
Østvendte bed 
25 planter, der passer godt til 

halvskygge og rimelig fugtig jord

I østen stiger solen op. De østvendte bede 
i haven er derfor afhængige af morgenso-
len, men må klare sig med mere skygge-
de forhold indtil middagssolen langsomt 
skaber skygge. Jordens fugtighed i de øst-
vendte bede er ofte rimelig god.



 Astilbe, Astilbe
20-40 cm høje stauder, der 
med blomsterstande når en 
højde på 100-120 cm. Blom-
stringstiden strækker sig fra 
juli–september, og blomster-
farverne er hvide, rosa og røde. 
Er god til afskæring. Kan også 
vokse i surbundsbedet. Plantes 
med 6 planter pr. m2.

2 Blåtop, Molinia
30 cm tuedannende prydgræs, 
der med overhængende blom-
steraks i juni–september når en 
højde på 1 m. Fås i flere sorter 
med flotte markeringer og med 
mørke blomsteraks. 6 planter 
pr. m2.

3 Daglilje, Hemerocallis
Hver blomst holder én dag, 
men der dannes nye blomster 
fra juni–september. Blomster-
ne er spiselige. Gule, orange, 

rødbrune, rosa og violette far-
venuancer. Robust og populær 
staude. 7 planter pr. m2.

4 Duehoved, Chelone obliqua
Opret 40-70 cm høj staude 
med lang blomstringstid fra 
juli–oktober. Rosa eller hvide 
blomster, der har form som et 
duehoved. Plantes med 7 plan-
ter pr. m2.

5 Frøstjerne, Thalictrum
70-150 cm høje luftige stauder, 
der fra juni–august står med 
lette blomsterstande af hvide 
eller violette blomster med ty-
delige støvdragere. Kan bruges 
til afskæring. Også egnet til 
surbund. 6 planter pr. m2.

6 Hjortetrøst, Eupathorium
Høje og pladskrævende bag-
grundsstauder, der nemt bliver 
150-180 cm. Fra august–okto-

ber ses vinrøde dejligt duftende 
blomsterskærme, som holder 
meget længe. 3 planter pr. m2.

7  Hjortetunge,  
Asplenium scolopendrium

25-40 cm høj stedsegrøn breg-
ne, der har fiskeskelslignende 
striber med sporer på bagsiden 
af bladene. Særdeles dekorativ 
i et bed med mange blomster. 9 
planter pr. m2.

8 Kattehale, Lythrum
60-120 cm høje oprette stauder, 
der afhængigt af sorten, enten 
holder sig lav og kompakt eller 
er noget højere. Blomsterne 
ses fra august–september og 
de er rosa eller violette. Passer 
godt til den vilde have. 6 plan-
ter pr. m2.

9  Kongebregne,  
Osmunda regalis

Majestætelig bregne, der når 
150 cm og står utrolig tæt og 
flot. Får flotte gyldne høstfar-
ver. Trives også i surbundsbe-
det. 3 planter pr. m2.

  Krybende læbeløs,  
Ajuga reptans

Lav bundækkende staude, der 
breder sig med overjordiske 
stængler. Bliver 15-20 cm høj, 
får små oprette blomsterstan-
de i april–maj, og fås i sorter 
med blå, rosa eller hvide blom-
ster og varierende bladfarver.

 Kvæsurt, Sanguisorba
70 cm høje lette blomster sky-
der fra bunden af grønne blade 
i juli–august. De kugleformede 
brunrøde blomster egner sig 
til afskæring og kan tørres. 6 
planter pr. m2.

  Kæmpestenbræk,  
Bergenia

30-40 cm høj bunddækkende 
stedsegrøn staude med me-
get store mørkegrønne blade. 
Robust staude, der kan vokse 
næsten alle steder. Oprette 
blomster, der enten er rosa eller 
hvide. 7 planter pr. m2.

  Lungeurt,  
Pulmonaria

30 cm høj bunddækkende sted-
segrøn staude med smukke 
forårsblomster i april–maj. En 
god biplante. Fås i hvide, blå 
og rosa farver og har ofte hvid-
plettede blade. Også velegnet 
til surbund. 6 planter pr. m2.

