
 

Syringa vulgaris ’Norrfjärden’PBR E – syren ’Norrfjärden’PBR  E 
h 

Härdig, rotäkta och frisk sort av syren med vacker blåviolett färg 
 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Syringa vulgaris ’Norrfjärden’PBR E – syren ’Norrfjärden’PBR  E  

Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt:  Kompakt tät buske med relativt upprätt växtsätt, kraftig förgrening. Höjd 2-3 m. 

Blomning:  Riklig blomning med långa och breda blomklasar, längd 16-20 cm. Småblommorna  

                      kan vara både enkla och dubbla. Rosa knoppar övergår i ljust violettblå blommor.  

                      Blommar under ca 3 veckor i maj-juni i södra Sverige. 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Näringsrik, gärna kalkhatlig jord. 

Användning: Användbar både som solitär, friväxande häck och som buskage 

E-merit:  Härdig, frisk syren på egen rot, ingen risk för rotskott 

Ursprung:  Klonen har hittats av Ronald Karlsson i Piteåtrakten i Norrbotten 

 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Ursprung 

Denna klon har hittats av Ronald Karlsson i Piteåtrakten i Norrbotten.  

 

Beskrivning  

Sorten ’Norrfjärden’ är en kompakt tät buske och har ett relativt upprätt växtsätt med kraftig 

förgrening. Sidoskotten är jämnt fördelade över huvudgrenarnas hela längd. De unga skotten är 

mellangröna. I södra Sverige uppnår den en höjd på ca 190 cm efter 5 år i odling.  

 

Bladen är äggformade till brett äggformade, 8-10 cm långa och 7-8 cm breda. Bladspetsarna är 

relativt korta. Bladskaften är upp till ca 3 cm långa. Färgen på ovansidan av bladen är mörkt 

gulgrön. 

 

Blomningen är riklig. Blomklasarna är koniska och kompakta med längden 16-20 cm och bredden 

11-13 cm. De individuella blommorna är vanligtvis blandade med enkla eller dubbla, men även 

tredubbla blommor förekommer relativt ofta. Yttre blomflikarna är 8-11 mm långa och 6-8 mm 

breda med en tendens till att vara skålformade. De är rundade eller trubbigt avsmalnande. 

Knopparna är klotformiga. Den unga knoppen är purpurfärgad och blir gradvis ljusare när den 

åldras. Den öppna blomman är ljust violettblå med en ljust purpurfärgad baksida. I södra Sverige 

blommar ’Norrfjärden’ cirka tre veckor under perioden maj-juni. 

 

Sorten är mycket härdig och härdigheten har bedömts till zon 1-6. Den står bl a sedan ett antal år 

tillbaka planterad i Dala Järna i Dalarna, där klarat sig mycket bra utan skador. 

 

Växtplats  

Trivs bäst i näringsrik, gärna kalkhaltig, jord i soligt till halvskuggigt läge.  

 

Användning 

Den lämpar sig väl både som solitär, friväxande häck och som buskage. Om beskärning behövs, 

görs detta lämpligen direkt efter blomning. 

 

Förökning 

Elitplantstationen tillhandahåller vävnadsodlade småplantor. Detta innebär att plantorna är rotäkta 

och ingen förädling på grundstam sker.  



 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat sorten ’Norrfjärden’ enligt SJV’s regelverk och bevarar 

kärnplantor. 

 

Sortskydd  

SLU/Balsgård innehar växtförädlarrätt på sorten och den är belagd med royaltyavgift.   

Förökning får inte ske utan tillstånd från sortägaren.  

 

Källor 

Katalog från Elitplantstationen 1998 

Information från Balsgård/SLU 

sammanställning av G. Holm, E-planta ek. förening. 2003. 

 

 

 

 

 

 

 


