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Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ 
– Brogetbladet Havesandrør
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Indledning

De fleste haveejere har stauder i deres haver i dag. Stauder er flerårige, urteagtige planter, der visner ned 
hver efterår og kommer igen det følgende forår. Det, vi normalt værdsætter ved disse planter, er deres 
farve og blomsterrigdom. 

Prydgræsser er også stauder, men de besidder blot ikke prangende blomsterfarver. Selv om mange af dem 
får nogle flotte aks, er det især på grund af de dekorative blad- og vækstformer, man anvender dem. De 
virkninger, man kan opnå ved græssernes struktur, kan man ikke opnå ved nogen anden plantegruppe, men 
det er først i de senere årtier, at haveejere, landskabsarkitekter og anlægsgartnere har fået øje på deres 
fordele.

Prydgræsser har været Overdam Planteskoles speciale siden 1962. I dag har vi mere end 150 sorter i 
produktion. På planteskolen har vi endvidere en samling af nye sorter, som endnu ikke er tilstrækkeligt 
afprøvet, og en samling af de gamle sorter, som er blevet afløst af andre, bedre sorter. Vi har en græsud-
stillingshave. Vi har lavet en samling af Miscanthus (Elefantgræsser) med 45 forskellige sorter. 

Græsserne er gennemgående meget robuste og hårdføre planter med en meget stor tilpasningsevne. 
Som to yderpunkter kan nævnes, at vi i samlingen har en Cyperus fra troperne (den har i mange år været 
i Københavns Botaniske Haves samling) og en spændende Stargræs (Carex) fra Antarktis. Disse og andre 
planter fra helt andre klimazoner trives alligevel godt  i Danmark. De græsser, vi har i produktion, kommer 
ofte fra egne af kloden, hvor de har helt andre vækstbetingelser end i Danmark. Nogle kommer fra prærier, 
stepper og tørre sydvendte skråninger, mens andre kommer fra kyst-, flod- og bjergområder eller sumpe.

Jeg håber, at dette græshæfte kan give inspiration til at anvende græsser i haver eller anlæg. 
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Gode grunde til at anvende prydgræsser
Næsten ingen vedligeholdelse. Nedklipning en gang om året (normalt i marts-april) er alt. Nogle græsser 
kan man nøjes med at kæmme (rive bladene af). Andre behøver man slet ikke at vedligeholde.
Bliver sjældent angrebet af sygdomme og skadedyr.
De er skulpturelle og meget graciøse. De er havens ”balletdansere” – lette og elegante. At se de lidt 
større planter i en let sommervind, eller når de er blevet tunge på grund af en gang sommerregn, for 
derefter at rette sig op når solen kommer, eller lytte til deres lette hvislen i bladene – det er altsammen 
positive oplevelser.
De bringer nye former og farver ind i haver og anlæg. De lancetformede blade kender vi ikke fra andre 
plantegrupper. Prøv at lave kontraster med bladene f.eks. den næsten rundbladede Hosta sammen med 
den 30 cm høje Japansk Stargræs. Det er altid flot at spille lidt på farverne. Gennemgående er græsserne 
grønne, men de findes også med røde, blå og gule blade.
De har fire årstider. Fra spæde blade om foråret over hurtigskydende blade om sommeren, til efterårets 
prægtige aks i rødlige, hvidlige eller brunlige nuancer – og glem ikke vinterfarven.
Man har to haver i en. Om foråret når græsserne er klippet ned, til de om efteråret og vinteren er i fuld 
højde. Det gør en stor forskel på en beplantning.

Hvor startede det?
Den mand, der åbnede vore øjne for græssernes formrigdom og store anvendelighed, var den tyske 
staudegartner og botaniker Karl Foerster, der levede fra 1874 til 1970. Han grundlagde en planteskole i 
Potsdam (Berlin), som i sin storhedsperiode omkring 1950 havde mere end 200 ansatte. Igennem sit lange 
liv udvalgte han omkring 500 staudesorter. Inden for Ridderspore (Delphinium) og Phlox har han udført et 
enormt arbejde, men følgende kendte sorter kan vi også takke Karl Foerster for: Salvia ‘Mainacht’, Erigeron 
‘Dunkelste Aller’, Gypsophilla ‘Rosenschleier’, Rudbeckia ‘Goldsturm’ m.fl.

Han har skrevet flere bøger bl.a. ”Einzug der Grässer und Farne in die Gärten”, som især tidligere var min 
egen ”manual”, når det gjaldt græsser. Fra denne bog mindes jeg tydeligt, hvordan han fortalte, at han 
fandt frem til en af de mange græsser, han har ”fundet” og navngivet. Han kørte med tog igennem skoven 
Bayrischewald og ser pludselig en naturligt voksende gruppe af Calamagrostis acutiflora. Blandt dem ser 
han en plante, der skiller sig ud fra de andre. Han trækker i nødbremsen, betaler 10 DM i bøde, står af 
toget og sikrer sig en værdifuld plante, som i dag bærer navnet Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’. 
Denne lille historie fortæller lidt om den glæde og entusiasme Karl Foerster arbejdede med og den for-
klarer også lidt om, hvorfor mange i dag opfatter ham som en slags idol.

Fra Karl Foersters arbejde bredte interessen sig videre til andre tyske planteskoler. Heinz Hagemann i 
Hannover, Klose i Kassel, Kaiser & Seibert i Darmstadt og Pagels i Leer er blot nogle få af dem. Flere af 
dem var elever af Karl Foerster. I dag er Pagels nok den mest kendte, fordi han har udviklet næsten 100 nye 
Miscanthus sorter samt forskellige andre stauder.
Også udlandet tog ved lære af Karl Foerster. I første række i de tysktalende lande, og det var da også 
i Schweiz at Kurt Bluemel arbejdede med græsser. Han fik så arbejde i USA, hvortil han importerede 
græsser i slutningen af 1950’erne. I slutningen af 1960’erne startede han sin egen planteskole, hvor 
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hovedvægten blev lagt på græsser. Han indledte et samarbejde med Wolfgang Oehme (landskabsarkitekt 
fra firmaet Oehme, Van Sweden and Ass.), der kom fra Tyskland (elev hos Karl Foerster) til USA i 1957. De 
startede ovennævnte firma og sammen med Kurt Bluemel (der var producenten) begyndte de på en stilart, 
der i dag kaldes ”The New American Style”. Meget kort fortalt går den ud på at anvende flere græsser og 
stauder. Se mere under afsnittet ”Design med blade”. Den hollandske gartner og havearkitekt Piet Oudolf 
har i de seneste årtier udviklet en stil, der kan minde lidt om de amerikanske landskabsarkitekters, men 
plantevalg og anvendelse er noget anderledes.

