
Symphoricarpos 'Arvid' E - prydnadssnöbär 'Arvid' E 
 

Lågväxande snöbär med goda marktäckande egenskaper 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Symphoricarpos 'Arvid' E - prydnadssnöbär 'Arvid' E 

Härdighet:  Zon 1-4(5)   

Växtsätt: Låg tät buske med tätt utbrett växtsätt. 0,4-0,5 m 

Blomning: Små vita blommor i juni 

Bär: Sparsamt med vita bär 

Blad: Frodigt blågrönt bladverk, höstfärg i gult/gröngult 

Växtplats:  Sol-skugga. Anspråkslös, undvik alltför fuktig jord 

Användning: Mycket bra marktäckare 

Övrigt: Plantera i ogräsfri jord, spridning med rotskott 

E-merit:  Härdig. Utmärkt marktäckare.  

Ursprung:  Utvald av Projekt P80, SLU, Alnarp (ursprungligen från ett nordamerikansk fröparti). 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

I mitten av åttiotalet tog Arvid Nilsson, tidigare försöksledare vid Weibulls i Landskrona, kontakt med 

Alnarp för att informera om ett snöbär som kommit till Weibulls som frö från Nordamerika. Snöbäret i 

fråga hade planterats ut i parken på Weibulls men hade tagits bort för att ge plats för en ny byggnad. 

Plantor ställdes till projekt P80:s förfogande, de vidareförökades och har testades på olika platser. 

Uppgifter om snöbärets ursprung har gått förlorade men det handlade sannolikt om vildmaterial. Dess 

artidentitet har inte med säkerhet kunnat konstateras men klonen har getts sortnamnet ’Arvid’ för att 

hedra dess upphovsman och en av våra största trädgårdspersonligheter. 

 

Beskrivning  

Sorten ’Tor’ har i försök på Alnarp blivit 100-120 cm i diameter efter 5 år. Höjden är efter samma tid 

40-50 cm. Spridningen sker i sidled genom rotskott. Grenarna är uppåt/-utåtriktade. Bladen är 20-30 

mm breda och 30-50 mm långa. De får höstfärger i gult-gröngult. Bären är vita och ca 10 mm i 

diameter. Fruktsättningen är vanligen sparsam. Provodling har skett på Alnarp, Ultuna och 

Röbäcksdalen.  

 

Växtplats  

Prydnadsnöbäret är anspråkslöst, men undvik alltför fuktig jord. Det har god marktäckande förmåga 

men eftersom det är lågväxande bör man inte etablera det i jord som innehåller fleråriga rotogräs 

(åkertistel, kvickrot etc.). Sol-skugga. Härdigt i zon 1-4(5). 

 

Användning 

Mycket bra marktäckare. 

 

Förökning 

Förökas lätt med sommarsticklingar tagna i andra halvan av juni och stuckna i tunnel (Andersson 1991). 

 

Växtbeskrivning/källa 

Rune Bengtsson, SLU/Alnarp 
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