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Denna lista är utarbetad av Perennagruppen. Perennagruppens medlemmar odlar peren-
ner yrkesmässigt i Sverige och är alla medlemmar i branschorganisationen LRF Trädgård.

Målsättning

Målsättningen för denna skrift är:
•	 	att	utgöra	ett	grundsortiment	för	plantering	i	svenska	hemträdgårdar.
•	 	att	innehålla	sorter	som	är	tillgängliga	och	odlingsvärda	över	stor	del	av	landet.
•	 	att	få	enhetlig	växtdata.
•	 	att	vara	till	hjälp	vid	trädgårdsundervisning	och	för	trädgårdsjournalister.

Sortimentval

Sortimentet på runt 200 arter och sorter är utvalt för att vara så allsidigt som möjligt.
Det kan finnas snarlika sorter som är lika bra och urvalet ska inte ses som begränsande
utan vägledande. Urvalet grundar sig på svenska erfarenheter.

Perenner för svenska trädgårdar kommer att revideras efter hand som nya och bättre
arter och sorter tillkommer. Listan upptar ett grundsortiment och är en hjälp för såväl
butiker som privatpersoner att välja bra sorter som finns i handeln och passar svenskt
klimat. Listan kan också användas som studiematerial i trädgårdsundervisning.

Vetenskapliga namn och svenska namn anges enligt SvePlantInfos namnsättning.

Om	någon	läsare	har	synpunkter	eller	önskemål	angående	växtlistan	
och dess innehåll är ni välkomna med dessa till Perennagruppen. 

Perennagruppen
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Teckenförklaring m.m.

Vetenskapligt namn  Internationellt namn i latinsk form.

Svenskt namn   Har ofta en lång språklig tradition. Med jämna mellanrum  
    trycks namnstandarder till hjälp för den som behöver ett  
    stabilt namnsystem.

Sort    Sorten kan skilja sig från arten såväl genom yttre som inre  
    egenskaper. I det fall då ingen sort nämns är det den rena  
    arten som rekommenderas.

Färg	 	 	 	 Färg	kan	beskriva	både	växtens	blomma	och/eller	bladverk		
	 	 	 	 beroende	på	vad	som	anses	som	växtens	prydnadsvärde.

Höjd    Höjd är ett riktvärde och kan veriera beroende på ståndort  
    och skötsel. Perenner med höga blomstänglar kan bli  
    betydligt högra under blomning.

Blomtid   Blomtiden är ett medelvärde och bör ses som ungefärlig.  
    Den kan variera beroende på ståndort.

Läge	 	 	 	 Här	i	fråga	om	i	vilka	ljusförhållanden	växten	trivs	och		
    utvecklas bäst.

Övervintring   Övervintringsbokstav som ger riktlinje för hur sorten 
    klarar vintern under förutsättning att den har lämplig  
    ståndort.

Vad är en perenn?

Perenner	är	fleråriga,	örtartade	växter.	De	vissnar	i	regel	ner	på	hösten	och	övervintrar	i	
jorden,	för	att	återkomma	med	ny	tillväxt	på	våren.	En	del	perenner	övervintrar	utan	att	
vissna ner, vintergröna perenner. Även vissa halvbuskar räknas till perennerna.

Hur	gammal	en	perenn	blir	beror	på	art	och	sort.	En	del	lever	inte	så	länge	men	frösår	sig	
så de blir kvar på så vis. Andra är långlivade över decennier.
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Övervintringsbokstäver för perenner

Perennagruppens övervintringsbokstäver för perenner i Sverige från 2021 ersätter det 
tidigare systemet för perenners härdighet som lanserades för 40 år sedan.

Övervintringsbokstäverna har mindre fokus på geografiskt läge och utgår istället 
från sannolikhet för lyckad övervintring. 

Perennerna	övervintrar: PÅLITLIGT,	VANLIGTVIS,	IBLAND eller INTE  - 	det	vill	säga	
en beskrivning av oddsen för att lyckas. 