Vi bør nok også nævne, at den mand der har gjort så meget godt for dansk havebrug, Aksel Olsen, allerede 
i slutningen af 1920’erne omtalte Elefantgræs (Miscanthus giganteus) meget rosende i et fagtidsskrift, der 
hed Havekunst.

Hvor ender det?
Intet er sværere end at spå om fremtiden, men alligevel er jeg overbevist om, at græsserne er kommet ud 
af ”skammekrogen”.  Den tid, hvor den hortonomstuderende frygtede at komme op i græssernes svære 
botanik til eksamen, skal og er ved at blive vendt til, at havearkitekter accepterer græsserne som meget 
anvendelige i haver og anlæg. I fjernsynets haveudsendelser bliver der vist stadig flere græsser og have-
bøger viser også flere billeder, hvor græsser er anvendt. Dette vil give inspiration til haveejeren, der ikke 
alene går efter planter med flotte blomster, men også efter det enkle, lette og elegante, som uden tvivl 
vinder mere og mere indpas.

Nyere danske anlæg
I Danmark har flere landskabsarkitekter i de senere år anvendt en del græsser. Næsten midt i København 
(på Østerbro) ligger et anlæg på omkring 10.000 kvadratmeter (1 ha.), hvor der er anvendt 15.000 græsser. 
Dette er mig bekendt det største danske anlæg med græsser. I 2008-2009 vil Sjælsø Gruppen på Havnehol-
men i København, i forbindelse med nogle boligejendomme, anlægge en anden meget stor beplantning 
med græsser. Af andre store anlæg, hvor der er anvendt mange græsser, kan nævnes: Sydbanks Hoved-
sæde i Aabenraa, Middelfart Havnefront, Visitationsbygningerne i Næstved, Vejdirektoratets rundkørsler (5 
stk., hvor der er anvendt mellem 6.000 og 13.000 græsser pr. stk.), Park i Seden Syd, Odense m.fl.

Alle disse er beplantninger, hvor dygtige, nytænkende, danske havearkitekter står bag og hvor Overdam 
Planteskole på grund af vores viden om græsserne har været heldige at være med i den tidlige planlægn-
ing. Det er anlæg, som i dag besøges af adskillige grupper af udenlandske fagfolk inden for byggeri og 
anlæg, og som vi på græssernes vegne virkelig kan være stolte over.

Af andre steder, hvor græsser fra Overdam Planteskole anvendes, kan nævnes: Tivoli, Zoologisk Have, 
Legoland samt et antal fagligt interesserede kommuner og firmaer (f.eks. LK A/S, TDC m.fl.).
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Kort om planteskolen
Overdam Planteskole blev grundlagt i 1943 af  mine forældre Gerda og Jacob Petersen. I starten var det 
mest frugt og grønt, der blev produceret, men efterhånden blev der okuleret roser, produceret stedse-
grønne planter og buske, og i slutningen af 1950’erne startede de også på en produktion af stauder. Mange 
sjældnere stauder blev købt i tyske planteskoler, og da min far havde gode tyskkundskaber, fulgte han med 
i den udvikling af græsser, som Karl Foerster havde startet. 

Planteskolen har mange store træer og buske på det 14000 kvadratmeter store område. Vi har en græsud-
stillingshave på 700 kvadratmeter. Her kan man se en del græsser sammen med andre planter, og på den 
måde få ideer til egen have eller anlæg. Det er et område, som vi til stadighed fornyer og forbedrer med 
nye og spændende græsser, og i den udstrækning det er muligt, vil andre planter også kunne ses anvendt 
sammen med disse. 

I andre områder af planteskolen har vi anlæg, hvor man kan se, hvordan ”gamle” græsser og stauder 
udfolder sig. Et område, der også er meget besøgt, er vores samling af Miscanthus hvor man kan se sorter, 
der blev udplantet i 1997. Her er det muligt at vurdere, hvor meget eller hvor lidt plads de enkelte planter 
med tiden kræver.

I 1998 startede vi på et anlæg med ”kunstig natur” (naturnær beplantning). I et lidt ”vildt” område af plan-
teskolen er der lavet en beplantning med forskellige græsser sammen med nogle lidt mere vildtvoksende 
stauder. Denne beplantningsform forventer vi os meget af i fremtiden.

Planteproduktion
Størstedelen af græsserne i Overdam Planteskole er egenproduktion. Vi har et pænt område med moder-
planter, så vi er sikre på, at det er de rigtige planter vi producerer. Hvert år fornyer vi f.eks moderplanteom-
rådet med Miscanthus, og det efterfølgende forår bliver moderplanterne gravet op, delt og pottet (for det 
meste i 2 l. potter). Den årlige produktion af Miscanthus er på knap 15.000 stk.

Planteskolens gennemsnitlige produktion af planter i potter ligger på knap 80.000 (fra 10 cm. til 7,5 l pot-
ter), hvoraf græsserne udgør ca. 75 %. Vort mål er ikke kvantitet, men kvalitet.

Overdam Planteskole har også egenproduktion af bunddækkeplanter, lave buske og nogle stauder, hvor 
vi specielt lægger vægt på store solitærstauder. Det er et område, som vi i de kommende år vil udbygge 
væsentligt. Vi vil især producere stauder, som er meget anvendelige sammen med græsser, bl.a. Bæger-
plante (Silphium), Vernonia, Skælhoved (Cephelaria), Verbesina m.fl. Disse planter vil hovedsagelig blive 
produceret i 3,5 – 7,5 l. potter. 

For at få de rigtige sorter til de store anlæg med flere tusinde planter og for samtidig at opnå de billigste 
priser deltager Overdam Planteskole ofte både med rådgivning og tilbudsgivning til de store landskab-
sarkitekter og bygherrer.
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Afprøvning af græs
I Overdam Planteskole begyndte vi at ”samle” på græsser i 1962. Vi har nu mere end 150 sorter i produk-
tion, og mange flere har været afprøvet.

Egentlig er det for dyrt med et for stort sortiment, men alligevel er sortimentet blevet væsentlig forøget de se-
nere år. Det skyldes den enorme interesse for anvendelse af prydgræsser, hvilket medfører, at mange søger efter 
“nye” planter. Vi er taknemmelige for vore udenlandske kontakter, der er med til at holde os ”up to date”. 

