
 

Ribes glandulosum 'Alaska' E – dvärgrips 'Alaska' E    

 
Härdig marktäckare med stark höstfärg för användning i Mellansverige och 

norröver. 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Ribes glandulosum 'Alaska' E – dvärgrips 'Alaska' E    
Härdighet:  Zon 3-7   

Växtsätt: Låg bredväxande buske, marktäckande 

Blomning: Honklon. Blommar i maj-juni, små vita blommor i klasar 

Bär:               Röda bär i slutet av juli. Ej giftiga, men har fadd smak. 

Blad/grenar:  Handflikiga blad, 4-5 cm i längd och bredd. Tidig knoppsprickning på våren.  

                      Fin höstfärg i skarpt rött till bronsfärg. Nerliggande grenar lägger rotar sig lätt. 

Växtplats:  Bäst på solig plats på fuktighetshållande jord, plantera ej alltför torrt.  

                      Mycket vindtålig.  

Användning: Utmärkt marktäckare, i slänter och murkrön. Planteringsavstånd 0,7 m. 

E-merit:  Härdig marktäckare med stark höstfärg för användning i Mellansverige och Norrland. 

Ursprung:  Klon från Island som är E-planta i Norge 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Arten har sin utbredning i västra delen av Nordamerika och då företrädesvis i högliggande och 

nordliga områden. Klonen ’Alaska’ kom från Island till Gartnerhallens förökningsstation Ervik i 

Norge. Arten är variabel vid fröförökning. 

 

Beskrivning  

’Alaska’ är en låg bredväxande buske som blir 20-40 cm hög. Bladen är handflikiga som vanlig 

rips, 4-5 cm i längd och bredd. Bladen är tunna, släta på ovansidan och håriga på undersidan, 

särskilt längs nerverna. Bladverket får tidigt fin höstfärg i skarpt rött till bronsfärg. Bör i 

plantskolan pinceras oftare än andra marktäckare så att den får många korta skott istället för ett fåtal 

långa.  

 

Knoppar och blad sitter spiralställt. Vinterknopparna är 6-10 mm långa, rödaktiga med fina vita hår 

ytterst på knoppfjällen. Knoppsprickning sker tidigt på våren. 

 

Denna honklon blommar i maj-juni med små vita blommor i klasar, som följs av röda bär i slutet av 

juli. Bären är saftiga, 6-8 mm breda och skimrande röda. Bären är ej giftiga, men har en fadd smak.  

 

Både blad och frukter har körtelhår som ger plantan en svag doft vid gnuggning. Detta är inget som 

är speciellt utmärkande eller oangenämnt.  

 

Grenarna lägger sig ofta ner och rotar sig lätt. De är först grå men blir senare bruna med avskalad 

bark.  

 

Vid plantering för långt söderut avslutar den tillväxten för tidigt. Speciellt lämplig för områden med 

kort växtsäsong, därför anges härdigheten till zon 3-7. Norröver blir sorten tät även om den endast 

är 20 cm hög. 

 

Växtplats 

‘Alaska’ trivs allra bäst på solig plats på fuktighetshållande jord, bör inte planteras allför torrt. 

Sorten är mycket vindtålig. 

 

 



 

Användning 

‘Alaska’ är utmärkt som marktäckare samt i slänter och på murkrön. Sorten är lätt etablerad och 

täcker snabbt marken. Den är starkväxande och kan växa iväg ut i gångar. Planteras där detta inte 

orsakar problem. Lämpligt planteringsavstånd är 0,7 m.  

 

Förökning 

Ört- eller vedartade sticklingar. 

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat ’Alaska’ enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Växtbeskrivning/källa 

E-plant Norge - www.eplante.no 

Eriksbo plantskola – info per e-post 

Jorun Hovind, E-plant Norge 2007 

Splendor Plant - katalog 2016 samt info per e-post. 

Rydlinge Plantskola – www.rydlingeplantskola.se samt muntlig information.  

Skud 

SveplantInfo  
 

Sammanställning av växtbeskrivning:  Gunnel Holm, E-planta ek. förening – april 2016  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eplante.no/
http://www.rydlingeplantskola.se/