Övervintringsbokstäverna ger en riktlinje för hur bra perenner klarar vintern, under 
förutsättning att de är planterade i lämpligt läge, rätt ståndort. Ljus- och fuktförhållanden 
påverkar perennernas utveckling och därmed övervintringsförmåga. 

En	del	perenner	är	särskilt	beroende	av	ett	väldränerat	läge	både	för	sin	tillväxt	och	över-
vintring. Dessa perenners övervintringsbokstav är försedd med en asterisk.

Förklaring Övervintringsbokstäver

A   =  Övervintrar pålitligt
A* =  Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
B   =  Övervintrar vanligtvis 
B* =  Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge              
C   =  Övervintrar ibland 
C* =  Övervintrar ibland i väldränerat läge                     
D   =  Övervintrar inte.                         
	-			=		Erfarenhet	saknas						
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Vetenskapligt namn svenskt namn Färg Höjd  
cm Blomtid Läge Över- 

vintring

Achillea gyllenröllika

Coronation Gold’ gul 80 juni -aug sol A*
Achillea millefolium röllika

 ’Red Velvet’ röd 70 juni -sept sol A*
Aconitum cammarum trädgårdsstormhatt

 ’Spark’s Variety’ violett 130 juli -aug halvskugga A
Actaea simplex höstsilverax

 ’Brunette’ vit 170 sept -okt halvskugga A
Agastache anisört

’Blue Fortune’ blå 90 juni -sept sol B*
Ajuga reptans rödbladig revsuga

 ’Braunherz’ blå 15 juni -juli halvskugga A
Alcea ficifolia flerårig stockros blandade 200 juni -sept sol C*
Alchemilla erythropoda rödskaftig daggkåpa gul 20 juni -aug halvskugga B
Alchemilla mollis  jättedaggkåpa gul 40 juni -sept halvskugga A
Allium trädgårdskantlök

 ’Millenium’ violett 30 juli -sept sol A
Anaphalis triplinervis ulleternell vit 40 juli -aug sol A*
Anemone hybrida höstanemon

 ’Honorine Jobert’ vit 80 sept -okt halvskugga B*
’Königin Charlotte’ rosa 100 sept -okt halvskugga B*

 ’Serenade’ rosa 100 sept -okt halvskugga A*
Anemone sylvestris tovsippa vit 30 maj -juni halvskugga A
Antennaria dioica kattfot

’Rubra’ röd 10 maj -juni sol A*
Aquilegia akleja

 ’Spring Magic Navy and White’ blå 40 maj -juni halvskugga A
Aquilegia vulgaris stellata Barlow-ser. akleja

 ’Black Barlow’ svart 60 juni -juli halvskugga A
 ’Nora Barlow’ rosa 60 juni -juli halvskugga A

Armeria maritima strandtrift
 ’Armada Rose’ rosa 15 maj -juni sol A*
Armada White’ vit 15 maj -juni sol A*

Artemisia schmidtiana krypmalört
’Nana’ gul 20 aug -sept sol B*

Aruncus aethusifolius koreansk plymspirea vit 30 juni -juli halvskugga A
Aruncus dioicus plymspirea vit 120 juni -juli halvskugga A
Asarum europaeum hasselört ej blom 10 maj -juni halvskugga A
Aster hjärtaster

’Little Carlow’ blå 80 sept -okt halvskugga A
Aster amellus brittsommaraster

Axel Tallner’ Grönt Kulturarv violett 60 aug -sept sol A
Astilbe Arendsii-Gr. astilbe

’Brautschleier’ vit 70 juli -aug halvskugga A
Erika’ rosa 100 juni -juli halvskugga A
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Astilbe chinensis dvärgastilbe
 ’Pumila’ violett 30 juli -sept halvskugga A

