
Juniperus communis NONA
®

 HUSTAD E (’Hustad’) - en NONA
®

 HUSTAD E 
ff 

Låg, bredväxande marktäckare, med snabb och symmetrisk tillväxt.  
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Juniperus communis NONA
®

 HUSTAD E (’Hustad’) - en NONA
®

 HUSTAD E 

Härdighet:  Zon 1-5   

Växtsätt:  Snabbväxande, låg och bred marktäckare. Höjd 30-50 cm, högre vid tät plantering. 

Barr:  Friskt ljusgröna barr 

Växtplats:  Ljus växtplats, gärna varm och torr jord med lite inslag av mull. Salt- och vindtålig. 

Användning: Marktäckare i slänter, i vägmiljöer, i planteringar med hed- och torrbackskaraktär.       

                      Planteringsavstånd 80-100 cm. 

Övrigt: Motståndskraftig mot svampangrepp. Ersätter sorten ’Tyrihans’. 

E-merit:  Frisk och tålig låg- och bredväxande marktäckare med snabb sammanväxning 

Ursprung:  Natururval i Hustadvika, Norge. E-plantstatus i Norge.  

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Förekomsten av enar är utbredd över nästan hela norra halvklotet. Det är den enda barrväxten som 

finns naturligt både i Europa, Asien, Amerika samt i norra Afrika. I Norge är vanlig en vildväxande 

i hela landet.  

 

Professor Oddvin Reisæter, NLH, samlade in plantor med olika växtformer och gjorde urval. 

Tromøy Planteskole har arbetat vidare med urval av vanlig en (J. communis). Dessa enar 

marknadsförs under det gemensamma namnet Nona® (norsk naturudvalg). NONA HUSTAD är ett av 

resultaten av detta urvalsarbete och sorten härstammar från en vindutsatt plats i Hustadvika. 

Sorten har sedan ca 2003 E-status i det norska E-plantsystemet.  

 

Beskrivning  

NONA HUSTAD är snabbväxande och lågt bredvuxen och har genom detta växtsätt en bra 

marktäckande effekt. Den växer sig snabbt bred, ca 80-100 cm. Plantorna växer snabbt ihop vid ett 

planteringsavstånd på 80 cm.  

 

Höjden blir 30-50 cm, vid tät plantering kan den bli högre. Barren är friskt gröna med någon grå 

daggighet. Gulgrönt grenverk. 

 

Växtplats  

Sorten trivs bäst i sol och är torktålig. Den utvecklar sig bäst i torr och varm jord som bör vara 

mullhaltig och väldränerad. Det kan vara en fördel att blanda in lite kompost eller torv vid 

plantering på torr sandjord. De utvalda norska enarna är speciellt värdefulla för att de är 

motståndskraftiga mot svampangrepp.  

 

För ett lyckat planteringsresultat kräver jord som är fri från rotogräs och att övrigt ogräs hålls borta 

till sammanväxning skett. 

 

Sorten NONA HUSTAD kommer från kusttrakterna och har speciellt stor tolerans mot salt och 

klimatpåverkan. Härdig i zon 1-5 (H6-H7 i Norge).  

 

Användning 

NONA HUSTAD kommer från urval i naturen och är fin i naturplanteringar. Sorten passar utmärkt 

som marktäckare i slänter och i soliga lägen i andra planteringar.  

Aktuella användningsområden är i väganläggningar (rondeller, slänter m fl), vid industri-

byggnader, vid bostadshus, parker och villaträdgårdar, särskilt då man önskar en hed- eller 

torrbackskaraktär. 

 



 

Förökning 

Förökning sker vegetativt genom örtartade sticklingar.  

 

Sjukdomstestning 

Prebasmoderplantor (tidigare kallade kärnplantor) förvaras hos Elitplantstationen. 

 

Växtbeskrivning/källor 

Växtbeskrivning från E-plant Norge, Jorun Hovind 

 

Övestättning och sammanställning: 

Gunnel Holm, E-planta ek. förening. 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


