurea'

Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Leyvið reydligt longu um várið, við bjartari liti um heystið. Reyðgular blómur á miðjum
sumri og bjartreyð ber. Smá krøv til jørðildið. Úr Japan.

3

‘Atropurpureum’

'Atropurpurea'

Viðmæli:

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Berberis x

stenophylla

Berberis

Lágur veturgrønur runnur við longum, bogavaksnum greinum. Gular blómur. Vælumtóktur, eisini hjá okkum. Eingi stórvegis
krøv til jørðildið ella sólargang.

2

Betula

pubescens

Dúnbjørk

Harðført og skjótvaksandi leyvtræ, ið verður miðalstórt. Hóskar væl bæði sum staktræ og í størri lívdarálum. Var
upprunavøkstur í Føroyum fram til landnámstíðina. Úr Norðurevropa.

3

Brachyglottis

bidwillii

Brachyglottis

Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini tjúkk og filtloðin, grálig á liti. Blómurnar gular. Harðførur. Tolir væl sjóráma.
Fjallarunnur úr Nýsælandi.

3

Brachyglottis
‘Sunshine’

Lágvaksin, veturgrønur runnur. Tey ungu bløðini eru silvurgrá. Blómurnar gular, halda sær væl alt seinsummarið. Trívst væl í
góðari mold og hampiligari lívd. Nær í ætt við Senekio. Úr Nýsælandi.

3

Firvaldarunnur

Hávaksin veturgrønur/lutvíst veturgrønur runnur. Gloprut vakstrarlag. Nógvar brandgular blómur á miðjum sumri. Hampiliga
harðførur, trívst best í moldríkari jørð, og í nógvum ljósi. Kall- og kvennplantur hvør sær. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika.
Okkara tilfar: uppruni úr syðra parti av Argentina.

3

Firvaldarunnur

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Angandi blómur, blálittar við brandgulari fyllu.

1

Kallistemon

Lágvaksin, tættur, veturgrønur runnur. Bløðini eru nálvaksin, og blómurnar ljóst gulir broddar. Trívst best í nógvari sól, góðari
lívd og moldkendari jørð. Sera sjáldsamur runnur, av Myrtuættini. Úr Tasmania.

1

Brachyglottis x
Buddleia

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

'Sunshine'
globosa

Buddleia x

‘Lochinch’

Viðmæli:

Callistemon

sieberi

Calluna

vulgaris

‘Dark Beauty’

Heiðalyngur ‘Dark
Beauty’

Krúpandi veturgrønur runnur. Myrkareyðar blómur og dimmgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í
góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar.

2

Calluna

vulgaris

‘Goldflame’

Heiðalyngur
‘Goldflame’

Krúpandi veturgrønur runnur. Myrkt reyðar blómur. Bløðini litbroytast gjøgnum árið; heldur brandgul um várið, gulgrøn um
summarið og bronsulitt um veturin. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum sólargangi. Hóskar væl til
samanplantingar.

2

Chamaecyparis

lawsoniana

Lawson-sypris

Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Toppskotið lútar. Bleytar greinar og nálir. Hóskilig sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at
verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.

2

Chamaecyparis

lawsoniana

Lawson-sypris ‘Alumii’

Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at verða tilskorið.
Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.

2

Chamaecyparis

lawsoniana

Lawson-sypris

Miðalstórt tættvaksið nálatræ. Runt vakstrarlag.Bleytar greinar og nálir. Hóskar væl sum staktræ ella sum girðing. Tolir væl at
verða tilskorið. Trívst, har ið ikki er ov ábært. Trívst best í gloprutari, moldríkari jørð.

2

‘Alumii’

‘Globosum’
Chiliotrichum

diffusum

Summardáarunnur

Veturgrønur, miðalhøgur, harðførur runnur. Blómurnar meinlíkar summardáum. Tættvaksin, um hann verður kliptur. Eingi
stórvegis krøv til jørðildið, tørvar nógv ljós. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Eldlandinum.

3

Clematis

macropetala

Stórblómað Klematis

Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar stórar, blálittar í mai. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og
moldríka jørð.

2

Clematis

montana

Fjallaklematis

Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar hvítar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.
Úr Himaleia.

1

Clematis

montana

‘Freda’

Klematis ‘Freda’

Klivplanta. Leyvfellandi. Blómurnar ljósareyðar. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka
jørð.

2

Clematis

orientalis

‘Orange Peel’

Kinversk Klematis

Klivplanta .Leyvfellandi, gular blómur juli-august

1

‘Dr.Ruppel’

Klematis

Klivplanta ,leyfellandi,Blómuranar ljósareyðar við hvítari strípu.

0

‘Purpurea’

Heslirunnur
‘Purpurea’

Leyvfellandi hávaksin runnur. Bløðini dimmreyð. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, góðan sólargang og moldríka
jørð.

0

Bálukotoneaster

Hávaksin leyvfellandi runnur. Bløðini týðiliga bylgjut, fagurlitt um heystið. Bjartreyðar fruktir. Harðførur, eingi stórvegis krøv til
jørðildið ella sólargang. Hóskar væl sum girðing. Natúrlig útbreiðsla: Vesturkina. Okkara tilfar: úr Danmark.

3

Kotoneaster ‘Rami’

Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Smá bløð og nógvar korallreyðar fruktir um heystið. Harðførur, smá krøv til

2

Clematis
Corylus

maxima

Cotoneaster

bullatus

Cotoneaster

dammeri

'Rami' Dafo

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Viðmæli:

jørðildið. Avbrigdið er alið fram í Danmark úr C. dammeri var. radicans.
Cotoneaster

dammeri

Kotoneaster
'Skogholm'

Krúpandi, breið- og tættvaksin, veturgrønur runnur. Smá bløð og nógvar korallreyðar fruktir um heystið. Harðførur, smá krøv til
jørðildið. Avbrigdið er alið úr C. dammeri var. radicans.

3

Cotoneaster

divaricatus

Spíld kotoneaster

Lágvaksin ella miðalhøgur, leyvfellandi runnur. Reydligar blómur og reyðar fruktir. Bløðini fagurlitt um heystið. Úr Kina.

3

Cotoneaster

horizontalis

Flatukotoneaster

Lágvaksin veturgrønur runnur. Hóskar væl sum tættur undirvøkstur. Smá bløð, greinarnar sermerkt 'sildabeinsmynstur'.
Blómurnar tvílittar, bjartreyðar fruktir. Bløðini og fruktin fagurlitt um heystið. Harðførur. Úr Vesturkina.

3

Cotoneaster

lucidus

Kotoneaster

Miðalhøgur, leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Reydligt hvítar blómur og svartar fruktir. Úr Sibiria.

2

Cotoneaster

salicifolius

Kotoneaster

Hávaksin veturgrønur/lutvís veturgrønur runnur. Prýðiligt vakstrarlag. Ungu skotini loðin. Bløðini váknvaksin, bylgjut. Serliga
kendur fyri tær nógvu, bjartreyðu fruktirnar. Úr Vesturkina.

1

Cryptomeria

japonica

Kryptomeria

Lítið, veturgrønt nálatræ. Hjá okkum tó helst bert ein hávaksin runnur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini. Er tjóðartræ í Japan,
Sugi, og er nógv plantað við átrúnaðarlig merkisstøð. Úr Japan.

2

Cupressocyparis

leylandii

Leyland-sypris

Miðalstórt, tættvaksið, skjótvaksandi nálatræ. Tolir væl at verða klipt til girðing. Trívst hjá okkum í støðum, har ið ikki er ov
ábært. Leyland-sypris er ein blendingur millum sløgini Cupressus macrocarpa x Chamaecyparis nootkatensis.

3

Cupressus

macrocarpa

Monterey sypris

Miðalstórt skjótvaksandi nálatræ. Sigst tola nógv vindslit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá okkum, klárar seg bert á
lýggjum støðum. Úr Kalifornia.

2

Cupressus

macrocarpa

Monterey sypris
'Goldcrest'

Miðalstórt tættvaksið nálatræ við gulbleikum dæmi. Sigst tola nógv vindslit, men sýnist enn ikki at vera nóg harðført hjá
okkum.

2

Cytisus

purpureus

Purpurgývil

Leyvfellandi lágvaksin runnur. Hóskar væl sum botnvøkstur ella í steinbeði. Bleikt reyðar blómur um várið. Trívst best í
gloprutari jørð og góðum sólargangi.

1

Cytisus

scoparius

Kveistursgývil

Lágur runnur. Stórar gular og reyðar blómur. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi. Blómingin verður best, um
runnurin verður tilskorin árliga. Tilfarið hjá okkum er av villum uppruna. Úr Skotlandi.

2

‘Boskoop Ruby’

Várgývil ‘Boskoop
Ruby’

Veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur, miðalhøgur runnur. Bogavaksnar greinar, og handdeild ljósagrøn bløð. Rubinreyðar
blómur um várið. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi.

2

'Allgold'

Várgývil 'Allgold'

Lágur runnur. Fjøld av dimmgulum blómum um várið, ið standa leingi. Trívst best í turrari, lættari jørð og nógvum ljósi.
Harðførur.

