Nordvendte bed
25 planter til skygge og fugtig jord

I det nordvendte bed er antallet af skyggetimer allerstørst. Ofte ligger bedet op
ad en mur, et plankeværk eller ved en
hæk. Nogle af de mest relevante planter
til denne placering kan skabe masser af
frodig vækst, men knapt så mange blomster. Når du skal plante i et nordvendt
bed, skal du huske at trække plantningen
lidt væk fra hækken, og er der en mur, må
planterne ikke stå inde under udhænget. Jordens fugtighed er rimelig høj i det
nordvendte bed.
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Stauder, græsser og bregner
 Alunrod, Heuchera

4 Funkia, Hosta

Findes i mange sorter med forskellige bladfarver. Bliver 20-50
cm høje og er gode bunddækkende planter. Blomstrer fra juni-august. 6 planter pr. m2.

Varierende fra 20 cm til op mod
80 cm kan man få forskellige sorter af funkia. Der findes
mange forskellige bladnuancer
at vælge imellem. Blomstring
juni – august. 4-6 planter pr.
m2. Blade og blomster kan bruges til afskæring. Trives også i
fuld sol.

2 B ølgekronet storkenæb,
Geranium phaeum
60 cm høj fuldt bunddækkende staude, der ofte sår sig selv.
Blomstrer fra juni-juli og der
findes sorter med hvide, blå og
sorte blomster. Klarer sig også
fint i fuld sol. 6 planter pr. m2.

3 Fjerbregne, Athyrium
80 cm høj dekorativ bregne, der
fint dækker bunden. Fjerbregne
trives også i fuld sol. 6 planter
pr. m2.
N

W

E

S

5 H asselurt,
Asarum europaeum
En rigtig skyggeplante, der skal
stå enten i halvskygge eller fuld
skygge. Bliver kun ca. 10 cm høj
og dækker effektivt bunden.
Får små blomster i maj måned.
12 planter pr. m2.

6 H østanemone,
Anemone hupehensis
Fra august og til oktober blomstrer høstanemoner – enkelte
sorter begynder allerede i juli.
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De bliver omkring 1 m høje og
har hvide eller rosa blomster.
God bunddækkende staude,
der også kan bruges til afskæring. 6 planter pr. m2. Klarer sig
også i fuld sol.

7 Japansk star,
Carex morrowii
40 cm høj vintergrøn bunddækkende græs, der med sine
dekorative blade, lyser flot op
i bedet. Blomsteraks i maj-juni.
9 planter pr. m2. Trives også i
fuld sol.
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9 Løvefod, Alchemilla mollis

 Stjerneskærm, Astrantia

 Storrodet storkenæb,

40 cm høj staude med flotte
gulliggrønne blomsterskærme
fra juni-september. Egner sig til
afskæring. Trives både i sol og
skygge og er en fantastisk bunddækkende plante. Klarer sig også
fint i fuld sol. 6 planter pr. m2.

Stærk og robust staude, der
med de 60-80 cm fylder godt i
bedet. Danner mange blomster
i skærme fra juni-september.
Fås i røde, rosa og hvide farver. Eminent som skæreplante.
Plant 6 planter pr. m2. Trives
også i fuld sol.

Geranium macrrhorizum
40 cm høj stabil og stærk
storkenæb, der både klare sol
og fuld skygge. Blomstrer fra
maj-juni med rosa eller hvide
blomster. Solid bunddækkende
plante, der skal plantes med 6
planter pr. m2.

 Storkenæb,

 Strudsvinge, Matteuccia
Høj og meget flot bregne, der
nemt når 1 m. Er en effektiv
bunddækkende bregne i det
nordvendte bed. Plantes med 6
planter pr. m2.

 Mangeløv,
Dryopteris filix-mas
80 cm høj vintergrøn bregne
med flotte blade. Meget frodig
og dækkende. 5 planter pr. m2.
Vokser også gerne i fuld sol.

