
Viburnum opulus 'Strömsund' E - skogsolvon 'Strömsund' E 
 

Mycket vacker och härdig buske med stora, täta, rent vita blombollar  

 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Viburnum opulus 'Strömsund' E - skogsolvon 'Strömsund' E 

Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt: Stor buske, ganska långsamväxande. Höjd 2-3 m. 

Blomning: Vita blommor i halvklotlika blomsamlingar 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. Vindtålig. 

Användning: Används främst som fristående solitär 

Övrigt: Härdig norrländsk sort. Härdigare än V. opulus ’Roseum’. Bra i mellersta och norra  

                      Sverige. Blommorna är sterila och bildar därmed inga bär. 

E-merit:  Härdig.  

Ursprung:  Norrländskt klonurval vid Röbäcksdalen och Öjebyns trädgårdsförsöksstation, SLU  

                      samt Arboretum Norr. 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

'Strömsund' kommer från en privat trädgård i Strömsund i Jämtland, där den stått sedan 1960, men 

har enligt tomtägaren ursprungligen hämtats i naturen någonstans i Småland. Den har utvärderats i 

mångåriga försök på forskningsstationen i Öjebyn (SLU) och i Arboretum Norr i Umeå.  

 

'Strömsund' är en steril form av olvon (Viburnum opulus) med stora blommor i en klotlik samling. 

Olvon är ganska vanligt förekommande i Sverige upp till Ångermanland på frisk till fuktig, 

näringsrik mark. Norr därom är den ganska sällsynt. Vanligtvis påträffar man olvon i lundar, 

ädellövskogar, bäckraviner, bryn och hagmarker. 

 

Beskrivning  

'Strömsund' är en mycket rikblommande, vacker sort, översållad med stora (8-10 cm), rent vita, 

snöbollslika blomklasar i början av juli. Bladen är som hos arten 3-5-flikiga, ganska ljust gröna och 

glatta.  

 

Busken blir 2,5-3,5 meter hög, oval till rund i formen. Den relativt långsamma tillväxten gör att den 

blir mycket tät och får ett nästan formklippt utseende. På tyngre jord och i skuggigare lägen kan den 

nå en höjd av 4 meter.  

 

Sorten trivs bäst i lite halvskuggiga, inte för torra lägen. På alltför torr och öppen växtplats är den 

mer utsatt för insektsangrepp av olika slag. 

 

Växtplats  

Trivs bra i sol till halvskugga på lite fuktigare mark. Den strikta, täta formen och den rikliga 

blomningen ger sorten ett högt prydnadsvärde. Den passar också utmärkt i skuggiga lägen som 

undervegetation i en äldre uppvuxen park, men får då ett glesare, öppnare växtsätt med mer 

skärmlika grenvåningar och sparsammare blomning. Sorten växer relativt långsamt och frostskadas 

därför sällan. 

 

Användning 

'Strömsund' passar bra i buskage eller som solitär. 
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