For at begrænse sortimentet er man nødt til at lave afprøvninger. Det startede vi på i 1997 med Miscant-
hus-samlingen og fortsatte i 2002 med Deschampsia og i 2005 med Panicum. Det gælder om at få luget de 
dårlige sorter fra. De sorter, der vælter eller som ingen egentlig prydværdi har, samt sorter, der ligner dem 
vi allerede har i sortimentet, men som ikke er en forbedring, er der ingen grund til at producere. 

Egne sorter
Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ er fundet på planteskolen i 1981. I dag er den udbredt i mange 
europæiske  og nordamerikanske planteskoler. Specielt i USA er de helt ”vilde” med den. Det antal der 
produceres af denne plante på verdensplan er enormt. Den opnåede guldmedalje ved Den tredje Interna-
tionale Blomster- og Gartneriudstilling i Bellacenter i 1985.

Carex flacca ‘Mini’ er en udvalgt lav sort fra et frøparti af arten.
Molinia caerulea ‘Overdam’  er en udvalgt sort fra arten.
Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’ er en udvalgt frøplante. Den blev navngivet i oktober 1997.
Carex speciosa ‘Vulkan’ er en udvalgt plante fra New Zealand - Nyhed 2004.
Miscanthus sinensis ‘America’ er en  plante af sorten ‘Strictus’ der var meristemformeret, men ikke sort-
sægte. Fundet i en planteskole i Maryland, USA - Nyhed 2007.

Design med blade
En meget stor fordel ved græsserne er bladenes form. De ofte lange, lancetformede blade var noget helt 
nyt, indtil man begyndte at anvende græsser som prydplanter. Man havde ganske vist enkelte stauder 
som Dagliljer (Hemoracallis) og Iris, der kunne minde om græssernes blade, men de er ikke kønne over en 
længere periode. I Overdam Planteskole har vi tegnet mange haveplaner, hvor græsserne helt naturligt ind-
går i anlægget. Det er kun nødvendigt med 3-5 større græsser og nogle få grupper lave græsser i kombina-
tion med andre prydplanter, for at ændre et område eller en have fuldstændigt. Det er netop græssernes 
bladmasse, der giver en fantastisk virkning.  Jeg anvender oftest græsser, hvor man kan fremme kon-
trasterne i bladene ved at spille på formerne. Husk at kontraster ikke kun er farver, men også former.
 
Et eksempel er en lille gruppe Brogetbladet Havesandrør (Calamagrostis ‘Overdam’) sammen med en bund 
af Alunrod (Heuchera ‘Rachel’ – rødbladet). Her har vi både fantastiske kontraster med bladenes form 
og bladenes farver. Et andet eksempel er et skyggebed med Japansk Star (Carex morrowii ‘Ice Dance’) 
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sammen med Bredbladet Hosta, eller den meget farverige kombination med Rødbladet Japansk Blodgræs 
(Imperata ‘Red Baron’) og Gråbladet Lamium ‘White Nancy’. En sammensætning af Sølvaks (Stipa calama-
grostis ‘Algaü’) med et ensartet bunddække af Guldjordbær (Waldsteinia). En højere beplantning med 
Andropogon gerrardii, Sanguisorba og Vernonia.

En helt fantastisk farve- og formvirkning får man også med Elefantgræs-sorter (Miscanthus). Både mens 
de står med bladene i vækstperioden og i vinterperioden, hvor de bliver helt gyldne i bladfarven. Mange af 
dem har endvidere selvlysende aks. 

Ofte taler man meget rosende om en busk som f.eks. Bærmispel (Amelanchier). Det er en busk med en flot 
efterårsfarve, men hvor længe holder efterårsfarven? Det gør den til bladene falder af, hvilket sker inden 
for en uge (dette gælder for buske generelt). Men hvor længe holder de på en Miscanthus og en del af de 
andre græsser? – hele vinteren indtil de bliver klippet ned i marts-april. 

Når jeg om sommeren og efteråret arbejder i min planteskole, er det helt fantastisk at se, hvordan den har 
ændret sig fra om foråret, hvor det hele blev klippet ned. Det gør en utrolig forskel, når man i slutningen af 
august kommer forbi et moderplantekvarter med f.eks. Elefantgræs-sorter (Miscanthus), hvor de står med 
lange grønne blade og begyndende aks. Man hører tydeligt en svag hvislen i bladene, når vinden tager fat 
i dem. Det er lige så betagende, når jeg senere på efteråret ser, hvordan efterårsstormen tager fat i blade 
og aks og kaster dem rundt. Når det er blevet vindstille, står de ligeså flot opret igen.

Om vinteren, når græsserne i den snedækkede planteskole stikker op af sneen med gyldne blade og 
hvidlige aks, der virker helt selvlysende, er man godt klar over, at man hører til de privilegerede, der får lov 
til at opleve hele dette balletstykke, og nyde de fantastiske græsser, der ændrer sig fra dag til dag, uge til 
uge, måned til måned. De kan opleve det samme sceneri i Deres have eller i Deres anlæg, blot De planter 
få eller flere af disse fantastiske græsser.

Græsser og løgplanter
Når græsserne bliver klippet ned om foråret (marts - april), ønsker man ofte et eller andet, der kan give 
en god start på det nye haveår. Det er nemlig sådan, jeg vil betegne græssernes nedklipning og havens 
beskæring i almindelighed. Det er starten på noget nyt – der er blevet gjort hovedrent!
Her er det en god ide at kombinere med løgplanter, helst botaniske eller vildarter. Hybriderne er måske 
flotte det første år, men derefter danner de oftest kun grønne blade. De botaniske, vildarterne eller nogle 
afprøvede tulipaner, som man ved kommer år efter år, er derfor at foretrække. 

Græsser til krukker
Ved et havecenter i udlandet så jeg for nogle år siden en stor tilplantet krukke, udelukkende med blad-
planter i farverne, grøn, lime og rød, et fantastisk syn med græsser, sommerblomster (der ikke får blomster 
af betydning, men hvor det essentielle er bladene) og en enkelt staude. Jeg gik længe og betragtede 
denne krukke. Sammenlignet med de andre krukker med blomstrende sommerblomster var den virkelig 
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fantastisk. Bladene gav de farver og kontraster, der var nødvendige, og det hele virkede meget roligt. Jeg 
syntes også, at kombinationer mellem enkelte græsser og blomstrende sommerblomster er flotte. Blandt 
andet kan følgende græsser med fordel anvendes i krukker: Pindsvinegræs (Luzula ‘Igel’), Brogetbladet 
Havesandrør (Calamagrostis), Pibegræsser (Molinia), Præriegræs (Sporobolus), Blåaks (Sesleria) m.fl.