3

Cytisus x
Cytisus x

praecox

Desfontainia

spinosa

Deutzia x

'Skogholm'

'Goldcrest'

Desfontainia

Veturgrønur runnur. Vakrar pípuvaksnar reyðar blómur í august-september. Tolir væl skugga. Úr Suðuramerika.

1

‘Mont Rose’

Deutzia ‘Mont Rose’

Høgur leyvfellandi runnur við stórum klasum av ljósareyðum blómum uml. miðjan juni. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, t.e.
góða lívd, góðan sólargang og moldríka jørð.

2

‘Dise’ Dafo

Diervilla ‘Dise’ Dafo

Leyvfellandi miðalhøgur runnur. Ungu skotini reydligan lit. Blómurnar gular, seint á sumri. Kann nýtast sum runnagirðing,
samanplanting ella undir trøum. Eingi serlig krøv til jørðildið. Lítið royndur áður.

1

Diervilla

sessilifolia

Drimys

lanceolata

Tasmanskur
piparrunnur

Lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini blágrøn angandi og við romum piparsmakki. Ungu skotin sermerkt við sínum skyggandi
reydliga dæmi. Krevur tey bestu líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Í heimlandinum hava
fruktirnar verið nýttar til piparkrydd. Úr Tasmania.

2

Drimys

winteri

Winter-børkur

Hávaksin veturgrønur runnur við tættvaksnum, upprendum vakstrarlagi. Stór bløð, og gráan børk við ramum anga. Blómurnar
smáar, fílabeinshvítar og angandi. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr
Eldlandinum.

3

Drimys

winteri

Winter-børkur

Avbrigdið er ein lágvaksin og tættur veturgrønur runnur. Stór bløð, og gráan børk við ramum anga. Blómurnar smáar,
fílabeinshvítar og angandi, ofta í stórum tali. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga.
Úr Andesfjøllum.

3

Embothrium

coccineum

Eldrunnur

Hávaksin runnur ella lítið træ, rímiliga harðførur, veturgrønur/lutvís veturgrønur. Stórar reyðar blómur. Trívst best í turrari,

3

var. andina

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Viðmæli:

gloprutari mold. Úr Eldlandinum.
Enkianthus

campanulatus

Enkiantus

Leyvfellandi miðalhøgur runnur við upprendum vakstrarlag. Runnurin er tiltikin bæði fyri vakra blóming um várið og fyri vakran
heystarlit. Tørvar góða mójørð og góða lívd. Úr Japan. Lítið royndur áður.

0

Erica

carnea

‘Isabell’

Vetrarklokkulyngur
‘Isabell’

Krúpandi veturgrønur runnur. Hvítar blómur og bjartgrøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í góðum
sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjøllunum í Suðurevropa.

2

Erica

carnea

‘Rosalie’

Vetrarklokkulyngur
‘Rosalie’

Krúpandi veturgrønur runnur. Ljóst reyðar blómur og bronsulitt/grøn bløð. Trívst best í turrari mójørð. Blómingin verður best í
góðum sólargangi. Mest kendur fyri blóming um veturin og um várið. Upprunin er úr háfjøllunum í Suðurevropa.

2

Escallonia

macranta

Eskallonia

Hávaksin veturgrønur runnur. Rættiliga harðførur. Reydligar blómur, og angandi bløð. Trívst best í góðari, gloprutari jørð.
Hóskar væl til lívdarál. Natúrlig útbreiðsla: Kili. Okkara tilfar: uppruni úr Orknoyggjum.

2

Escallonia

macrantha

Eskallonia ‘C.F. Ball’

Hávaksin veturgrønur runnur. Rættilga harðførur. Reydligar blómur, og angandi bløð. Avbrigdið hevur heldur størri bløð enn
slagið vanliga hevur. Trívst best í góðari, gloprutari jørð. Hóskar væl til lívdarál.

2

Escallonia

rubra

Eskallonia

Veturgrønur lágvaksin runnur. Kann gerast munandi størri, fær hann loyvi at klíva eftir einum veggi ella garði, har ið lýtt er. Má
standa lýtt og í leysari, sandkendari jørð. Blómurnar ljósareyðar til brandreyðar. Úr Suðuramerika.

2

Escallonia

virgata

Eskallonia

Lágvaksin ella miðalhøgur leyvfellandi runnur við hangandi greinbygnaði. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Úr Patagonia
í Suðuramerika.

2

‘C.F. Ball’

Escallonia x

‘Apple Blossom’

Eskallonia ‘Apple
Blossom’

Veturgrønur til hálvveturgrønur, miðalhøgur runnur. Trívst best í gloprutari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blikna út á
summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug.. Úr Suðuramerika.

2

Escallonia x

'Donard Seedling'

Eskallonia 'Donard
Seedling'

Veturgrønur til hálvveturgrønur, miðalhøgur runnur. Trívst best í gloprutari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blikna út á
summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug.. Úr Suðuramerika.

2

‘Pink Elf’

Eskallonia ‘Pink Elf’

Veturgrønur til hálvveturgrønur, miðalhøgur runnur. Trívst best í gloprutari mold. Smáar, ljósareyðar blómur, ið blikna út á
summarið. Myrkagrøn heldur stórvaksin bløð. Eigur at verða skorin niður beint eftir, at blómingin er liðug.. Úr Suðuramerika
Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Trívst ikki væl her og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e.
góða lívd og góða, kálkríka mold. Ung trø hava vakurt rustreytt leyv um veturin. Eisini nýtuligt til klipta girðing. Úr Danmark.
Stórvaksið leyvfellandi træ (verður bert miðalstórt í Føroyum). Dimmreyð bløð. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu
vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd og góða, kálkríka mold. Mest nýtt sum staktræ. Avbrigdið er stórvaksin klonur. Úr Danmark.
Klivplanta. Bløðini ofta hjartavaksin, bleikgrøn. Blómurnar fyrst ljósar, síðan reydligar, fruktin svørt. Krevur tey bestu
vakstrarlíkindini, t.e. góða mold, lívd og góðan sólargang. Úr Tadsjikistan.

2

Escallonia
Fagus

sylvatica

Bók

Fagus

sylvatica

Fallopia

baldschuanica

Reyðbók
‘Atropurpurea’
“Arkitektens trøst”

Fargesia

murielae

Kinabambus

Tættvaksið kjarr, oftast at kalla veturgrønt. Kann verða upp í uml. 2-3 m høgt í góðum vakstrarlíkindum. Trívst best í góðari
mold, góðari lívd og góðum sólargangi. Grasaslag. Úr Kina.

2

Fraxinus

excelsior

Ask

2

Fuchsia

magellanica

Blóðdropi

Fuchsia

magellanica

Gaultheria

shallon

Gaultheria

Stórvaksið kravmikið leyvtræ. Trívst ikki væl her, og krevur tí tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. lívd og góða, djúpa moldríka jørð.
Træið YGDRASIL úr nørrønu gudalæruni var ein ask. Úr Norðurevropa.
Hávaksin leyvfellandi runnur. Harðførur og kravlítil til jørðildið, tolir væl skugga. Stórar, tvílittar reyðar og bláar blómur frá
ólavsøkuleitinum og alt heystið. Ofta búnast fruktin eisini. Kann nýtast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Tolir
væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Patagonia.
Hávaksin leyvfellandi runnur. Hampiliga harðførur og kravlítil til jørðildið, tolir nakað av skugga. Stórar bleikt reyðar ella ljósar
blómur frá ólavsøkuleitinum og alt heystið. Kann nýtast bæði sum stakrunnur, runnagirðing og klivplanta. Skjótvaksandi. Tolir
væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Suðuramerika. Okkara tilfar: uppruni úr Danmark.
Lágur veturgrønur runnur. Dámar væl mójørð. Stór leðurkend bløð, ljósareyðar blómur, fagurlitt leyv og dimt korkalittar fruktir
um heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Tolir skugga. Úr Útnyrðingsamerika

Griselinia

littoralis

Griselinia

Hávaksin veturgrønur runnur. Bløðini gulgrøn. Trívst best í moldríkari jørð. Trívst ikki í andgletti, men harafturímóti væl undir
einum eystur- ella norðurvendum veggi. Tolir væl saltráma. Hóskar væl til størri stakrunn, ella sum tilskorin girðing. Kall- og
kvennplantur hvør sær. Kann fáa skaða í nógvum vetrarkulda. Úr Nýsælandi.

3

‘Atropurpurea’

‘Alba’

Blóðdropi ‘Alba’

2
2
2

3

2

3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Hebe

Slag (species,
art).

‘Green Spire’

Heba ‘Green Spire’

Krúpandi tættvaksin veturgrønur runnur. Flatvaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrønan lit. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur.
Úr Nýsælandi.

Viðmæli:
2

Hebe

'Lindsayi'

Heba 'Lindsayi'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Blómurnar bleikt ljósareyðar. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

'Youngii'

Heba 'Youngii'

Lágur veturgrønur runnur. Heldur liggjandi vakstrarlag. Blómurnar tvílittar, ljósar og viólbláar. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur
ella kantvøkstur. Nærum sama slagið sum 'Carl Teschner'. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.

1

Heba

Lágur veturgrønur runnur. Hvítar blómur. Harðførur. Úr Nýsælandi.

