
VATTENVÄXTSORTIMENT 2015 
 

För att lyckas med dammen bör det finnas växter I den. Dessa hjälper till att syresätta vattnet och att 

ta upp överskottsnäring. Dessutom skuggar de vattenytan, vilket gör att vattnet håller sig svalare och 

algtillväxten blir både mindre och långsammare. 

 

* Mindre härdig/kortlivad 

** Ej härdig, tas upp ur dammen inför vintern och övervintras frostfritt 

 

Vetenskapligt namn Svensk namn Blomma/ blad 

Acorus gramineus Gräskalmus gröna blad, oansenlig blomning 

Acorus gramineus ‘Ogon’ Gräskalmus gul-/grönrandiga blad oans. 

blomning 

Alisma plantago-aquatica Svalting Vit, dekorativt blad 

Calla palustris Missne Vit kalla, starkväxande 

Carex pendula Hängstarr Eleganta gröna kolvar 

Cyperus alternifolius Parasollsäv** Brungrön, vackra “parasoll” 

Eichhornia crassipes Vattenhyacint** Blå hyacintlik, flytväxt 

Equisetum japonica Japansk fräken* Blommar ej, dekorativa randiga 

strån 

Eriophorum angustifolium Ängsull Vita ”ulltottar”, gräslikt blad 

Gratiola officinalis Jordgalla Liten vit 

Hippuris vulgaris Hästsvans Gröna flaskborstlika skott, 

syresättare 

Hottonia palustris Vattenblink Rosavit, finflikigt blad, syresättare 

Houttuynia cordata ’Chameleon’ Brokigt ödleblad* Vit,dekorativt rosa-grädd-

  grönbrokigt bladverk 

Iris pseudacorus Svärdslilja Gul, breda gröna blad 

Iris versicolor Brokiris Blåviolett 

Isolepis cernua Ampelsäv** Brunvita miniax, elegant växtsätt 

Juncus effusus ‘Spiralis’ Spiraltåg Spiralvridna blad 

Lobelia cardinalis Kardinallobelia* Djupröd, mörkrött bladverk 

Lysichiton americanus Gul skunkkalla Stor gul kalla, stora blad 

Lysichiton camtschatcesnis Vit skunkkalla Stor vit kalla, stora blad 

Lysimachia nummularia Penningblad Gul, krypande växtsätt 

Lysimachia nummularia ‘Aurea’ Penningblad Gul, limegult bladverk, krypande 

Lythrum salicaria Fackelblomster Intensivt rosa 

Mazus reptans Späd violreva* Blå eller vit ”lejongapsblomma”, 

  krypande 

Mentha aquatica Vattenmynta Ljusviolett, doftande bladverk 



Mentha cervina Barrmynta* Ljusviolett, mintdoftande bladverk 

Mimulus ringens Blå gyckelblomma Ljusblå 

Nymphaea  'Attraction' Näckros Rosaröd 

Nymphaea ‘Charles de Meurville’ Näckros Mörkrosa 

Nymphaea ‘Gonnère’ Näckros Vit 

Nymphaea 'Madame Wilfron Gonnère' Näckros Rosa 

Nymphaea 'Marliacea Albida' Näckros Vit 

Nymphaea ‘Marliacea Carnea’ Näckros Ljusrosa 

Nymphaea 'Marliacea Chromatella' Näckros Gul, brunmarkerat bladverk 

Nymphaea ‘Odorata Sulphurea’ Näckros Ljusgul 

Nymphoides peltata Sjögull klargul, syresättare, invasive får EJ 

  planteras ut I sjö eller vattendrag 

Oenanthe fistulosa ‘Flamingo’ Brokbladig pipstäkra Vit hundkexlik, bladverk brokigt I vitt, 

  grönt och rosa 

Phalaris arundinacea ‘Picta’ Randgräs Brunrosa ax, grönvitrandigt blad,  

  sprider sig kraftigt 

Pistia stratiotes Musselblomma** Kål-/sallatsliknade, flytväxt 

Pontederia cordata Pontederia** Blå hyacintlik, dekorativt bladverk 

Preslia cervina Se Mentha cervina 

Sagittaria graminea Gräspilblad* Vit, pilspetsformat blad 

Salvinia natans Simbräken** Små båtliknande blad, flytväxt 

Sarracenia x farnhamii Se Sarracenia x readii 

Sarracenia ”Maroon” Trädgårdsflugtumpet* Grönröd, strutformade 

  insektsfångande blad 

Sarracenia x readii Trädgårdsflugtumpet* Grönröd, strutformade 

  insektsfångande blad 

Schizostylis coccinea Vinterlilja** röd, irisliknande blad 

Schizostylis coccinea ’Mrs Hegarty Vinterlilja ** rosa, irisliknande blad 

Scirpus cernuus Se Isolepis cernua 

Typha angustifolia Smalkaveldun smala bruna kolvar 

Typha minima Dvärkaveldun korta buna kolvar, smala blad 

Veronica beccabunga Bäckveronika blå, utmärkt kantväxt att täcka 

  exponerad dammduk 

Zantedeschia aethiopica Vit kalla** Vita kallor, stor och ståtlig 

 

Vattenväxtjord, näckroslera, planteringskorgar, näringspellets m.m. finns i vårt sortiment. Kort sagt, 

vi har allt du behöver för att lyckas med dammen! 