Beplantninger med prydgræsser
Græsserne virker i udseende både primitive og enkle og samtidig som en yderst ”moderne” plante.  Det 
betyder, at de både kan anvendes i naturnære beplantninger og i beplantninger, hvor de skal passes ind i 
prydhaven tæt ved huset. De kan anvendes som solitærplanter, i grupper eller som deciderede bunddække-
planter. Som tidligere nævnt kan de anvendes spredt i haven i enkelte grupper eller solitært, hvorved man 
opnår en fantastisk virkning hele året. Man kan også vælge at anvende selv store græsser i kompakte 
grupper for derved at gøre beplantningen mere enkel.

Bunddækkende græsser
Ofte når vi overvejer bunddækkende beplantninger, falder tankerne på Vinca, Asarum, Pachysandra, Coto-
neaster, Symphoricarpus med flere, men adskillige græsser udmærker sig også ved en fin bunddækkende 
effekt. En af de bedste er Luzula sylvatica, som også er stedsegrøn. Den kan blive lidt ”hærget” i vintre 
med megen barfrost, men tåler kraftig nedklipning (evt. med buskrydder). Desuden er mange Carex veleg-
net, og det samme gælder den dekorative Sesleria heuffeliana, der har et flot spil i de vintergrønne blade, 
og som i februar-marts får dekorative blåsorte aks. 

En effektiv måde at anvende græsser til bunddække på er at ”strø” et antal tuedannende græsser ud på 
det areal, der skal beplantes, for derefter at dække det resterende areal med en lav solid bunddække-
plante som for eksempel Waldsteinia (Guldjordbær). Selvom naturen oftest er den bedste arkitekt, vil den 
beplantning give et pust af det, vil alle ønsker af et anlæg, nemlig det lette, enkle og elegante.

Lidt botanik og historie
De enkimbladede, som græsserne henregnes til, har i årtusinder været anvendt til at føde mennesker og 
deres husdyr. Her tænkes naturligvis på korn, majs, ris, hirse, sukkerrør og bambus. Græsserne består 
af tre ordener: Siv-, Halvgræs- og Græsordenen. De tre ordener af græsagtige planter omfatter ifølge 
Politikens ”Græsser i farver” tilsammen godt 12000 arter. Det samlede antal arter af blomsterplanter er 
ca. 170000, så græsserne udgør en stor del af den samlede flora. Desuden er deres udbredelse på kloden 
enorm. Derfor skulle dette udbud af robuste græsser også være medvirkende til, at vi i fremtiden kan 
opleve og nyde græssernes anvendelse i haver og anlæg, og ikke ”kun” opleve græsserne anvendt som 
græsplæner, korn og kreaturfoder.
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Navngivning
Nogle arter og sorter, som er nævnt i følgende sortiment, er 
planter, som stammer fra ind- og udenlandske planteskoler, 
botaniske haver, plantesamlere eller lignende. Derfor har 
nomenklaturen ikke altid været helt ajour. Endvidere har vi-
denskabelige artikler og større fagbøger, der er udgivet siden 
Overdam Planteskoles sidste græskatalog (2000), medført 
nogle navneændringer.

Jeg har valgt at støtte mig til ”Naamlijst van vaste planten” 
5 udgave (2005). 

Der er ingen priser i dette katalog, men efter hvert botanisk 
navn står der Prisgruppe og et tal. Det henviser til den 
prisgruppe som er fastlagt for denne plante.
Ved større antal til anlæg har prisgruppen ingen betydning.

Priser
Efter hvert sortsnavn er angivet en prisgruppe

 (Hvid etikette)

 (Orange etikette)

 (Blå etikette)

 Rosa etikette)

 (Rød etikette)

 (Rød etikette)

 (Rød etikette)

 (Rød etikette)

 

 PRISGRUPPE 1 

 PRISGRUPPE 2 

 PRISGRUPPE 3 

 PRISGRUPPE 4 

 PRISGRUPPE 5 

 PRISGRUPPE 6 

 PRISGRUPPE 7 

 PRISGRUPPE 8 
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Alopecurus pratensis ‘Aureovariegatus’  (Var.) 
– Rævehalegræs  PRISGRUPPE 3  
30/50 cm, blomstrer i april til juli, gulstribede blade. Ynder solrige ikke for tørre vokseplad-
ser. Klip aksene af efter afblomstring.  En robust græs der har sin naturlige udbredelse i 
Nordeuropa. En god kontrast plante. Anvend den hvor man ønsker en gulgrøn farvevirkning. 

Andropogon gerardii 
– Kalkunfod (Prærieskæggræs)  PRISGRUPPE 5

90 cm, med aks 150. Først grønne, siden rødfarvede blade. En opretvoksende græs, hvor 
den øverste trediedel bliver mere overhængende når aksene udfolder sig i aug.-sept. 
Aksene har en vis lighed med en kalkunfod. Sol. Dette er den højeste af græsserne fra 
den Nordamerikanske prærie. Tåler mange jordtyper, men ynder en ikke alt for næringsrig, 
veldrænet jord. Brug den solitært, i naturnære beplantninger eller sammen med stauder.

Anemanthele lessoniana (Stipa arundinacea) 
– Regnbuegræs  PRISGRUPPE 3

70 cm, med aks 80 cm. Blomstrer fra august til oktober. De lette, overhængende aks på de 
lange strå har givet planten det rammende navn, Regnbuegræs. Allerede i juli-august får 
bladene en rødbrun farve med en grøn undertone. Vintergrøn. Sol til lettere skygge. Brug 
den i forgrunden af bede med lavt bunddække eller i naturnære beplantninger. Kommer fra 
New Zealand.

Arrhenatherum elatius ‘Variegatum’ (A.elatius var. bulbosum) 
– Knoldbåndsgræs  PRISGRUPPE 3

25 cm, med aks 40. Hvidstribet blad. Aksene der fremkommer i juni-juli har kun ringe pryd-
værdi, så de bør afklippes efter afblomstring. Sol til halvskygge.