Astilbe Japonica-Gr. silverastilbe
 ’Montgomery’ röd 50 juni -juli halvskugga A

Astilbe Simplicifolia-Gr. fjäderastilbe
 ’Sprite’ rosa 25 aug -sept halvskugga A

Astrantia major  stjärnflocka rosa 60 juni -sept halvskugga A
 ’Star of Billion’ vit 60 juni -juli halvskugga A
 ’Star of Love’ röd 60 juni -juli halvskugga A

Aubrieta cultorum ’Blaumeise’ aubrietia violett 10 maj -juni sol A*
Bergenia hjärtbergenia

 ’Baby Doll’ rosa 20 maj -juni halvskugga B
 ’Rotblum’ rosa 40 maj -juni halvskugga A

Bistorta affinis bergormrot
 ’Darjeeling Red’ rosa 20 juli -okt halvskugga B*

Brunnera macrophylla kaukasisk förgätmi-
gej blå 30 maj -juni halvskugga A

 ’Jack Frost’    blå 30 april -juni halvskugga A
Calamintha nepeta stenkyndel violett 25 maj -okt sol B*
Campanula carpatica karpaterklocka

 ’Blaue Clips’ blå 20 juli -aug sol A*
Campanula persicifolia stor blåklocka blå 80 juli -aug halvskugga A
Campanula portenschlagiana murklocka violett 10 juni -juli halvskugga A*
Campanula poscharskyana stjärnklocka

 ’E.H Frost’ vit 20 juni -sept halvskugga A*
 ’Stella’ violett 15 juni -sept halvskugga A*

Chelone obliqua sköldpaddsört rosa 70 aug -okt halvskugga A
Coreopsis verticillata höstöga

 ’Zagreb’ gul 30 aug -sept sol B

Delphinium Elatum-Gr. trädgårdsriddar-
sporre

’Astolat’ rosa 150 juli -aug sol B*
 ’Black Knight’ violett 150 juli -aug sol B*

 ’Galahad’ vit 150 juli -aug sol B*
Dianthus deltoides backnejlika

’Albiflorus’ vit 15 juni -juli sol A
 ’Brilliant’ röd 15 juni -juli sol A

Dianthus Gratianopolitanus-Gr. bergnejlika
’Rubin’ röd 15 juni -juli sol A*

Dianthus Plumarius-Gr. fjädernejlika
 ’Marieberg’ Grönt Kulturarv vit 25 juni -juli sol A*

Dicentra Rokujo-Gr. ’Luxuriant’  fänrikshjärta rosa 40 maj -sept halvskugga B
Digitalis purpurea fingerborgsblomma

 ’Foxy’ blandade 80 juli -aug halvskugga B*
Doronicum vårkrage

 ’Little Leo’ gul 30 maj -juni halvskugga A
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Echinacea purpurea solhatt
 ’Alba’ vit 100 juli -sept sol B*

 ’Magnus’ rosa 100 juli -sept sol B*
 ’Pica Bella’ rosa 90 juli -sept sol B*

 ’Virgin’ vit 60 juli -sept sol B*
Echinops bannaticus blå bolltistel blå 120 aug -sept sol B*
Epimedium rubrum röd sockblomma röd 20 maj -juni halvskugga A
Epimedium versicolor blekgul sockblomma

 ’Sulphureum’ gul 25 maj -juni halvskugga A
Eryngium planum rysk martorn violett 80 juli -aug sol A*
Euphorbia epithymoides gulltörel gul 50 maj -juni halvskugga A
Eurybia divaricata vit skogsaster vit 50 aug -okt halvskugga A
Eutrochium maculatum fläckflockel

 ’Atropurpureum’ purpur 200 aug -sept halvskugga A*
Geranium cantabrigiense liten flocknäva

 ’Biokovo’ vit 20 juni -juli halvskugga A*
Geranium Cinereum-Gr. silkesnäva

’Ballerina’ rosa 10 juni -sept sol A*
Geranium magnificum kungsnäva violett 60 juni -juni halvskugga A
Geranium phaeum brunnäva röd 60 juni -juli halvskugga A