2

Heba 'Red Edge'

Lágur veturgrønur runnur. Grágrøn bløð, ið eru reyðrandað um várið. Reyðbláar ella korkalittar blómur, ið seinni blikna. Trívst
best í góðari, turrari mold. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

albicans

Hebe

albicans

Hebe

brachysiphon

Heba

Miðalhøgur veturgrønur runnur. Hvítar blómur í stórum klasum. Úr Nýsælandi.

1

Hebe

buchananii

Heba

Krúpandi tættvaksin veturgrønur runnur. Greinarnar hava tvey røð av dúni. Smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum
steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

carnosula

Heba

Heilt lágvaksin veturgrønur runnur við breidligum vakstrarlagi. Smá grágrøn bløð, hvítar blómur úr reydligum blómuknubba.
Hóskar væl sum undirvøkstur, kantvøkstur ella sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.

3

Hebe

chathamica

Heba

Krúpandi veturgrønur runnur við breidligum vakstrarlagi. Smá bløð og kubbutar, hvítar blómur. Hóskar væl at vaksa niður eftir
veggi ella kanti, og sum steinbeðsrunnur. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

cockayniana

Heba

Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Nógvar hvítar blómur tíðliga á sumrinum. Rímiliga harðførur. Úr Nýsælandi. Okkara
tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

3

Hebe

cupressoides

Heba

Miðalhøgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Sermerkta útsjónd av teimum smáu bløðunum. Blómar sjáldan líka væl sum aðrir
Heburunnar. Blómurnar bleikt bláar/korkalittar. Úr Nýsælandi.

3

Hebe

evenosa

Heba

Hávaksin veturgrønur runnur. Hvítar blómur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

1

Hebe

hectorii

Heba

Heilt lágur veturgrønur runnur við tøttum, reystvaksnum greinum og heilt smáum, fluskendum bløðum. Blómurnar hvítar ella
bleikt ljósareyðar. Harðførur. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

3

Hebe

macrantha

Heba

Lágur veturgrønur runnur við hyldligum, snøggum, bjartgrønum bløðum. Blómurnar hvítar, av teim størstu millum Heburnar.
Harðførur. Lítið royndur áður. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

ochracea

Heba 'James Stirling'

Krúpandi, tættvaksin, veturgrønur runnur. Greinarnar hava sermerktan reyðbrúnan lit, ið sæst serliga væl um veturin. Smá,
tættvaksin bløð, smáar, hvítar blómur. Hóskar væl sum steinbeðsrunnur.

3

Hebe

odora

Heba

Veturgrønur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðførur. Trívst best, har fult ljós
sleppur til. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning
hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

3

Hebe

pauciramosa

Heba

Veturgrønur lágvaksin runnur. Harðførur. Hvítar blómur. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og
tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

2

Hebe

pinguifolia

Heba

Lágur veturgrønur runnur. Tvey meginvakstrarsløg, antin liggjandi ella upprent. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar.
Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar væl sum kant- ella undirvøkstur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Tolir væl
dálking frá vegum. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

pinguifolia

'Godefroyana'

Heba 'Godefroyana'

Lágur veturgrønur runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.

2

Hebe

pinguifolia

'Pagei'

Heba 'Pagei'

Krúpandi, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini týðiliga sjógrøn, greinarnar korkalittar. Blómurnar hvítar og nógvar. Hóskar
væl sum undirvøkstur. Trívst best í góðum sólargangi.

2

Hebe

rupicola

Heba

Lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar hvítar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, tørvar tó góðan
sólargang. Hóskar væl til steinbeð. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

3

Hebe

salicifolia

Koromikoheba

Miðalhøgur ella høgur veturgrønur runnur. Bløðini langvaksin og ljóst grøn. Blómurnar hvítar, í longum klasum. Blómar óføra

2

'Red Edge'

'James Stirling'

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Viðmæli:

væl í julimánað. Trívst væl í góðum vakstrarlíkindum, t.e. góðari mold og góðari lívd. Fær annars lætt skaða av frosti og vindi.
Hóskar væl sum stakrunnur ella sum breiðvaksin girðing. Bløðini verða nýtt sum heilsubót. Úr Nýsælandi.
Hebe

sp.

Heba

Miðalhøgur veturgrønur runnur. Bløðini ljósagrøn, eitt vet glinsandi og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í
góðum vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukkum), í hópi ella sum girðing. Úr
Nýsælandi. Helst er talan um slagið H. rakaiensis. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

2

Hebe

subalpina

Heba

Miðalhøgur veturgrønur runnur. Bløðini bjartgrøn, glinsandi, og váknvaksin. Hvítar blómur á miðjum sumri. Trívst væl í góðum
vakstrarlíkindum og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur (eisini í krukkum), í hópi ella sum girðing. Úr Nýsælandi.
Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

2

Hebe

topiaria

Heba

Lágur, kúluvaksin, tættur, veturgrønur runnur. Bløðini blágrøn. Blómurnar hvítar; í stuttum klasum. Trívst best í góðari mold og
góðum sólargangi. Úr Nýsælandi.

2

Hebe

venustula

Heba

Veturgrønur, miðalhøgur, tættvaksin runnur. Nógvar hvítar blómur á miðjum sumri. Rímiliga harðførur. Trívst best í góðum
sólargangi. Lin tilskering beint eftir blómingina heldur runnin vakurt grønan og tættan. Úr Nýsælandi. Okkara tilfar: innsavning
hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

2

Hedera

helix

Viðbendil ‘Hestor’

Veturgrøn klivplanta ella krúpandi runnur. Klívur sjálv eftir veggi ella garði. Stórvaksin bløð. Tolir væl av skugga. Hóskar eisini
væl sum undirvøkstur. Dámar væl kálkkenda mójørð. Síðan fornøld ímynd av ódeyðleika, samveru og gaman. Berini eru
eitrandi, og plantusevjan kann geva útslag á húðina. Okkara tilfar: úr Danmark.

3

Hedera

colchica

Persisk Hedera

Veturgrøn klivplanta. Bløðini stór leðurkend og vælangandi. Vælegna til at klíva upp eftir mosaklæddum steinum, og sum
botnvøkstur.

2

Hoheria

glabrata

Hoheria

Hávaksin leyvfellandi runnur. Krevur góð vakstrarlíkindi og fær tá hópin av ljósum blómum seint á sumri. Bløðini á ungum
greinum hava annað skap enn á teim eldru. Bjartgulan heystarlit. Úr Nýsælandi.

3

Hydrangea

anomala

Klivhortensia

Leyvfellandi klivplanta. Hvítar blómur. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Fjareystri.

2

Hypericum

calycinum

Krúpandi leyvfellandi runnur.Bløðini reyð um várið og gular blómur í juli til august. Vakran heystlit og svørt ber. Hóskar væl sum
botnvøkstur . Úr Evropa.

1

Ilex

aquifolium

Kristtorn

Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv nýttar sum
jólaprýði. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójørð. Úr Skotlandi.

2

Ilex x

altaclerensis

‘Golden King’

Kristtorn ‘Golden
King’

Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn, og við ljósum litbrigdum í blaðrondini. Ongar tornir á
bløðunum. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari
mójørð.

2

Ilex x

meserveae

‘Blue Princess’

Kristtorn ‘Blue
Princess’

Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Bløðini skyggjandi oljugrøn. Kvennplanta. Fruktirnar reyðar. Greinar við berjum nógv
nýttar sum jólaprýði. Tolir ikki slitvind, trívst best í lættari mójørð.

1

Ilex

aquifolium

Mortans Kristtorn

Veturgrønur runnur ið gerst uml 3 m høgur, Krevur nakað av lívd, bløðini bera ikki tornir.

2

Ilex

aquifolium

Milde Kristtorn

Veturgrønur runnur ið gerst uml.2 m høgur . Bløðini myrkarøn við tornum, setur onkur ár gul ber.

Ilex

rugosa x
aquifolium

Blendings Kristtorn

Lágvaksin veturgrønur runnur, bløðini smá og reyðlig á vetri.

Juniperus

communis

Baraldur (Einiber)

Veturgrønur krúpandi runnur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi. Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær.
Fruktin, ið er lítil kongul, gerst blá, tá ið hon er staðin sum 2-3 ára gomul, og er m.a. vældámt krydd. Hetta er einasta slagið av
nálatrøum, ið natúrliga veksur í Føroyum. Hevur vaksið her síðan ístíðina. Einans í Svínoy er hampiliga væl til av slagnum nú á
døgum, annars er runnurin sera sjáldsamur í haganum.

3

Juniperus

squamata

Blábaraldur 'Blue
Carpet'

Heilt lágur, tættvaksin veturgrønur runnur. Bláleittar nálir. Frálíkur sum undirvøkstur. Tær gomlu følnaðu nálirnar verða
hangandi eina tíð. Harðførur. Trívst best í turrari jørð og góðum sólargangi.

3

Laburnum

alpinum

Fjallagullregn

Lítið ella miðalstórt, breiðvaksið, leyvfellandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi.

3

‘Hestor’

subsp. petiolaris

Mildegave

'Blue Carpet'

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
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slægt).

Slag (species,
art).

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Viðmæli:

Úr Miðevropa.
Laburnum x

watereri

Gullregn 'Vossii'

Miðalstórt leyvfellandi træ. Gular blómur í longum, hangandi klasum á miðjum sumri. Harðført. Eitrandi.