Arundo donax 
– Pælerør  PRISGRUPPE 3

Denne op til fire meter høje græs får ingen aks i Danmark. I vækst og blade ligner den en 
blågrøn majs. Det er den højeste græs vi har i produktion. Den kommer fra Middelhavsom-
rådet, hvor den ofte bliver anvendt som læhegn. Sol. Bør vinterdækkes. Anvend blade (løv).
Brug sammen med andre højere græsser og stauder eller solitært ved terrassen hvor man 
også vil få den fulde effekt af bladenes sarte lyd når de gnider mod hinanden.

Bouteloua gracilis 
– Præriegræs, Moskitogræs  PRISGRUPPE 3

15 cm, med aks 40 cm. En finbladet tuegræs der får nogle særprægede aks fra august til 
september. Den ynder sol til let skygge og gerne en let, veldrænet jord. Den kommer fra 
den Nordamerikanske prærie. En plante der ikke tåler for megen konkurrence fra nabo-
planterne. 

Andropogon gerardii 
– Kalkunfod (Prærieskæggræs)

1�
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Briza media 
– Hjertegræs  PRISGRUPPE 3

20 cm, med aks 40 cm. På grund af de dekorative aks er dette en almindelig kendt græs. 
Aksene fremkommer i juni-juli. De friskgrønne blade danner kompakte tuer. Brugt som 
haveplante siden det 15.-16. århundrede. Vildtvoksende i hele Europa.

Briza media ‘Wasserrauen’ 
– Hjertegræs  PRISGRUPPE 3

15 cm, med aks 30 cm. En mere lav og kompaktvoksende hjertegræs fra Schweiz. Nogle 
blade får en rødlig farve om sommeren.  Materialet er indsamlet af Københavns Botaniske 
Have. Nyhed 2007

Briza media ‘Russells’ 
– Hjertegræs  PRISGRUPPE 4

20 cm, med aks 40-50 cm. De kønne hvidstribede blade sammen med de kønne aks gør 
denne sort meget spændende i haver og anlæg. Det er en naturmutation.  Nyhed 2007

Calamagrostis 
– Havesandrør (Rørhvene) 
En planteslægt af hårdføre og robuste græsser der har deres naturlige udbredelse på den 
nordlige halvkugle. Især de to acutiflorar sorter ‘Karl Foerster’ og ‘Overdam’ kan på grund af 
deres oprette vækst give nogle helt specielle virkninger i haven. Det at de grønnes meget 
tidligt om foråret, må også betegnes meget positivt.  Det eneste negative der kan siges om 
disse græsser er (især ved sorten ‘Karl Foerster’) at ved kraftige sommerregnskyl kan nogle 
aks brække. Efter en hurtig afpudsning står planten igen perfekt. Skal klippes tidligt ned 
(marts). 

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ 
– Havesandrør  PRISGRUPPE 5

150 cm, med aks 190. Aksene fremkommer i juni. Først rødlige siden gyldne. Opret, næsten 
søjleformet vækst, der gør den anvendelig som solitærplante, i grupper og som hække 
f.eks. rundt om en terrasse. Også god i naturnære beplantninger. Sol til nogen skygge.

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ 
– Brogetbladet Havesandrør  PRISGRUPPE 5

140 cm, med aks 160. De hvidstribede blade giver en fantastisk virkning om foråret. Det 
virker som en lysende fontæne der i juni fortager sig.  Opret, næsten søjleformet  vækst. 
Anvendes som ‘Karl Foerster’. På grund af den lavere vækst end ovennævnte, brækker 
aksene sjældent. Sol til halvskygge.
Calamagrostis ‘Overdam’ er en naturmutation som vi fandt i et moderkvarter af ‘Karl Foer-
ster’ i 1981. Det er en meget anvendt græs ikke mindst i USA.

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ 
– Havesandrør 

Briza media 
– Hjertegræs
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Calamagrostis arundinacea ‘Cheju-do’ 
– Havesandrør  PRISGRUPPE 5

40 cm, med aks 60 cm. Kønne oprette aks i juli-september. Meget kompakt tue. En græs 
der er indsamlet af Mona Holmberg og Ulf Strindberg i 1992 for Göteborgs Botaniske Have. 
Den er indsamlet på et mindre bjerg i Korea. Sol til halvskygge. Tåler også en del tørke.

Calamagrostis brachytricha 
– Koreansk Havesandrør  PRISGRUPPE 4

80 cm, med aks 140 cm. Det er en oplevelse at se denne græs fra den om foråret kom-
mer med sin flotte fontæne af grønne, overhængende blade til den i slutningen af august 
først får sine fantastisk flotte aks og senere får en flot gullig efterårsfarve. Kan anvendes 
enkeltvis eller i grupper. I det sene efterår mister denne græs noget af sin prydværdi. Sol til 
halvskygge.

Calamagrostis splendens 
– Havesandrør  PRISGRUPPE 5

80 cm, med aks 160 cm. Ligner Cala. ‘Karl Foerster’ men er væsentlig mere vaseformet i 
væksten. En ny og spændende græs. Sol til halvskygge.

Calamagrostis varia 
– Bjergsandrør  PRISGRUPPE 5

80 cm, 120 med aks. Grønt løv med en blålig tone. Aksene giver en god virkning fra juni til 
september. Tåler rodtryk (selv fra store birk). Udbredt vækst. Sol til halvskygge.

Carex –Star
Stargræsserne hører under Halvgræsfamilien, der består af over 2000 arter. Her i landet 
er det den artsrigeste blomsterplante overhovedet. Det er en spændende gruppe af lave 
græsser med megen variation i bladfarver (lige fra brune, over orange til de mange nuancer 
af grønne farver). Gennemgående henregnes stargræsserne til fugtigheds- og skyggeel-
skende græsser, men generelt er de fleste stargræsser meget tolerante over for både 
lys- og jordforhold.

Carex alba 
– Star  PRISGRUPPE 3

35 cm høj. Dekorative, gulliggrønne blade. Bladene meget smalle, næsten trådformede. 
Breder sig lidt ved rhizomer, men en meget spændende græs der kan være god som bund-
dække eventuelt sammen med lidt spinkle sommerblomster. Ynder en veldrænet jord og 
gerne let skygget vokseplads.  Materialet er indsamlet af Københavns Botaniske Have. 