’Samobor’
Geranium trädgårdsnäva

ROZANNE ’Gerwat’ blå 60 juni -sept halvskugga B
Geranium sanguineum blodnäva

’Apfelblüte’ rosa 25 juni -juli sol A*
 ’Max Frei’ violett 15 juli -aug sol A*

Geum nejlikrot
 ’Scarlet Tempest’ röd 40 april -sept sol A

Geum trädgårdsnejlikrot
 ’Totally Tangerine’ orange 50 juni -sept sol A

Gillenia trifoliata gillenia vit 80 juli -aug halvskugga A
Gypsophila brudslöja

 ’Rosenschleier’ rosa 40 juli -sept sol B*
Helenium Autumnale-Gr. solbrud

 ’Moerheim Beauty’ röd 90 juli -aug sol A
Helleborus hybridus hybridjulros

 ’Blue Lady’ violett 40 marsapril halvskugga B*
 ’Pink Lady’ rosa 40 febapril halvskugga B*

Helleborus niger julros vit 30 decapril halvskugga B*
Hemerocallis daglilja

 ’Arctic Snow’ vit 60 juli -aug halvskugga A
 ’Happy Returns’ gul 30 maj -sept halvskugga A

 ’Pardon Me’ röd 45 juni -sept halvskugga A
Heuchera alunrot

’Lime Marmalade’ vit 25 juni -juli halvskugga B*
 ’Paris’ rosa 40 juni -sept halvskugga B*

Heuchera gulbladig alunrot
 ’Marmalade’ rosa 30 juni -juli halvskugga B*

Heuchera rödbladig alunrot
 ’Obsidian’ vit 25 juni -juli halvskugga B*
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Heuchera villosa lönnalunrot
’Palace Purple’  vit 30 juni -sept halvskugga B*

Hosta funkia
 ’August Moon’ violett 80 aug -sept halvskugga A

Hosta Fortunei-Gr. blomsterfunkia
 ’Aureomarginata’ violett 50 juli -aug halvskugga A

 ’Francee’ violett 50 juli -aug halvskugga A
 ’Patriot’ violett 50 juli -aug halvskugga A

Hosta sieboldiana Daggfunkia
’Elegans’ violett 60 juli -aug halvskugga A

Hosta Tardiana-Gr. blåfunkia
’Halcyon’ violett 30 juli -aug halvskugga A

Hylotelephium kärleksört
’Herbstfreude’ rosa 50 aug -okt sol A*

 ’Matrona’ rosa 50 aug -okt sol A*
Hylotelephium cauticola liten kärleksört röd 10 aug -sept sol A*
Iberis sempervirens vinteriberis

 ’Appen-Etz’ vit 20 maj -juni sol A*
Iris Sibirica-Gr. rabattiris

’Butter and Sugar’ gul 80 juni -juli sol A
 ’Silver Edge’ blå 70 juni -juli sol A

Kalimeris incisa fjäderaster
 ’Madiva’ violett 80 aug -nov sol A

Knautia macedonica grekisk vädd röd 70 juli -sept sol B*
Lamium maculatum rosenplister

 ’Beacon Silver’ rosa 15 maj -juni halvskugga A
Lamprocapnos spectabilis löjtnantshjärta rosa 80 maj -juni halvskugga A

 ’Alba’ vit 80 maj -juni halvskugga A
Lavandula angustifolia lavendel

 ’Arctic Snow’ vit 40 juli -aug sol B*
 ’Hidcote’ blå 35 juli -aug sol B*

 ’Munstead’ blå 40 juli -aug sol B*
Leucanthemum superbum jätteprästkrage

’Bröllopsgåvan’ Grönt Kulturarv vit 100 juli -okt sol A
Liatris spicata rosenstav violett 60 juli -sept sol A

