
Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E – bärhäggmispel FK ALVDAL E 
s 

Härdig buske med vacker blomning, jämn höjdtillväxt och säker gul höstfärg  

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E – bärhäggmispel FK ALVDAL E 
Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt:  Buske med upprätt rundat växtsätt. Mycket jämn höjdutveckling, blir 2,5-3 m hög  

och 1,5 m bred.  

Blomning: Vita blommor i maj  

Bär: Rikligt med blåsvarta ätbara bär i juli-augusti 

Blad/grenar:  Friskt mörkgrönt bladverk, intensiv höstfärg i flammande gult. 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Anspråkslös avseende jord 

Användning: Klippt/friväxande häck, solitär, vind- och insynsskydd, landskapsväxt 

Övrigt: Motståndskraftig mot sjukdomar. Goda bär till sylt, pajer mm. 

E-merit:  Mycket enhetlig. Härdig. Klargul höstfärg. 

Ursprung:  Utprovad av Norges lantbrukshögskola (NHL), Ås. Härstammar ursprungligen från  

                      Kanada. 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Utprovad av Norges lantbrukshögskola (NHL), Ås. Härstammar ursprungligen från Kanada. Har  

E-status i det norska E-plantsystemet sedan 1997.  

 

Växtbeskrivning  

Bärhäggmispeln blir 2 – 3,5 m hög och har ett graciöst upprätt ganska tätt växtsätt. Den har ett 

rundare växtsätt än Amelanchier spicata E som växer mer upprätt och blir högre.  

 

De vita svagt doftande blomklasarna påminner om häggens blomning. Blomning sker tidigt i 

samtidigt med bladutspring i maj.  

 

Bladverket är friskt mörkt grönt och får en vacker intensivt gul höstfärg.  

 

I juli-augusti mognar rikligt med blåsvarta dekorativa bär som är eftertraktade av småfåglar. Bären 

är goda och kan användas till saft, marmelad och bärpaj.  

 

Växtplats  

Bärhäggmispeln är anspråkslös avseende jorden. Tål skugga men utvecklas bäst och får finast 

höstfärg i soligt läge. Den avmognar tidigt och övervintrar säker i zon 1-6. 

 

Användning 

Utmärkt till friväxande häckar, vind- och insynsskydd och landskapsväxt. Fungerar även att 

användas som klippt häck. Kan planteras enskilt som ett färginslag eller i grupper. 

Planteringsavstånd på 1 m ger god sammanväxning.  

 

Förökning 

Förökas med frö. 

 

Övrigt 

Motståndskraftig mot sjukdomar, t ex mjöldagg.  
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