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ 
– Brogetbladet Havesandrør

Tulipa ‘Queen af Night’

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ 
– Brogetbladet Havesandrør
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Carex caryophyllea ‘The Beatles’ 
– Skovstar  PRISGRUPPE 3

25 cm høj. Aksene gemmer sig nede i bladene. Denne græs får os straks til at tænke på 
Ringo Star’s hårdpragt. Det er en meget køn, smalbladet græs der er flot i forgrunden evt. 
som bunddække i mindre bede. God sammen med natursten.

Carex ciliatomarginata ‘Shima-nishiki’ (Carex siderosticha ‘Island Brocade’ 
– Star  PRISGRUPPE 4

20 cm høj. Flotte gulbrogede  blade der vil give en flot virkning hvis den plantes i halvsky-
gge eventuelt sammen med Hosta, Bergenia el. lign. Ynder let skygge.

Carex elata ‘Aurea (‘Old Gold’, Bowlers Golden’) 
– Gul Japansk Star  PRISGRUPPE 5

50 cm høj. Flotte gule blade. Ynder halvskygge og alm. god havejord. Hvis den står for tørt 
får den brune bladspidser. Flot som solitærplante.

Carex flacca ‘Mini’ 
– Blågrøn Star  PRISGRUPPE 3

20 cm høj. Ubetydelige aks. En græs fundet på Overdam Planteskole (frøplanter) i 1984. 
Den udmærker sig ved at være lav og danne underjordiske udløbere som sjældent bliver 
et problem. Bladenes farve er blågrøn. En plante til det lidt tørre bed hvor man ønsker lavt 
bunddække. Sol til let skygge. Arten vokser naturligt i Danmark. 

Carex flava 
– Dværgmorgenstjerne  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 40 cm. Kønne stjerneformede aks fra april til juni. Bladene er flot gul-
grønne. En nydelig lille græs velegnet til bunddække af mindre områder, ved vandpartier 
eller naturhaven. Kan brede sig lidt ved selvsåning. Sol til skygge.

Carex grayi 
– Morgenstjerne  PRISGRUPPE 3

50 cm høj. Opret vækst. Aksene er yderst kønne og ligner vægterens morgenstjerne. De er 
også optimale til juledekorationer hvis de sprøjtes med guld. En dekorativ græs der stam-
mer fra de nordamerikanske sumpe og selvom det er en græs der er vant til vand så trives 
den  både i sol og skygge. Brug den ved vandpartier eller i grupper sammen med stauder.

Carex morrowii ‘Aureovariegata’ 
– Japansk Star  PRISGRUPPE 4

30 cm høj. Ligesom ovennævnte, men med en tydelig gul længdestribe på bladet. Virker 
ikke helt så hårdfør som de andre morrowii sorter.  Se endvidere under Carex morrowii 
‘Variegata’

Carex elata ‘Aurea’
– Gul Japansk Star

Carex grayi 
– Morgenstjerne
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Carex morrowii ‘Ice Dance’ 
– Japansk Star  PRISGRUPPE 4

30 cm høj. Stive stedsegrønne, mørkegrønne blade med tydelige cremefarvede 
længdestriber. Det virker som om de stedsegrønne blade bedre tåler vintersolen end hos 
Carex mor. ‘Var.’ Den danner små rodskud, som gør at den bedre danner et flot bunddække. 
Anvendes som Carex mor. ‘Var.’
Fik i 2002 det eftertragtede diplom fra ISU (Internationale Stauden Union).

Carex morrowii ‘Variegata’ 
– Japansk Star  PRISGRUPPE 4

30 cm høj. Stive, stedsegrønne, mørkegrønne blade med en svag hvidlig kant (bladfarven 
virker mere grøn end brogetbladet). Aks i april-maj. Dens naturlige voksested er japanske 
bjergskove. En af de absolut bedste, lave, stedsegrønne græsser, der trives bedst i halv- til 
helskygge. Danner tætte tuer. Meget værdifuld græs der har været anvendt siden 1895. 
Brug den som bunddække under træer og buske eller i spredte grupper med et ensartet 
bunddække af f.eks.  Waldsteinia. Ved strenge vintre kan de få lidt mange svedne blade så 
en nedklipning vil være at anbefale.

Carex muskingumensis 
– Palmebladsstar  PRISGRUPPE 3

70 cm høj. En græs der ligner papyrus en del, men den er fuldt hårdfør. Aks i juli-august, 
men ubetydelige. Kommer fra Nordamerika. Køn græs med stor anvendelighed. Kan vælte 
ved kraftige sommerregnskyl, men skudspidserne retter sig hurtigt op, så det generer ikke 
helhedsindtrykket. Brug den i grupper under buske eller høje stauder som f.eks. Hjortetrøst. 
Får den kønneste bladfarve i halv- til helskygge.
 
Carex muskingumensis ‘Little Midge’ 
– Palmebladsstar  PRISGRUPPE 4

30 cm høj. En yderst flot dværgform af arten. Meget kompakt tue. Bladene sidder flot 
vinkelret på stråene. Samme vækstforhold som arten.

Carex muskingumensis ‘Silberstreif’ (‘Variegata’) 
– Palmebladsstar  PRISGRUPPE 4

Som arten, men med hvide længdestriber på bladene. 

Carex ornithopoda ‘Variegata’ 
– Fuglefodsstar  PRISGRUPPE 3

15 cm, med aks 20 cm. Lav hvidstribet tue. Ynder en lettere fugtig jord i sol til halvskygge. 
Kan med fordel anvendes i grupper i forgrunden af bede.

Carex morrowii ‘Ice Dance’ 
– Japansk Star
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Carex ‘On line’ 
– Star  PRISGRUPPE 3

40 cm. Mørkt aks i april. Grønt blad med gul stribe (ikke særlig markant). Ynder en vokse-
plads i normal fugtig jord og let skygge til halvskygge. Kan anvendes ved vandpartier, som 
bunddække eller i krukker hvor den er meget vellykket.

Carex pendula 
– Kæmpestar  PRISGRUPPE 3

90 cm, med aks op til 150 cm. Bladene er lange (1,5-2 cm brede) og mørkegrønne. Aksene 
er cylindriske og sidder på lange strå. De fremkommer i maj-juni hvor de lange strå danner 
overhængende buer. Den er vintergrøn. Den kan til tider selvså sig. God i skygge og gerne 
fugtig jord, men trives også i mere tør jord.

Carex pilosa ‘Copenhagen Select’
– Star  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 40 cm. Danner et flot bunddække af 40 cm lange og 0,5 til 1 cm brede, 
mørkegrønne, vintergrønne  blade. Breder sig, er derfor meget velegnet som bunddække på 
større afgrænsede områder. Ynder en ikke for tør vokseplads i let skygge til skygge. Tåler 
en del rodtryk fra store træer.  En af fremtidens bunddækkeplanter.