2

Larix

kaempferi

'Vossii'

Japanslerkur

Stórvaksið leyvfellandi nálatræ. Nálirnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Harðførur, men veksur seint og
krókut. Kann eisini hóska væl sum klipt tøtt runnagirðing. Natúrlig útbreiðsla: Japan. Okkara tilfar: av donskum uppruna.

3

Larix x

eurolepis

Blendingslerkur

Stórvaksið leyvfellandi nálatræ. Nálirnar fagurgulan heystarlit. Best í djúpari, gloprutari jørð. Ikki eins harðførur sum
Japanslerkur, tolir minni vindslit, men veksur harafturímóti væl skjótari. Kann eisini hóska væl sum klipt, tøtt girðing. Er
blendingur millum Larix europaea x L. kaempferi. Okkara tilfar: av donskum uppruna.

3

Leptospermum

humifusum

Rósumyrta

Miðalhøgur veturgrønur ella hálvavegna veturgrønur runnur. Smáar, hvítar blómur. Smávaksin, leðurkend bløð, brúngrøn á liti.
Tørvar góða mókenda jørð og góða lívd, um hann skal trívast. Natúrlig útbreiðsla: úr Tasmania. Okkara tilfar: úr Tasmania.

1

Lomatia

ferruginea

Rustlitt lomatia

Hávaksin,veturgrønur runnur. Tey ungu skotini, blaðstelkar og blaðrendur eru klødd við rustlittum dúni. Bløðini stórvaksin og
sermerkt í skapi, líkjast trøllakampum. Krevur góð vakstrarlíkindi, t.e. lívd og góða mold, men dámar eitt vet av skugga. Úr
Suðuramerika.

2

Lonicera

coerulea

Bláaldin kaprifolia
'Þokki'

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Blágrøn bløð. Gulgrønar blómur tíðliga um várið. Fruktin er krukkuvaksin
blá ber, 2 saman. Fruktin verður nýtt til matna og til heilsubót. Eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Úr Evropa. Hetta avbrigdið
er alið fram í Íslandi.

2

Lonicera

ledebourii

Kalifornisk kaprifolia

Miðalstórur, leyvfellandi runnur. Harðførur. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál. Tolir eisini skugga.
Blómurnar tvílittar, gular við reyðum í. Fruktin er svørt ber, ið ikki eru etandi. Hetta er villslagið. Úr Útnyrðingsamerika.

3

Lonicera

ledebourii

'Vian' DaFo

Kalifornisk kaprifolia
'Vian' DaFo

Miðalstórur leyvfellandi runnur. Rættiliga harðførur. Tættvaksin. Nýtiligur bæði sum stakrunnur, girðing, klivplanta og lívdarál.
Tolir eisini skugga. Blómurnar gulligar, lítið sjónskar, men bikarbløðini gerast fagurreyð. Fruktin er svørt ber, ið ikki eru etandi.
Upprunin úr Útnyrðingsnorðuramerika.

2

Lonicera

nitida

'Elegans'

Myrtukaprifolia
'Elegans'

Veturgrønur, miðalstórur runnur. Hóskar væl til eina minni girðing. Lítið royndur áður. Úr Vesturkina.

1

Lonicera

periclymenum

Kaprifolia

Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaksa upp eftir vegginum e.tíl. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni.
Blómurnar gullittar ella reyðlittar, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, tolir nakað av skugga. Eitt
avbrigdi er at finna í fleiri gomlum gørðum. Úr Vesturevropa.

3

Lonicera

periclymenum

Kaprifolia ‘Belgica
Select’

Leyvfellandi klivrunnur. Hóskar væl at vaksa upp eftir vegginum e.tíl. Bløðini myrkt grøn á rættuni og blálig á ranguni.
Blómurnar gullittar ella reyðlittar, anga óføra væl í skýmingini. Trívst best í góðum vakstrarlíkindum, tolir nakað av skugga.
Skjótvaksandi. Úr Vesturevropa.

2

Lonicera

pileata

Ligustara kaprifolia

Heilt lágur nærum veturgrønur runnur. Hampiliga harðførur. Hóskar væl til undirvøkstur ella lága runnagirðing. Úr Kina.

2

Súreplatræ
‘Skovfoged’

Lítið, leyvfellandi, heldur seinvaksandi træ. Upprent vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar smáar og hvítar, tíðliga á vári. Fruktin
er myrkt reyð súrepli, ið búnast heldur tíðliga. Avbrigdið tørvar dusting frá øðrum avbrigdi. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini,
t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í
garðsstovum o.tíl.

0

'Þokki'

Avbrigdið ‘Vian’ ber serliga nógvar blómur og vakstarlagið er upprent.

Malus x

‘Belgica Select’

Nothofagus

antarctica

Nire-suðurbók

Miðalstórt leyvfellandi træ. Toluliga harðført. Vakran greinbygnað og fagurtlitt leyv um heystið. Úr Eldlandinum. “Nire” er
staðbundna heitið har.

3

Olearia

arborescens

Olearia

Stórvaksin veturgrønur runnur. Stórvaksnar, ljósar blómuhópar, gullittir í miðjuni. Dimmgrøn bløð, ið eru filtloðin á ranguni.
Eingi serskild krøv til jørðildið. Hóskar væl til girðing, har ið ikki er ov harðført. Úr Nýsælandi.

2

Olearia

macrodonta

Nýsælendsk kristtorn

Stórur, breiðvaksin, veturgrønur runnur. Stór grágrøn grovtent bløð, men uttan tornir. Blómurnar líkar summardáa, í stórum

3
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tyssum. Eldri runnar blóma væl. Hóskar væl til girðing. Eingi ávís krøv til jørðildið. Harðførur, tolir væl sjóráma. Ber ein
moskuskendan anga. Úr Nýsælandi.
Olearia

moschata x
nummularifolia

Olearia

Lágur ella miðalhøgur, veturgrønur runnur. Grágrøn, rundleitt og smávaksin bløð. Blómurnar, líkar summardáa. Eingi ávís krøv
til jørðildið. Harðførur. Úr Nýsælandi.

3

Olearia

nummularifolia

Olearia

Miðalhøgur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Bløðini tøtt saman. Allur runnurin hevur ein gulgrønan farra. Rómalittar blómur.
Harðførur. Trívst best í turrlendi. Tolir nakað av skugga. Úr Nýsælandi.

3

Olearia

traversii

Olearia

Hávaksin veturgrønur runnur ella lítið træ. Skotini eyðsýnt ferhynt. Bløðini leðurkend, oljugrønan lit, loðin á ranguni.
Blómurnar smáar. Hóskar væl til hávaksna runnagirðing ella til stakrunn/staktræ. Eingi ávís krøv til jørðildið. Sigst tola sjóráma
væl. Lítið royndur áður. Natúrlig útbreiðsla: Chatham oyggjarnar við Nýsæland.

1

Olearia x

capillaris

Olearia

Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Rundvaksin, dimmgrøn bløð. Hvítar blómur, í tyssum. Eingi ávís krøv til jørðildið.
Hóskar væl bæði sum stakrunnur, í krukkum og sum runnagirðing. Natúrligt blendingsslag millum Olearia arborescens og O.
quinquevulnera. Úr Nýsælandi.

2

Olearia x

haastii

Olearia

Miðalhøgur veturgrønur runnur. Upprent vakstrarlag. Harðførur og kravlítil til jørðildið, ljóskrevjandi. Grágrøn bløð. Blómurnar
rómalittar. Hóskar væl bæði sum stakrunnur og runnagirðing. Tolir væl at verða kliptur. Blendingsslag. Natúrlig útbreiðsla:
Nýsæland. Okkara tilfar: uppruni úr Skotlandi.

3

Olearia x

mollis

Olearia

Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Grágrøn, spjótvaksin bløð, upp í 4 cm long; blaðrondin bylgjut og eitt vet tent.
Blómurnar, líkar summardáa, í tyssum. Eingi serskild krøv til jørðildið. Harðførur. Natúrligt blendingsslag millum Olearia ilicifolia
x moschata. Úr Nýsælandi.

2

Ozothamnus

ledifolius

Ozothamnus

Lágur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Mjávaksin bløð. Harðførur. Eingi ávís krøv til jørðildið. Hvítar blómur í juli. Søtligur angi
av plantuni. Lin tilskering í apríl-mai. Úr Tasmania. Á bretskum nevndur Kerosene bush, t.e. “Petroliumsrunnur”.

3

Ozothamnus

rosmarinifolius

Ozothamnus

Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Børkurin heilt ljósur. Mjávaksin dimmgrøn bløð, silvurlitt á ranguni. Harðførur.
Eingi ávís krøv til jørðildið. Blómurnar fyrst reydligar, seinni hvítar í stórum tyssum í juli. Søtligur angi av plantuni. Lin tilskering í
apríl-mai. Úr Tasmania.

2

Parahebe 'Olsonii'

Krúpandi veturgrønur runnur. Hóskar væl sum undirvøkstur ella í steinbeði. Trívst best í gloprutari, turrari jørð og góðum
sólargangi. Úr Nýsælandi.