8 Kærmindesøster, Brunnera

 Rørhvene, Calamagrostis

En dejlig forårsbebuder, der
vokser bedst i halvskygge og
skygge. Får smukke blå eller
hvide blomster i maj-juni måned. Effektiv bunddækkende
plante med 6 planter pr. m2.

Ualmindelig smuk prydgræs,
der står som smalle søjler.
Stærk og robust og vil passe ind
i mange af havens bede. Bliver
omkring 1 m høj og danner brunlige blomsteraks fra juli-august.
Plantes med 3 planter pr. m2.
Trives også i fuld sol.

Geranium nodosum
I halvskygge og skygge blomstrer denne art af storkenæb
uafbrudt fra juni-september
måned med lysende rosa små
blomster. Flot grønt løv på de
ca. 40 cm planter, der nemt
laver et godt og solidt bunddække. Plantes med 9 planter
pr. m2.
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 Tæppestorkenæb,
Geranium cantabrigiense
Lav, kun 20 cm høj, bunddækkende storkenæb med hvide
eller rosa blomster fra juni-juli
måned. Trives både i fuld sol
og dyb skygge. Plantes med 9
planter pr. m2.

Træer, buske og klatreplanter
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 Dværgmispel, Cotoneaster
Dværgmispel er for det meste
meget lave og næsten krybende
stedsegrønne planter. De får hvide blomster i foråret efterfulgt
af røde dekorative bær.

2 Italiensk skovranke,
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Clematis viticella
En fantastisk art af klematis,
som med de tynde grene nemt
finder vej gennem trægrene eller på en pergola eller lign. Den
bliver 3-4 m høj og får smukke
blomster i juli-september. Flere
forskellige sorter – ofte i dybt
røde og blålige nuancer.

6 Surbær, Aronia

3 Kristtorn, Ilex

7 Taks, Taxus

De mest almindelige kristtorn
hedder Ilex x merservae og bliver, i modsætning til kristtorntræer (10 m), betydeligt mindre. De er langsomtvoksende,
kompakte, stedsegrønne og har
ofte bladtorne. Der findes både
han- og hunplanter, og for at få
de flotte røde bær, er det nødvendigt at plante begge.

I haven bør der altid plantes stedsegrønne planter. Taks er én af de
nåletræer, som er specielt velegnede til det nordvendte bed. Taks
er en formidabel plante, som tåler endog kraftig beskæring, men
som altid er sund og robust. I dit
havecenter kan du se et stort udvalg af forskellige sorter.

4 Laurbærkirsebær,

En uundværlig plante i haven. Den
dækker nemlig flader utrolig effektivt, og er en helt naturlig beboer i det nordvendte bed. Der er
flere sorter at vælge imellem, og
de er alle stedsegrønne.
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Prunus laurocerasus
Op til 3 m høje og brede stedsegrønne buske med hvide blomster i oprette toppe i maj måned. Der findes flere forskellige
sorter, så der er rig mulighed for
at vælge den rette, hvis det er
en ny hæk, et bunddækkende
pur eller blot en solitær plante,
der skal plantes.
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5 Røn, Sorbus aucuparia
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5 m højt. Blomstrer i maj-juni med gullighvide indtil 15 cm
brede halvskærme af blomster.
Frugterne er røde og modner fra
august-september. Træet får flotte høstfarver inden bladfald. Fås i
flere sorter – også søjleformede.

Almindelig røn er et mindre træ,
som ofte kun bliver omkring

1,5-2 m høje løvfældende buske.
Foråret starter med et smukt
løvspring, og i juni dannes hvide
blomster i små skærme, der efterfølges af sorte spiselige bær
i september. Inden løvfald, ændres de grønne bladfarver til et
festfyrværkeri.

8 Vedbend, Hedera

9 Viburnum x burkwoodii,
Viburnum
En halvstedsegrøn busk, som
hver vinter kaster de ældste blade. Den bliver 1,5-2,5 m høj og
har en slank vækstform. I maj
måned prydes den af hvide dejligt duftende blomster.