Carex plantaginea 
– Bredbladet Star  PRISGRUPPE 4

20 cm, med aks 30 cm. Brede (2,5 cm), vintergrønne blade der har en sart grøn farve. Aks i 
april. Ynder halv- til helskygge og gerne let fugtig jord. God til bunddække på mindre arealer. 

Carex ‘Silver Sceptre’ 
– Japansk Star  PRISGRUPPE 3

Endnu en god Japansk Star. Dette er ikke en morrowii sort som der står i mange kataloger 
(artsnavnet er stadigvæk ukendt). Den er ikke vintergrøn, men kan ellers minde om Carex 
morrowii ‘Variegata’. Den anvendes også ligesom denne.

Carex speciosa ‘Vulkan’ 
– Rødbrun New Zealandsk Star  PRISGRUPPE 4

50 cm høj med blade og aks. Aks i juni-juli, overhængende ligesom bladene. Flot rød-
brun farve med grønne nuancer. Den ser derfor ikke så ”vissen” ud som flere af de andre 
rødbrune græsser fra New Zealand. Sol til let skygge. Kræver det ikke specielt tørt, men 
tåler heller ikke stående fugtighed. Indsamlet i 2002 på et mindre bjerg på Nordøen (New 
Zealand) hvor man kunne se en vulkan i baggrunden – derfor navnet ‘Vulkan’. Absolut en af 
de bedste delvis rødbrune græsser.

Carex tenuiculmis 
– Chokolade Star  PRISGRUPPE 4

40 cm høj. Denne græs fra Sydøen (New Zealand) har et lidt mere ”vissent” udseende eller 
som nogle måske vil kalde det – lys chokolade brun. En græs der bruges hvor man ønsker 
en farvevirkning med løvet. 

Carex pendula 
– Kæmpestar

Carex muskingumensis
– Palmebladsstar

Carex speciosa ‘Vulkan’ 
– Rødbrun New Zealandsk Star
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Chasmanthium latifolium (Uniola latifolia) 
– Fladaks  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 80 cm. Over de bambuslignende blade hæver de flade aks sig fra au-
gust. En taknemmelig græs, der gror i næringsrig jord i de nordamerikanske skove. Sol 
til halvskygge. Bladene får en flot gul efterårsfarve. God i grupper, som karakterplante i 
forgrunden af bede eller i naturhaven.

Cortaderia 
– Pampasgræs
En fantastisk græsslægt. Nogle steder forhandles frøplanter af pampasgræs. Plant dem 
ikke! Pampasgræs har tveboede blomsterstande (han- og hunplanter). Det betyder at frø-
planterne ofte får ringe eller slet ingen blomster af betydning. Frøplanterne er ikke særlig 
hårdføre. Derfor er det vigtigt at vælge navnesorter (delte planter) som kommer fra en god 
klon. Pampasgræs bør vinterdækkes. Dæk med 20 cm løv. 

Cortaderia selloana (‘Funk’) 
– Pampasgræs  PRISGRUPPE 8

100 cm, med aks 200 cm høj. Lange (1-1,5 cm brede) grågrønne blade, der har knivskarpe 
kanter. I slutningen af september kommer de imponerende 40-50 cm store, lysende aks. 
Absolut en fantastisk græs. For at det skal lykkes, kræves en varm, solrig, veldrænet vokse-
plads, f.eks op mod fundamentet af et hus. Plantes de frit i haven, kræves vinterdækning.

Cortaderia selloana ‘Pumila’ 
– Dværgpampasgræs  PRISGRUPPE 8

80 cm, med aks 130 cm høj.  Samme forhold og vækstbetingelser som almindelig pampas-
græs. Blomstringen begynder normalt 14 dage tidligere end hos arten og måske er den lidt 
mere hårdfør.

Deschampsia 
– Bunke, Mosebunke
Vildvoksende over det meste af  den tempererede del af kloden. Danner flotte vintergrønne 
tuer, hvorfra der fra juni-august kommer mange lette, overhængende aks. Meget hårdfør og 
robust. Brug den solitært eller i gruppe. I 2004 startede vi en lille afprøvning af Deschamp-
sia. Der kommer til stadighed adskillige sorter til, men er alle velegnet til danske haver 
og anlæg? Hvor adskiller de forskellige sorter sig fra hinanden? Hvilken sort vil jeg selv 
anbefale? Læs mere om dette i afsnittet ”Afprøvning af græs”.

Deschampsia caespitosa ‘Bronzeschleier’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 110 cm høj. De mørkegrønne blade danner en tæt, kompakt tue. De lette 
aks hæver sig over tuen og bevæger sig ved den mindste vind. Aksene fremkommer i 
begyndelsen af juli. Sol til halvskygge. God i grupper eller solitært.

Cortaderia selloana (‘Funk’) 
– Pampasgræs

Deschampsia caespitosa ‘Schottland’
– Mosebunke
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Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 60 cm høj. En lidt lavere sort, der blomstrer lidt tidligere end ovennævnte 
(juni). Det er ikke en ren sort og der er derfor risiko for selvsåning.

Deschampsia caespitosa ‘Northern Lights’ 
– Brogetbladet Mosebunke  PRISGRUPPE 4

25 cm høj. Er ikke set med blomster. En amerikansk sort der blev fundet i en kasse med 
frøplanter. Det vil kræve længere tids arbejde før denne sort er ”renset” for grønne blade.

Deschampsia caespitosa ‘Tardiflora’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 110 cm høj. Akset fremkommer i midten af juni. Det er først flot sølvgrønt, 
for derefter at blive mere gyldent. Efter afblomstring virker den også flot grøn i tuen.  Abso-
lut en af de bedste. 

Deschampsia caespitosa ‘Tauträger’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 120 cm høj. Den mosebunke der kommer sidst med aks. De fremkommer i 
midten til slutningen af juli og er ligesom hos ‘Tardiflora’ flotte sølvgrønne. Dens blade er 
lysere grønne.

Deschampsia caespitosa ‘Schottland’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 120 cm høj. Er næsten identisk med ‘Bronceschleier’.

Deschampsia caespitosa ‘Waldschatt’ 
– Mosebunke  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 80 cm høj. Danner en flot mørkegrøn bladtue. Aksene er mørkere end hos 
de andre sorter. Meget elegant og selvom det er den ældste Deschampsia-sort (Kaiser og 
Seibert 1967) hører det helt sikkert blandt mine favoritter. Kompakt tue.