1

Parahebe

'Olsonii'

Pernettya

mucronata

Myrtukrukka

Lágur, tættvaksin, veturgrønur runnur. Harðførur. Reyð skot og dimm, skyggjandi grøn bløð. Blómar best í góðum sólargangi.
Tvíbýlisplanta, t.e. kall- og kvennplantur hvør sær. Trívst best á turrlendi. Úr Suðuramerika.

2

Philadelphus

coronarius

Pípuviður

Miðalhøgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Gulhvítar, angandi blómur. Krevur tey bestu vakstrarlíkindini, góða mold, lívd og
góðan sólargang. Úr Suðurevropa.

1

Physocarpus

opulifolius

Amerikonsk
báluspirea

Hávaksin leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Hvítar ella bleikt reyðar blómur. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur
eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast. Úr Norðuramerika.

1

Physocarpus

opulifolius

‘Diablo’

Amerikonsk
báluspirea ‘Diablo’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við upprendum vakstrarlagi. Bløðini dimt purpurlitt. Hvítar blómur. Myrkt reyðar fruktir um
heystið. Hóskar væl sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.

1

Physocarpus

opulifolius

‘Luteus’

Amerikonsk
báluspirea ‘Luteus’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Ung skot og bløð gulgrøn á liti. Hvítar blómur við einum farra av bleikt reyðum. Hóskar væl
sum undirvøkstur. Setur eingi serlig krøv til vakstrarlíkindini. Tolir væl at tilskerast.

1

Picea

breweriana

Brewerianagrann

Lítið nálatræ við hangandi greinum. Merkisvert skap, og sera væl umtókt sum prýðistræ. Lítið roynt hjá okkum. Úr Kalifornia og
Oregon.

0

Picea

omorika

Serbiagrann

Lítið tættvaksið nálatræ. Myrkagrønar nálir (heldur mjúkar) og reyðbrúnan børk. Trívst best í góðari jørð og góðum
vakstrarlíkindum, um tað skal klára seg hjá okkum. Úr Serbia. Okkara tilfar úr Danmark.

1

Picea

sitchensis

Sitkagrann

Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Nálirnar blágrønar, við broddi. Hægstu trøini í Føroyum eru Sitkagrann. Harðført. Trívst best í
góðari jørð. Úr Alaska.

3
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Kontortafura

Stórvaksið og breiðvaksið, veturgrønt nálatræ. Langar nálir. Helst hitt harðførasta nálatræið hjá okkum. Klárar seg í allari jørð,
bert hon ikki er ov vát. Úr Alaska.

Viðmæli:
3

var. pumilio

Dvørgfura

Lágvaksin veturgrønur runnur/nálatræ. Seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir
ikki skugga. Hetta slagið av Fjallafuru verður bert runnakent.

3

var. rostrata

Fronsk fjallafura

Lítið nálatræ, harðført, seinvaksandi. Eingi serlig krøv til jørðildið, men veksur best í gloprutari jørð. Slagið tolir ikki skugga.
Hetta slagið av Fjallafuru hevur vanliga bert ein bul (“einstammað”). Úr Pyrineafjøllum.

2

Balsamøsp

Stórt, skjótvaksandi og breiðvaksið leyvtræ. Kann breiða seg við rótskotum. Harðført. Trívst væl í gloprutari grúsjørð. Angar
væl, tá ið trøini leyvast (balsamangi). Leyvið hevur fagurgulan heystarlit. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara
tilfar: uppruni úr Alaska.

3

'Sunset'

Mururunnur 'Sunset'

Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar í skiftandi liti, myrkt brandgular ella reyðar. Blómar væl. Harðførur, men trívst best í
moldkendari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl sum stakrunnur, í krukkum, sum lág girðing, samanplanting ella
undirvøkstur.

3

Potentilla

fruticosa

‘Blink(n) Princess’

Mururunnur ‘Blink(n)
Princess’

Lágur leyvfellandi runnur. Blómurnar fyrst ljósareyðar, blikna síðani. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.

2

Potentilla

fruticosa

‘Lovely Pink’

Mururunnur ‘Lovely
Pink’

Lágur leyvfellandi runnur. Dimmgrøn bløð. Blómurnar hálgum fyltar, ljósareyðar og við gulari miðju. Trívst best í moldríkari jørð
og góðum sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.

2

Potentilla

fruticosa

‘Tangerine’

Mururunnur
‘Tangerine’

Lágur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómurnar brandgular. Blómar væl og leingi. Trívst best í moldríkari jørð og góðum
sólargangi. Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.

2

Potentilla

fruticosa

'Goldfinger'

Mururunnur
'Goldfinger'

Lágur ella miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðførur.
Hóskar væl til lægri girðing.

3

Potentilla

fruticosa

'Longacre'

Mururunnur
'Longacre'

Lágur leyvfellandi runnur. Greinarnar slenutar, hangandi, tættar. Blómurnar dimmgular. Blómar væl og leingi. Harðførur.
Hóskar væl til heilt lága girðing, steinbeð ella laðing.

3

Prostanthera

cuneata

Tasmansk fjallamynta

Lágur veturgrønur runnur. Smá bløð, ið hava raman anga av myntu, verða tey kroyst. Ljósar blómur í klasum. Krevur tey bestu
líkindini, t.e. lívd, góða mold og nógv ljós, skal hann trívast hjá okkum. Úr Tasmania.

3

Prunus

avium

Fuglakirsuber

Lítið ella miðalstórt leyvfellandi træ. Hvítar blómur um sama mundið, sum bløðini spretta. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini,
t.e. moldríka jørð, góða lívd og góðan sólargang. Lítið roynt áður. Úr Norðurevropa.

0

Prunus

laurocerasus

Lavrberjakirsuber

Miðalhøgur veturgrønur runnur ella lítið træ. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða
lívd. Úr Suðurevropa.

1

Prunus

mahaleb

Weichsel kirsuber

Hávaksin runnur ella lítið træ, leyvfellandi. Hvítar, angandi blómur, áðrenn bløðini spretta. Svartar fruktir. Tørvar tey bestu
vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður.

0

Prunus

padus

Heggur

Miðalstórur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Hvítar blómur í reklum, sum anga í skýmingini. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini,
t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið royndur áður. Úr Norðurevropa.

1

Súrkirsiberjatræ

Leyvfellandi lítið frukttræ. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð, góða lívd og góðan sólargang. Hvítar blómur og
svørt ber. Lítið roynt áður.

0

Pseudopanaks

Hávaksin veturgrønur runnur. Vanliga antin bert sum kall- ella kvennplanta. Blómurnar hava ein týðiligan hunangsanga, og
plantusevjan er serliga kleimin. Trívst best í góðari jørð og lívd. Tolir nakað av skugga. Runnurin hóskar eisini væl at hava í eini
stórari krukku, t.d. í eini garðsstovu. Úr Nýsælandi. Maori heitið er Whauwhaupaku.

3

Prunus x

‘Skyggemorel’

Pseudopanax

colensoi

Pyrus

communis

‘Clara Frijs’

Perutræ ‘Clara Frijs’

Tættvaksið lítið, leyvfellandi træ. Litfagurt heystarleyv. Hvítar blómur í meingi. Gular fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini,
t.e. moldríka jørð, góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í
garðsstovum o.tíl.

0

Pyrus

communis

‘Conference’

Perutræ ‘Conference’

Tættvaksið, lítið, leyvfellandi træ. Hvítar blómur í meingi. Grønar fruktir. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. moldríka jørð,

0
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góðan sólargang og góða lívd. Lítið roynt áður. Trívst valla uttandura í Føroyum, men kann verða nýtt í garðsstovum o.tíl.
Rhododendron

‘Flava’

Rododendron ‘Flava’

Miðalhøgur, veturgrønur, tættvaksin runnur. Skyggjandi dimmgrøn bløð. Blómurnar rómalittar við reyðum gómabletti. Trívst
best í gloprutari mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður. Avbrigdið hoyrir til yakushimanumhópin.

0

Rhododendron

‘Goldbukett’

Rododendron
‘Goldbukett’

Miðalhøgur, tættvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar klokkudánaðar, rómalittar við reydligum gómablettum. Trívst best í
mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.

1

Rhododendron

‘Viscy’

Rododendron ‘Viscy’

Miðalhøgur veturgrønur runnur. Stórvaksin dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkudánaðar, í tyssum; fyrst brandgular, seinni
kopargular, við dimmreyðum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.

0

Rhododendron

'Baden Baden'

Rododendron 'Baden
Baden'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Millum tey Rododendron-sløg, ið hóska best í
Føroyum.

3

Rhododendron

'Blue Tit'

Rododendron 'Blue
Tit'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Blómurnar bláligar. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.

1

Rhododendron

'Carmen'

Rododendron
'Carmen'

Veturgrønur krúpandi runnur. Rundleitt, bylgjut grøn bløð. Nógvar myrkareyðar, traktdánaðar blómur. Veksur best í mójørð og
góðari lívd.

2

Rhododendron

'Cunningham's
White'

Rododendron
'Cunningham's White'

Hávaksin, tættur, sterkur, veturgrønur runnur við stórum bløðum. Blómurnar traktvaksnar, fyrst bleikar, seinni hvítar, við
reydligum gómablettum. Trívst best í mójørð og góðari lívd.

3

Rhododendron

'Golden Torch'

Rododendron 'Golden
Torch'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Bleikt gular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushimanum-blendingur.

