
 
Lonicera caerulea FK FALUN E – blåtry FK FALUN E 
 

Anspråkslös och mycket tålig buske med blågröna blad 

 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Lonicera caerulea FK FALUN E – blåtry FK FALUN E 

Härdighet:  Zon 1-8   

Växtsätt: Medelstor buske med tätt bladverk ända nerifrån marken.  

                      Brett upprättväxande, höjd 1-2 m. 

Blomning: Gulvita små blommor i april-maj 

Frukter:         Blådaggiga frukter 

Växtplats:  Sol-skugga. Tål djup skugga. Anspråkslös avseende jordkrav. 

Användning: Användbar i buskage, bryn, läplanteringar, vägmiljöer 

Övrigt: Etableringsbeskärning. Vindtålig. 

E-merit:  Frisk. Härdig. Enhetlig. Svensk frökälla . 

Ursprung:  Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, Ultuna, SLU  

                      (plantering i Falun). 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Blåtry har en mycket vidsträckt utbredning i nordliga områden resp. på hög höjd i bergsområden på 

norra halvklotet. 

 

Blåtry är en mycket variabel art, främst beträffande morfologiska karaktärer, som storlek, bladform, 

bladstorlek, hårighet mm. 

 

Beskrivning  

Blåtry har tätt grenverk med vackert brunfärgade årsskott. Avflagnande bast i tjocka lager på äldre 

skott. Brunvioletta smala knoppar, parvis motsatta i säregna, vertikala knoppställningar, vanligen 

med 3 knoppar, huvudknoppen nederst. 

 

Bladen är jämnbrett ovala, 3-8 cm långa och ca 2 cm breda, som i samband med knoppsprickningen 

är, vackert kopparfärgade. De är mörkt blågröna under högsommaren och höstfärgas tidigt i gult.  

 

Mycket tidig blomning med blekgula, smalt trattformade blommor, 2 och 2 på korta skaft i 

bladveck. På högsommaren utvecklas ägg- eller klotformade, blådaggiga frukter, 1-1,5 cm långa, 

ätliga till svagt giftiga.  

 

E-materialet härstammar från Falun och Örebro. Detta material är ett typiskt blåtrymaterial. Det är 

enhetligt, odlingssäkert och välspecificerat.  

 

Växtplats  

Arten har mycket små krav på mark, men föredrar friskare jordar. På extremt torra och/eller blåsiga 

växtplatser får blåtry lätt mjöldagg. Blåtry är en av de mest härdiga och tåliga buskarna i dagens 

plantskolesortiment. Tål t o m att växa i hårt nedsmutsade vägmiljöer. Härdig i zon 1-8. 

 

Användning 

Blåtry används i första hand som skyddsplantering, buskagestomme eller till häck. 

 

 



 

Förökning 

Blåtry är mycket lättförökad med frö. Ingen stratifiering behövs. Sticklingsförökning förekommer i 

mindre omfattning. 

 

Övrigt 

Etableringsbeskärning. Saluförs som häck- och buskplantor. 

 

Växtbeskrivning/källor 

Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, Ultuna, SLU 

Publicerad i Gröna Fakta B11/1992, Växter för framtiden I. Movium/SLU. 
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