 ’Alba’ vit 60 juli -sept sol A
Lythrum salicaria fackelblomster

’Blush’ rosa 90 juli -aug sol A
Lythrum virgatum smalt fackelblomster

 ’Dropmore Purple’ purpur 50 juli -aug halvskugga A
Malva moschata myskmalva rosa 50 juni -sept sol B
Monarda temynta

 ’Beauty of Cobham’ rosa 80 juli -aug sol B
Nepeta faassenii kantnepeta

 ’Walkers Low’ blå 50 maj -sept sol A*
Nepeta racemosa bergnepeta

 ’Superba’ blå 25 maj -sept sol A*
Omphalodes verna ormöga blå 15 maj -juni halvskugga A
Origanum Laevigatum-Gr. purpurmejram

 ’Herrenhausen’ purpur 40 aug -sept sol B*
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Pachysandra terminalis skuggröna
 ’Green Carpet’ grön 15 maj -juni skugga A

Paeonia lactiflora luktpion
’Bowl of Beauty’ rosa 90 juni -juli sol A
 ’Karl Rosenfield’ röd 80 juni -juli sol A
 ’Sarah Bernardt’ rosa 80 juni -juli sol A
 ’Shirley Temple’ vit 90 juni -juli sol A
 ’White Wings’ vit 90 juni -juli sol A

Papaver nudicaule sibirisk vallmo
’Gartenzwerg’ blandade 25 juni -sept sol A

Perovskia atriplicifolia afghanperovskia
 ’Little Spire’ blå 50 juli -sept sol C*

Phlox paniculata höstflox
 ’David’ vit 100 juli -aug sol A
 ’Laura’ violett 80 aug -sept sol A

 ’Morfar Albert’ Grönt Kulturarv rosa 90 juli -aug halvskugga A
Phlox stolonifera krypflox

’Alba’ vit 15 maj -juni halvskugga A
 ’Home Fires’ rosa 15 maj -juni halvskugga A

Phlox subulata mossflox
 ’Amazing Grace’ vit 15 maj -juni sol A*

 ’Emerald Cushion Blue’ blå 15 maj -juni sol A*
Polemonium caeruleum blågull blå 80 maj -juni halvskugga A
Potentilla tridentata tretandsfingerört

 ’Nuuk’ vit 15 juni -aug sol A*
Primula denticulata bollviva violett 25 april -maj halvskugga B
Primula japonica japansk viva

’Miller’s Crimson’ röd 50 juni -juli halvskugga C
Primula Pruhoniciana-Gr. violviva

 ’Sneeuwwitje’ vit 15 april -juni halvskugga A
Primula veris gullviva

’Cabrillo’ gul 15 maj -juni halvskugga A
Pulmonaria fläckig lungört

 ’Sissinghurst White’  vit 25 april -maj skugga A
Pulmonaria saccharata broklungört

 ’Mrs Moon’ violett 25 april -maj skugga A
Pulsatilla vulgaris backsippa violett 20 april -maj sol A*

 ’Alba’ vit 20 april -maj sol A*
Rudbeckia fulgida strålrudbeckia

 ’Goldsturm’ gul 70 juli -sept sol A
Salvia nemorosa stäppsalvia

 ’Amethyst’ rosa 60 juni -sept sol B*
 ’Caradonna’ violett 60 juni -sept sol B*
 ’Ostfriesland’ violett 40 juni -sept sol B*
 ’Schneehügel’ vit 50 juni -sept sol B*

Sanguisorba officinalis blodtopp
 ’Tanna’ röd 70 aug -sept halvskugga A

Saxifraga Arendsii-Gr. rosenbräcka
 ’Peter Pan’ röd 10 maj -juni halvskugga B*
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Scabiosa fältvädd
 ’Butterfly Blue’ blå 30 maj -sept sol C*

Sedum album vit fetknopp
 ’Coral Carpet’ rosa 10 juni -juli sol A*

Sempervivum mix taklök rosa 10 juli -aug sol A*
Stachys byzantina lammöron

 ’Silver Carpet’ ej blom 15 sol A*
Symphyotrichum novi-belgii Oktoberaster-
Gr. oktoberaster