0

Rhododendron

'Grandiflorum'

Rododendron
'Grandiflorum'

Hávaksin veturgrønur runnur. Viólbláar blómur. Trívst best í mójørð og í góðari lívd. Eitt hitt mest roynda slagið av
Rododendron í Føroyum.

2

Rhododendron

'Percy Wiseman'

Rododendron 'Percy
Wiseman'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Ferskugular blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Yakushimanum-blendingur.

2

Rhododendron

'Princess Anne'

Rododendron
'Princess Anne'

Heilt lágvaksin veturgrønur runnur. Bløðini ljóst grøn á sumri og bronsulitt út á heystið. Ljóst grøngular blómur, ið halda sær
væl. Trívst best í mójørð, góðari lívd og góðum sólargangi.

2

Rhododendron

'Ramapo'

Rododendron
'Ramapo'

Heilt lágur veturgrønur runnur. Smá bløð. Viólbláar blómur. Trívst best í mójørð.

2

Rhododendron

'Scarlet Wonder'

Rododendron 'Scarlet
Wonder'

Lágvaksin veturgrønur runnur. Reyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.

2

Rhododendron

'Taurus'

Rododendron 'Taurus'

Hávaksin veturgrønur runnur við breiðvaksnum vakstrarlagi. Reyðar blaðknubbar/vetrarknubbar. Stórvaksin, leðurkend
dimmgrøn bløð. Blómurnar klokkudánaðar; brandreyðar við dimmreyðum blettum. Veksur best í mójørð og góðari lívd.

1

Rhododendron

williamsianum

'Gartendir.
Glocker'

Rododendron
'Gartendir. Glocker'

Lágvaksin runnur. Vínreyðar ella myrkareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.

3

Rhododendron

williamsianum

'Gartendir. Rieger'

Rododendron
'Gartendir. Rieger'

Lágvaksin runnur. Hvítar ella rómalittar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.

3

Rhododendron

yakushimanum

'Fantastica'

Rododendron
'Fantastica'

Miðalstórur veturgrønur runnur. Stór bløð, ið eru loðin á ranguni. Ljósareyðar blómur. Trívst best í mójørð og góðari lívd.

2

Rhododendron

yakushimanum

'Kochiro Wada'

Rododendron
'Kochiro Wada'

Miðalstórur ella lágvaksin, veturgrønur runnur. Heldur stór langleitt bløð, ið eru loðin á ranguni. Hvítar ella bleikreyðar blómur,
knubbarnir bjartreyðir. Trívst best í mójørð og góðari lívd. Lítið royndur áður.

1

Rhododendron

yakushimanum

'Schneekrone'

Rododendron
'Schneekrone'

Miðalstórur ella lágvaksin og tættur, veturgrønur runnur. Bløðini nærum blágrøn á liti. Hvítar blómur. Trívst best í mójørð og
góðari lívd. Lítið royndur áður.

1

Ribes

alpinum

Fjallaribes

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tunnar greinar og hangandi vøkstur. Gulgrønar blómur. Harðførur. Tolir serliga væl skugga.

3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
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Viðmæli:

Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Norðurevropa. Okkara tilfar: úr Danmark.
Ribes

bracteosum

Kalifornisk sólber

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent, gloprut vakstrarlag. Harðførur og kravlítil til jørðildið, trívst m.a. væl í mójørð. Tolir
sjáldsama væl skugga. Blómurnar grøngular, í longum klasum. Raman anga. Fruktin er svørt ber, ið eru góð at eta. Úr Alaska.

3

Ribes

laxiflorum

Krúpandi
alaskaribsber

Leyvfellandi klivrunnur. Bløðini bjartgrøn um várið, seinni myrkari. Blómurnar fagurreyðar. Blómar tíðliga á vári. Trívst best í
góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsamerika. Okkara tilfar: úr Alaska.

3

Ribes

nigrum

Sólber

Miðalhøgur leyvfellandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, ið búnast hampiliga
tíðliga. Trívst best í góðari jørð. Harðførur. Eigur at tilskerast tíðum. Kann verða skaddur av mjøldøggsoppi.

3

Ribes

nigrum

'Øjebyn'

Sólber 'Øjebyn'

Miðalhøgur leyvfellandi, berjarunnur, ið trívst væl í Føroyum. Setur væl av berjum, helst í góðari jørð. Harðførur. Eigur at
tilskerast tíðum. Slagið er eitt tað mest mótstøðuføra móti mjøldøggsoppi.

3

Ribes

nigrum

'Titania'

Sólber 'Titania'

Miðalhøgur leyvfellandi berjarunnur. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum berjum í longum klasum, ið búnast hampiliga
tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Sigst vera rættiliga mótstøðuførur móti
mjøldøggsoppi og rustsoppi. Stavar úr Niðurlondum.

2

Ribes

rubrum

‘Rondom’

Ribsber ‘Rondom’

Lágur, tættvaksin, leyvfellandi berjarunnur. Setur væl av myrkareyðum berjum, ið búnast seint. Trívst best í góðari jørð. Eigur
at tilskerast tíðum. Stavar úr Niðurlondum.

2

Ribes

sanguineum

Ljósareyð blómuribes

Høgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar ljósareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing.
Harðførur. Hetta er villa slagið. Úr Útnyrðingsnorðuramerika.

3

Ribes

sanguineum

Myrkareyð
blómuribes

Høgur, breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til girðing.
Harðførur. Hetta avbrigdið sýnist at vera knapt so harðført sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr Útnyrðingsnorðuramerika.

3

Ribes

sanguineum

'Koja'

Blómuribes 'Koja'

Miðalhøgur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Blómar tíðliga á vári. Blómurnar myrkareyðar. Mest nýtti runnur í Føroyum til
girðing. Harðførur. Myrkt blómandi avbrigdini sýnast at vera knapt so harðfør sum villa slagið. Villa slagið er ættað úr
Útnyrðingsnorðuramerika.

3

Ribes

uva-crispa

‘Gul Hinnomaki’

Stikkulsber ‘Gul
Hinnomaki’

Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, gulum, dúnutum berjum, ið búnast hampiliga
tíðliga. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind
(espalier). Slagið sigst vera rættiliga mótstøðuført móti mjøldøggsoppinum “stikkulsberjadrepara”.

2

Ribes

uva-crispa

‘Rød Hinnomaki’

Stikkulsber ‘Rød
Hinnomaki’

Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av smáum, reyðum berjum, ið búnast tíðliga. Trívst best í
góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið sigst vera
rættiliga mótstøðuført móti mjøldøggsoppinum “stikkulsberjadrepara”.

2

Ribes

uva-crispa

'Careless'

Stikkulsber 'Careless'

Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Harðførur, trívst væl í Føroyum. Setur væl av gullittum berjum, helst í góðari jørð. Eigur
at tilskerast tíðum.

2

Ribes

uva-crispa

'Invicta'

Stikkulsber 'Invicta'

Lágur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Setur væl av stórum gulgrønum berjum, ið búnast hampiliga tíðliga.
Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eigur at tilskerast tíðum. Hóskar væl at halda í eini vakstrargrind (espalier). Slagið
sigst vera tað mest mótstøðuføra móti mjøldøggsoppinum “stikkulsberjadrepara”.

2

Rosa

‘Chinatown’

Rósurunnur
‘Chinatown’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn. Blómurnar gular við einum farra av reyðum,
tá ið tær spretta, miðalstórar, dupult fyltar, anga væl. Verður bólkaður sum floribunda/bukettrósurunnur, t.e. við blómum í
tyssum. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari
lívd.

2

Rosa

‘Cottage Rose’

Rósurunnur ‘Cottage
Rose’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bjartgrøn, glinsandi. Blómurnar ljósareyðar,
miðalstórar, fyltar, anga væl. Afturblómandi (remonterandi) rósurunnur, t.e. ið blómar áhaldandi út á heystið. Trívst best í
góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.

1

Rosa

‘Westerland’

Rósurunnur
‘Westerland’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Bløðini bronsulitt, tá ið tey eru nýsprottin, seinni grøn.
Blómurnar brandgular ella gular, hálvfyltar, anga væl. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd.

2

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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'The Fairy'

Rósurunnur 'The
Fairy'

Lágvaksin runnur við tornum. Bløðini smá og blonk. Blómurnar ljósareyðar, smáar, fyltar, í tyssum. Bólkað sum
polyantharósurunnur, t.e. við smærri blómum í tyssum alla vakstrartíðina. Trívst best í góðari, moldríkari jørð, góðum
sólargangi og góðari lívd.

Viðmæli:
1

Rosa

moyesii

Moyes-rósa

Hávaksin, hampiliga harðførur, leyvfellandi runnur við tornum. Upprent, ótætt vakstrarlag. Bløðini grøn. Blómurnar blóðreyðar.
Kann fáa væl av reyðum hjúpum (hyben) um heystið. Eisini nýtilig í eini vakstrargrind (espalier) sum klivrósa. Trívst best í
góðari, moldríkari jørð, góðum sólargangi og góðari lívd. Úr Vesturkina.

3

Rosa

rugosa

Brigdurósa

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar
purpurreyðar, angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reydligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðførasti runnur í
Føroyum. Eigur at tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.