  Mosebunke,  
Deschampsia cespitosa

40 cm høj tuedannende pryd-
græs, der med blomsteraks 
når en højde på 120 cm. Blom-

stringstid er fra juni–august, 
men blomsteraksene holder 
meget længere. 4 planter pr. m2.

 Rørhvene, Calamagrostis
80 cm høj prydgræs, der med 
blomsteraks når 150 cm. Fra 
juli–august står blomsterak-
sene friske, og de holder sig 
smukke i vissen form hele 
vinteren. Rørhvene er én af de 
græsser, som bryder tidligst om 
foråret. 3 planter pr. m2.

 Sibirisk iris, Iris sibirica
60-100 cm høj og opret stau-
de med særdeles smukke iris 
blomster fra maj–juni. De er 
velegnede til afskæring. Fås 
med hvide, vinrøde og blålige 
blomster. 5 planter pr. m2.

Stauder, græsser og bregner
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  Blærespiræa,  
Physocarpus opulifolius

2-3 m høje frodige buske med 
flotte blade i grønne, gulgrønne 
eller brunviolette farver. Får små 
runde blomsterstande i juni og 
slutter efteråret med flotte høst-
farver inden bladfald.

2 Guldregn, Laburnum x
Når man vælger en guldregnhy-
brid, så får man et træ med mør-
kere grønt løv, stor blomstring 
med op til 50 cm lange gule blom-
sterklaser i maj–juni, og så slipper 
man for de giftige bælge, som al-
mindelig guldregn laver mange af. 
Højde 5-7 m.

3  Japansk spiræa,  
Spiraea japonica

1-1,5 m høje og meget kompak-
te løvfældende prydbuske, der 
blomstrer i juni–juli med halv-
skærme af rosa blomster. Utrolig 
nemme planter til haven. Findes i 
mange sorter, hvor både blade og 
vækstform varierer.

4  Kamæleonbusk,  
Actinidia kolomikta

2-3 m svagt slyngende plante, der 
skal hjælpes lidt på vej, hvis den 
skal i vejret. Blomstrer i juni må-
ned med duftende hvide blomster. 
Plantes mest på grund af de deko-
rative trefarvede blade. Kan også 
anvendes som bunddækkende 
plante på en skråning.

5  Klatrehortensia,  
Hydrangea anomala ssp. 
petiolaris

Hortensia, der hæfter sig med 
luftrødder og kan vokse sig 4-6 
m høj. Kan plantes frit og danner 
en kuglerund busk, men gør sig 

godt op ad en mur eller væg, hvor 
de hvide randblomster pryder 
planten i store skærme i juni–juli. 
Særdeles smukke gule høstfarver 
og selv i vinterudgaven, er klat-
rehortensia smuk.

6  Rododendron, Rhododendron
Et utal af sorter. Dværgformer, der 
kun bliver 20 cm høje, mens nogle 
af de største rododendron kan nå 
en højde på 5-7 m. Mange forskelli-
ge blomsterformer og farver. Blom-
stringstiden for nogle sorter er 
tidlig forår, mens andre først blom-
strer, når det bliver sommer. Rodo-
dendron er for det meste stedse-
grønne, men azalea-gruppen er 
løvfældende. Kræver surbund.

7 Røn, Sorbus ’Dodong’
Store grønne blade gør denne sort 
af røn til en meget frodig én. Bla-
dene farves skrigende orange in-
den løvfald, og det er grund nok til 
at plante den. Et mindre træ, der 
bliver 4-6 m højt. Blomstrer i for-
året og danner mange frugter.

8 Snebær, Symphoricarpus
1,5-2 m høje kraftige buske, der 
blomstrer i juni–juli og deref-
ter danner smukke bær i store 
mængder. Bærrene er ikke spiseli-
ge. En frodig prydbusk eller uklip-
pet hæk. Fås i sorter med hvide 
bær, men også sorter, der danner 
rosafarvede bær.

9 Sydbøg, Nothofagus
Mindre træ, der langsomt når en 
højde på 6 – 8 m. Et løvfældende 
træ med oprette hovedgrene og 
mere vandrette sidegrene, der dan-
ner et fiskeskeletlignende mønster. 
Dufter, når de nye blade springer ud. 
Smukke gyldne høstfarver.

Træer, buske og klatreplanter


2

3

4

5

6

7

8

9