 ’Early Blue’ blå 30 juli -okt halvskugga A
 ’Starlight’ röd 50 sept -okt halvskugga A

Thalictrum delavayi violruta
 SPLENDIDE WHITE ’FR21034’ vit 150 juli -aug halvskugga A

Thymus Coccineus-Gr. purpurtimjan
 ’Coccineus’ violett 5 juni -juli sol A*

Thymus longicaulis kaskadtimjan
 ’Odoratus’ rosa 15 juni -aug sol A*

Thymus pseudolanuginosus  gråtimjan rosa 5 juni -juli sol A*
Thymus serpyllum backtimjan

 ’Albus’ vit 5 juni -juli sol A*
Tiarella spetsmössa

’Spring Symphony’ rosa 20 maj -juni skugga A
Tiarella cordifolia spetsmössa vit 20 maj -juni skugga A
Trollius chinensis kinesisk smörboll

 ’Golden Queen’ orange 70 juni -juli halvskugga A
Trollius cultorum trädgårdssmörboll

 ’Alabaster’ gul 60 maj -juni halvskugga A
Veronica spicata axveronika

 ’Rotfuchs’ rosa 30 juli -aug sol A
Veronica teucrium praktveronika

 ’Knallblau’ blå 30 juni -juli sol A
Veronicastrum virginicum kransveronika

 ’Fascination’ violett 150 juli -sept halvskugga A
Veronicastrum virginicum kransveronika

 ’Pink Glow’ rosa 120 juli -sept halvskugga A
Vinca minor vintergröna blå 10 maj -juni skugga A

 ’Elise’ vit 10 maj -juni skugga A
Viola Cornuta-Gr. bukettviol

 ’Molly Sanderson’ svart 15 juni -aug halvskugga B
Viola x williamsii bukettviol

 ’Ullas Favorit’ Grönt Kulturarv violett 25 maj -okt halvskugga B
Waldsteinia ternata waldsteinia gul 20 maj -juni halvskugga A
Ormbunkar
Dryopteris filix-mas träjon ej blom 90 skugga A
Matteuccia struthiopteris strutbräken ej blom 100 skugga A
Polypodium vulgare stensöta ej blom 30 halvskugga A
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Krydd- och köksväxter
Artemisia absinthium äkta malört vit 70 juli -sept sol B*
Fragaria vesca var. Semperflorens månadssmultron

 ’Rügen’ vit 25 juni -sept sol A
Hyssopus officinalis isop blå 40 juli -aug sol B*
Gräs  
Calamagrostis acutiflora tuvrör

’Karl Foerster’ brun 150 juli -aug halvskugga A
 ’Overdam’ brokbladigt tuvrör brun 150 juli -aug halvskugga A

Calamagrostis brachytricha diamantrör rosa 120 aug -sept halvskugga A
Carex morrowii japansk starr

 ’Ice Dance’ brun 30 april -maj skugga B
Festuca glauca blåsvingel

 ’Elijah Blue’ brun 20 juni -juli sol B*
Hakonechloa macra hakonegräs brun 30 aug -sept halvskugga B*
Luzula nivea silverfryle vit 50 april -juni halvskugga A
Miscanthus sinensis glansmiskantus

’Ferner Osten’ röd 160 aug -okt sol B
 ’Gracillimus’ ej blom 160 sol B
 ’Malepartus’ röd 180 sept -okt sol B

Molinia caerulea blåtåtel
 ’Moorhexe’ brun 50 aug -sept halvskugga A

Molinia caerulea arundinacea jättetåtel
 ’Transparent’ grön 180 aug -okt halvskugga A

Sesleria heufleriana vårälväxing svart 50 april -maj halvskugga A
Sesleria nitida glansälväxing vit 50 maj -juni sol A
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