3

Rosa

rugosa

'Alba'

Hvítblømd brigdurósa

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent vakstrarlag. Breiðir seg við rótskotum. Bløðini grøn. Blómurnar hvítar,
angandi. Blómar væl. Kann fáa væl av reydligum hjúpum (hyben) um heystið. Ein hin harðførasti runnur í Føroyum. Eigur at
tilskerast tíðum. Úr Fjareystri.

3

Rosa x

rugosa

‘Hansaland’

Rósurunnur
‘Hansaland’

Miðalhøgur leyvfellandi runnur við tornum. Upprent, breiðvaksið vakstrarlag. Bløðini dimmgrøn. Blómurnar ljósareyðar, anga.
Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Eigur at tilskerast tíðum.

2

Salix

alaxensis

var. longistylis

Alaskapílur

Høgur, skjótvaksandi, leyvfellandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, snøgg, við døggkendum, bláligum
dæmi. Bløðini eggvaksin ella øvut váknvaksin, kámt grøn á rættuni, filtloðin hvít á ranguni. Blómar áður enn bløðini spretta.
Blómurnar ("gásarungarnir") ásýniligar, stórar, gulligar. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at verða
kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar:
uppruni úr Alaska.

3

Salix

arctica

Arktiskur pílur

Lágvaksin leyvfellandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskrevjandi. Eingi serlig
krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.

3

Salix

caprea

Seljupílur

Hávaksin leyvfellandi runnur ella træ. Rættliga harðførur. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til lívdargirðing. Eingi serlig krøv til
jørðildið, men best í góðari, tøðuríkari mold. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.

2

Salix

cinerea

Grápílur

Hávaksin leyvfellandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Eingi serlig krøv til jørðildið, men trívst best í
góðari, tøðuríkari mold. Tolir væl at verða kliptur. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Skotlandi.

3

Salix

hookeriana

Skútupílur

Høgur, skjótvaksandi, leyvfellandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Skotini prúð, myrkabrún og ógvuliga dúnloðin.
Bløðini rundleitt, bleikt grøn á rættuni, hvítleitt á ranguni. Blómar um sama leiti, sum bløðini spretta. Blómurnar
("gásarungarnir") ásýniligar og á longum leggi; stórar, ljósar. Harðførur. Hóskar væl til runna- ella lívdargirðing. Tolir væl at
verða kliptur. Trívst best í góðum sólargangi. Eingi serlig krøv til jørðildið. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika.
Okkara tilfar: uppruni úr Alaska.

3

Salix

lanata

Loðpílur

Lágvaksin leyvfellandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur. Ljóskrevjandi. Eingi serlig
krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.

3

Salix

phylicifolia

Pálmapílur (Pálmi)

Miðalhøgur ella lágvaksin leyvfellandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til girðing, steinbeð ella laðing. Tolir væl at verða kliptur.
Ljóskrevjandi, skal hann vera tættur. Eingi serlig krøv til jørðildið. Upprunavøkstur í Føroyum.

3

Salix

sp.

Krúpandi pílur

Krúpandi ella lágvaksin leyvfellandi runnur. Harðførur. Hóskar væl til steinbeð ella t.d. at breiða seg um eitt garðlag. Tolir væl at
verða kliptur. Ljóskrevjandi. Veksur best í góðari mold. Blómurnar ("gásarungarnir") sera prýðiligar um várið. Upprunin er
ivaleyst ein blendingur millum Loðpíl og onnur føroysk pílasløg.

3

Salix

viminalis

Bandpílur

Hávaksin, skjótvaksandi, leyvfellandi runnur ella lítið træ. Upprent vakstrarlag. Hóskar væl sum stakvøkstur ella til runnagirðing.
Tolir væl at verða tilskorin. Ljóskrevjandi, skal hann vera tættur. Seint á sumri og út á heystið bleiktrar leyvið vakurt í lotinum.
Trívst best í góðari, tøðuríkari mold. Tunnar greinar nógv nýttar at virka kurvar o.tíl. úr. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara
tilfar: av donskum uppruna.

2

Sambucus

callicarpa

Alaskahyllirunnur

Hávaksin leyvfellandi runnur. Upprent, opið vakstrarlag. Hvítar blómur og reyð ber. Trívst best í góðari lívd og góðari

3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
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moldkendari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Útnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr Føroyum.
Sambucus

nigra

Sambucus

nigra

Sorbaria

sorbifolia

Sorbaria

sorbifolia

Sorbus

Hyllirunnur

Hávaksin, harðførur, leyvfellandi runnur. Tolir væl slitvind. Blómar væl, blómurnar hvítar. Fær vanliga ikki búgvin ber hjá
okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Evropa. Okkara tilfar: úr Danmark.

3

Hyllirunnur ‘Black
Beauty’

Miðalhøgur ella høgur, tættvaksin, leyvfellandi runnur. Bløðini myrkt purpurlitt ella svørt. Blómurnar ljósareyðar. Fruktin svørt
ber. Fær vanliga ikki búgvin ber hjá okkum. Trívst best í lættari jørð og góðum sólargangi. Avbrigdið er lítið roynt áður.

0

Sorbaria

Leyvfellandi miðalhøgur runnur. Upprent vakstrarlag. Hvítar blómur í longum, upprendum toppum. Harðførur. Breiðir seg við
rótskotum. Úr Fjareystri.

2

‘Sem’

Sorbaria ‘Sem’

Lágur tættvaksin leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Bløðini eru ógvuliga litføgur; reyð litbrigdi, tá ið tey spretta,
bleikgrøn litbrigdi um summarið, brandreyð litbrigdi um heystið. Hvítar blómur í longum, upprendum toppum. Harðførur.
Breiðir seg við rótskotum.

2

‘Dodong’

Ullungroynir ‘Dodong’

Leyvfellandi træ. Blonkgrøn bløð, ið fáa sterkan, brandgulan heystarlit. Nógvar hvítar blómur, og tigulreyð, peruvaksin ber um
heystið. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógva sól og góða moldríka jørð. Slagið er lítið roynt áður hjá okkum.
Upprunastaður: oyggin Ullung-do í Suðurkorea. Okkara tilfar: innsavning hjá Nordisk Arboretudvalg (NAU).

0

‘Black Beauty’

Sorbus

aucuparia

Skógarroynir

Lítið leyvfellandi træ. Harðført. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.

3

Sorbus

commixta

Japansroynir

Lítið leyvfellandi træ. Ungu skotini reydlig. Stór samansett bløð. Bløðini fagurlitt um várið og um heystið. Hvítar blómur og reyð
ber. Trívst í góðum vakstrarlíkindum. Úr Japan.

2

Sorbus

intermedia

Seljuroynir

Miðalstórt leyvfellandi træ. Dimm, grágrøn bløð, hvítar blómur og brandgul ber. Harðførur. Trívst best í turrlendi. Úr syðra parti
av Skandinavia.

2

Sorbus

koehneana

Perluroynir

Leyvfellandi runnur ella lítið træ. Hvítar blómur og hvít ber. Tørvar allarbestu vakstrarlíkindini, t.e. góða lívd, nógva sól og góða
moldríka jørð. Upprunastaður: Kina. Okkara tilfar: Skotland.

1

Sorbus

meinichii

Norskur fagurroynir

Lítið leyvfellandi træ. Harðført. Blómar væl. Blómurnar hvítar. Reyð ber um heystið. Natúrlig útbreiðsla: Skandinavia. Okkara
tilfar: úr Vesturnoregi.

2

Sorbus

mougeotii

Alpuroynir

Miðalstórt leyvfellandi træ. Tætt vakstrarlag. Grágrøn bløð. Nógvar hvítar blómur og reyð ber. Harðførur. Eingi serlig krøv til
jørðildið. Líkist nógv Seljuroyni, men er minni av vøkstri, og blómar og fruktar betur. Natúrlig útbreiðsla: vestaru Alpufjøll.
Okkara tilfar: av donskum uppruna.

3

Sorbus x

thuringiaca

'Fastigiata'

Thüringenroynir

Miðalstórt leyvfellandi træ. Upprent, tættvaksið vakstrarlag. Hvítar blómur og brandreyðar fruktir. Aðrastaðni ofta nýtt fram
við vegum. Úr Evropa.

2

'Sigurkvistur'

Sigurspirea

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hvítar blómur. Trívst best í góðari mold. Hetta avbrigdið er úr Íslandi.

3

Spiraea
Spiraea

betulifolia

Bjarkarspirea

Lágvaksin leyvfellandi runnur. Reyðbrúnar greinar. Bløðini lík bjarkarbløðum. Hvítar blómur í tøttum klasaskjólum. Harðførur.
Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Natúrlig útbreiðsla: Fjareystur. Okkara tilfar: úr Danmark.

3

Spiraea

douglasii

Douglas-spirea

Hávaksin leyvfellandi runnur. Upprent, tætt vakstrarlag, breiðir seg við rótskotum. Reyðbrúnar greinar. Purpurreyðar blómur, í
tøttum samansettum øksum. Trívst best í góðari mold. Úr Alaska.

3

Spiraea

japonica

'Eirikur'

Japansspirea 'Eirikur'

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Upprent vakstrarlag. Ljósareyðar blómur í stórum klasaskjólum á ársskotunum. Trívst best í
gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri. Avbrigdið er úr Íslandi.

