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Halvdubbel daggros med blådaggigt, vackert och friskt bladverk  

med röda toner, som lämpar sig mycket väl som friväxande häck 
 

 

 Härkomst 
Sorten 'Nova' kommer från Öjebyns trädgårdsförsöksstation i Piteå (dåvarande 

Lantbrukshögskolan) och hittades av forskaren Gunny Larsson i ett försök med parkrosor 

från 1956. Gunny trodde själv att det kunde vara en hybrid mellan den kanadensiska 

buskrosen 'Prairie Dawn', som ingick i försöket, och Rosa glauca, daggros. Arten är 

vildväxande i de centraleuropeiska bergsområdena och är särskilt vanlig i Alperna och 

Pyrenéerna. 

 

 Beskrivning och sortegenskaper 
'Nova' är under blomningstiden, som påbörjas i början av juli i Norrbottens kustland, 

översållad med både enkla och halvdubbla, intensivt, ljusrosa blommor, ca 5-6 cm i 

diameter. Grenarna är dekorativt rödvioletta och växer bågformigt överhängande. 'Nova' 

är en stor förbättring jämfört med arten (Rosa glauca), eftersom den inte blir kal nedtill 

utan har ett tätt och fint grenverk ända ner till marken. 

 

Bladet är sammansatt av 7-9 ovalt lansettlika, enkelsågade, ca 3 cm långa småblad. 

Bladskaft och bladnerver är rödvioletta och hela bladverket, som går i rödviolett, är 

blådaggigt och framhäver det rosa floret. Under hösten ersätts den vackra blomningen av 

en mängd, små, runda till äggformade, mycket dekorativa, nypon. Busken når en höjd av 

ca 2,50 meter och är frisk. 

 

 Ståndort och användning 
'Nova' används med fördel som friväxande häck och i buskage. Sorten framhävs bäst om 

den står framför eller tillsammans med växter med grönt bladverk. Den passar även 

utmärkt att samplanteras med rödbladiga växter, till exempel finsk rödbjörk, Betula 

pubescens f. rubra. Sorten fungerar utmärkt även i täta buskage i halvskugga, men 

blomningen blir dock något sparsammare och blådaggigheten ej lika utvecklad. 'Nova' är 

härdig till zon 6. 
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