3

Spiraea

japonica

'Little Princess'

Japansspirea 'Little
Princess'

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Tættvaksið, kúput vakstrarlag. Ljósareyðar blómur, í stórum klasaskjólum á ársskotunum.
Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.

2

Spiraea

nipponica

Nipponsspirea

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Hvítar blómur, saman í tøttum tyssum uppi á greinunum. Trívst
best í góðari mold. Úr Japan.

3

Spiraea

nipponica

Nipponsspirea
‘Snowmound’

Miðalhøgur til hávaksin leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini dimmgrøn. Hvítar blómur í tøttum tyssum á
miðjum sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur frítt.

2

‘Snowmound’

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Lýsing:

Spiraea x

bumalda

‘Anthony Waterer’

Spirea ‘Anthony
Waterer’

Lágur, tættur og breiðvaksin, leyvfellandi runnur. Bløðini reydlig, tá ið tey spretta, seinni grøn. Ljósareyðar blómur, í
klasaskjólum, á ársskotunum. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Úr Fjareystri.

1

Spiraea x

cinerea

‘Grefsheim’

Spirea ‘Grefsheim’

Miðalhøgur, rundleittur og tættur, leyvfellandi runnur. Bogavaksnan greinbygnað. Bløðini grágrøn. Hvítar blómur í hópatali
tíðliga á sumri. Trívst best í gloprutari jørð og góðum sólargangi. Hóskar væl til samanplantingar ella girðing, sum vekstur frítt.
Avbrigdið er alið úr Noreg.

2

Spiraea x

vanhouttei

Spirea

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Hampiliga harðførur. Tolir nakað av skugga, men blómar best í góðum sólargangi. Blómar
tíðliga á sumri, blómurnar hvítar. Hóskar væl til girðing ella sum stakrunnur.

2

Stephanandra

incisa

Stephanandra 'Crispa'

Heilt lágur, breiðvaksin, tættur, leyvfellandi runnur, ið tolir nakað av skugga. Smáar ljósar blómur. Hóskar væl til undirvøkstur.
Lítið royndur áður. Úr Japan.

1

Symphoricarpos

albus

Snjóber

Miðalhøgur leyvfellandi runnur, harðførur og kravlítil. Smáar ljósareyðar blómur, hvít ber. Tolir væl skugga. Hóskar væl til klipta
runnagirðing og undirvøkstur. Breiðir seg við rótskotum. Natúrlig útbreiðsla: Landnyrðingsnorðuramerika. Okkara tilfar: úr
Danmark.

3

Symphoricarpos x

chenaultii

Lágvaksin snjóber
'Hancock'

Lágur, tættvaksin, harðførur og kravlítil leyvfellandi runnur. Hóskar væl til undirvøkstur. Smáar, ljósareyðar blómur og reydlig
ber.

3

Syringa

josikaea

Sírena

Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar korkalittar til reyðbláar, anga
stramt. Einstakir runnar blóma væl hjá okkum. Úr Miðevropa.

2

Syringa

prestoniae

Sírena 'Elinor'

Miðalhøgur leyvfellandi runnur, trívst best í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar stórar, dimt korkalittar.

2

Syringa

reflexa

Sírena

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Krevur tey alrabestu vakstrarlíkindini í góðari kálkblandaðari mold og góðari lívd. Blómurnar
korkalittar. Úr Kina.

-1

Taxus

baccata

‘Fastigiata’

Súlutaks ‘Fastigiata’

Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin og ógvuliga seinvaksandi. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi.
Lítið royndur áður.

1

Taxus

baccata

‘Melfardii’

Súlutaks ‘Melfardii’

Veturgrønur runnur ella lítið træ. Mjávaksin. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Eitrandi. Lítið royndur áður.

1

Taxus

baccata

‘Repandens’

Taks ‘Repandens’

Veturgrønur, lágur, tættvaksin runnur. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Tolir væl at verða tilskorin. Eitrandi. Lítið
royndur áður.

1

Taxus x

media

‘Hillii’

Blendingstaks ‘Hillii’

Veturgrønur runnur. Rættiliga harðførur, tolir væl av skugga. Trívst best í góðari, moldkendari jørð. Hetta avbrigdið hóskar
serliga væl til tætta girðing og hóskar væl at tilskera. Tað sigst, at avbrigdið ikki setur frukt. Slagið er ein blendingur millum T.
baccata og T. cuspidata. Okkara tilfar: úr Skotlandi.

2

Thuja

occidentalis

‘Fastigiata’

Thuja ‘Fastigiata’

Lítið veturgrønt nálatræ. Mjávaksið, súluvaksið og tætt. Avbrigdið verður nógv nýtt sum staktræ ella til tætta girðing og hóskar
væl at tilskera. Trívst best í turrlendi og góðum sólargangi. Lítið roynt áður.

0

Thuja

occidentalis

‘Golden Globe’

Thuja ‘Golden Globe’

Avbrigdið er lágur veturgrønur runnur, ið er aldur úr einum nálatræi. Tættvaksin kúpur. Nálirnar gulgrønar. Avbrigdið verður
nógv nýtt sum stakrunnur ella í samanplantingum og hóskar væl at tilskera. Trívst best í turrlendi og góðum sólargangi. Lítið
roynt áður.

0

Thuja

plicata

Kemputhuja

Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Toppskotið upprent. Nálirnar mjúkar, oljugrønar, anga við handfaring. Trívst best í góðari jørð
og góðum sólargangi, har ikki er ábært. Telist millum nøkur av heimsins hægstu trøum. Kjarnaviðurin hevur serkilt góða
rotverju. Tolir væl at verða tilskorin. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska.

2

Tsuga

heterophylla

Vesturamerikonsk
hemlock

Stórvaksið veturgrønt nálatræ. Toppskotið hangandi. Nálirnar mjúkar, dimmgrønar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men
trívst best í góðari jørð. Tolir væl av skugga. Natúrlig útbreiðsla: Kyrrahavsstondin í Norðuramerika. Okkara tilfar: úr Alaska

2

Ulmus

glabra

Álmur

Stórvaksið leyvtræ, ið eldist væl. Trívst best í góðari jørð og góðum sólargangi. Nøkur stór eldri trø eru her á landi, t.d. í Havn og
í Kunoy. Úr Evropa.

2

Viburnum

lantana

Viburnum

Leyvfellandi runnur. Tørvar tey bestu vakstrarlíkindini, t.e. góðan sólargang, góða lívd og góða jørð. Úr Evropa.

2

'Crispa'

'Hancock'

'Elinor'

Viðmæli:

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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Slekt (genus,
slægt).

Slag (species,
art).

Viburnum

opulus

Viburnum x

bodnantense

Vinca

minor

Avbrigdi (varietet,
sort, clon).
'Dawn'

Nøvn/heiti, nýtt í
Føroyum.

Lýsing:

Viburnum

Miðalstórur leyvfellandi runnur. Fagurlitt leyv um heystið. Blómurnar hvítar, anga. Lítið royndur áður.

Viðmæli:
1

Viburnum 'Dawn'

Miðalstórur leyvfellandi runnur. Blómurnar hvítar. Lítið royndur áður. Úr Evropa.

1

Smávinka

Krúpandi veturgrønur runnur, ið breiðir seg við nýggjum rótfestum úr greinunum. Vakstrarlagið kann tí lætt verða tættvaksin
botnvøkstur. Bløðini eru bjartgrøn um summarið, um veturin og várið ofta meira gylt. Blómurnar eru bláar ella purpurlittar,
blómingin byrjar tíðliga um várið. Eingi ávís krøv til jørðildið ella vakstrarlíkindini. Natúrlig útbreiðsla: Evropa.

2

Weigela

‘Styriaca’

Klokkurunnur
‘Styriaca’

Miðalhøgur til høgur, leyvfellandi runnur. Heldur upprent og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini brún ella reyðbrún. Bløðini
dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini. Lítið royndur áður.

1

Weigela

'Boskoop Glory'

Klokkurunnur
'Boskoop Glory'

Miðalhøgur leyvfellandi runnur. Heldur kúput vakstrarlag. Skotini grá. Bløðini grøn. Blómurnar ljósareyðar ella laksareyðar.
Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini, men trívst best í góðum sólargangi.

3

Weigela

'Bristol Ruby'

Klokkurunnur 'Bristol
Ruby'

Miðalhøgur til høgur leyvfellandi runnur. Heldur upprent og breiðvaksið vakstrarlag. Skotini ljóst brún ella reyðbrún. Bløðini
dimmgrøn. Blómurnar myrkareyðar, stórvaksnar, í smáum tyssum. Eingi ávís krøv til vakstrarlíkindini.

3

Viðmælið er eitt samanumtikið skotsmál, víst í tølum: -1 = vrakað, 0 = lítið roynd, 1 = trívst vánaliga, 2 = trívst hampiliga væl, 3 = trívst frálíka væl.
Upplýsingarnir í hesum yvirlitinum eru bert okkara vegleiðandi áskoðan, ið ikki kunnu verða nýttir sum grundarlag fyri staðfesting av ábyrgd av nøkrum missi ella tapi; hvørki fíggjarligum ella í aðrar mátar.
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