Deschampsia flexuosa 
– Bølget Bunke  PRISGRUPPE 3

20 cm, med aks 50 cm høj. Danner tuer af bløde trådformede blade. Aksene er dekorative 
over en meget lang periode. Fremkommer i juni. Ynder en hedeagtig, næringsfattig ikke 
for våd vokseplads. Altså end græs der trives, hvor mange andre planter har givet op. Vidt 
udbredt over det meste af Jorden. Sol til let skygge.

Deschampsia caespiosa ‘Tardiflora’
– Mosebunke
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Deschampsia flexuosa ‘Tatra Gold’ 
– Bølget Bunke  PRISGRUPPE 4

20 cm, med aks 50 cm høj. Ikke mindst på grund af sine lysegrønne, bløde blade er dette en 
fremragende græs. Aksene, der står som en let sky over det lysegrønne løv, fremkommer i 
juni-juli. Ynder en næringsfattig jord. Den vokser blandt andet på hedeområder.  Sol til let 
skygge.

Diarrhena japonica  PRISGRUPPE 4

80 cm høj. Vintergrønne blade. En hårdfør plante der ynder en vokseplads i let skygge. Den 
tætte tue af de overhængende blade er et flot syn. Aksene får den i juli-august, men de er 
ubetydelige.

Eragrostis spectabilis 
– Kærlighedsgræs  PRISGRUPPE 3

40 cm, med aks 70 cm. De 1-1,5 cm brede grønne blade danner tætte tuer. Aksene, der 
kommer i juni-juli danner en flot, let sky over bladene.  God både enkeltvis eller i grupper. 
Trives bedst i en ikke for våd jord og i sol til let skygge. Mange andre arter af Eragrostis har 
tendens til selvsåning, hvorimod denne art har begrænset selvsåning.

Elymus magellanicus (Agropyrum magellanicum) 
– Blågræs  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 100 cm. Stålblå blade. Danner en let overhængende bladtue. Aksene bør 
klippes af efter afblomstring (august) for ikke at skade helhedsindtrykket. Ynder sol og tåler 
nogen tørke. En nem og flot blå græs fra det sydlige Sydamerika, der f.eks. kan anvendes  
enkeltvis eller i grupper sammen med lave bunddækkende planter. Det er den mest stålblå 
græs af alle græsser og den vil være en fantastisk kontrast plante.

Festuca 
– Svingel, Bjørnegræs
Dette er en slægt på mere end 200 arter, der er udbredt over det meste af jorden. Vokser 
gennemgående på solrige områder med en tør og næringsfattig jordbund. 

Festuca glauca ‘Elijah Blue’ 
– Blå Bjørnegræs  PRISGRUPPE 1

20 cm, med aks 35 cm høj. Aksene fremkommer i juni-juli. Bladene er smalle.  Denne græs 
anvendes meget på grund af den stålblå farve. Det er en græs der ynder sol og veldrænet 
jord. Anvendes normalt i grupper, prøv f.eks. med en gruppe foran nogle røde buketroser (Nina 
Weibull). Bland evt. grus i jorden for at gøre den lettere. Det er normalt en stor fordel.

Elymus magellanicus 
– Blågræs

Festuca glauca ‘Elijah Blue’ 
– Blå Bjørnegræs
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Festuca mairei
– Grønstrålesvingel

Hakonechloa macra 
– Japansk Skovgræs

– samt sommerblomsten Scavola 

Festuca gautieri 
– Bjørnegræs  PRISGRUPPE 1

15 cm, med aks 25 cm høj. Bladene er mørkegrønne og trådformede, og planterne danner 
bredtvoksende tæpper. Aksene fremkommer i juni-juli. Breder sig kraftigt, derfor kan 
omplantning med tiden være at anbefale. God som bunddække også til store arealer, hvor 
området er brudt af store sten eller karakterplanter som f.eks. bjergfyr eller lign.

Festuca gautiere ‘Pic Carlit’ 
– Langsomtvoksende Bjørnegræs  PRISGRUPPE 1

Lidt lavere end ovennævnte og væsentlig mere langsomtvoksende. Især det sidste giver 
mange anvendelses muligheder.

Festuca mairei 
– Grønstrålesvingel  PRISGRUPPE 4

80 cm, med aks 120 cm høj. Vintergrønne blade. Flot kompakt tue af grågrønne, overhæn-
gende blade. Selv unge planter kan på grund af de overhængende blade hurtigt dække en 
kvadratmeter. Selv om den kommer fra Atlasbjergene i Marokko er den fuldt hårdfør i Dan-
mark. Brug den enkeltvis som karakterplante eller i grupper med et ensartet bunddække af 
f.eks. Lamium ‘White Nancy’ eller Waldsteinia.

Glyceria maxima ‘Variegata’ 
– Sødgræs  PRISGRUPPE 3

70 cm, med aks 90 cm høj. Bladene er først rødlige for derefter at blive hvidstribede og 
overhængende. Sparsom, men dekorativ blomstring. Desværre breder den sig kraftigt ved 
underjordiske udløbere. Tåler at stå i 5-20 cm. vand, men trives også godt i normal jord. 
Vær forsigtig ved udplantning i haven. Til gengæld er den uundværlig i krukker sammen 
med sommerblomsten Scavola (Fjerblomst) hvor den giver en fantastisk virkning  år efter år.

Hakonechloa macra 
– Japansk Skovgræs  PRISGRUPPE 4

90 cm, med aks 100 cm høj. Bambuslignende blad  der danner en kompakt tue. Er hårdfør, 
robust, delvis tørketålende og mere hurtigvoksende en den mere almindelige sort ‘Aureola’, 
men den kræver et par år på voksestedet før man får den optimale virkning. Kommer fra 
våde klippe- og skovområder i Japan. Ynder skygge og ikke for tør jord.

Hakonechloa macra ‘Albostriata’ 
– Japansk Skovgræs  PRISGRUPPE 4

90 cm, med aks 100 cm. Ligesom arten men med enkelte smalle, hvide længdestriber på 
bladene.

Glyceria maxima ‘Variegata’ 
– Sødgræs 
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Hakonechloa macra ‘Aureola’ 
– Japansk Skovgræs  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 50 cm høj. Gullige blade med en grøn stribe. Meget flot kompakt tue der vil 
skabe en flot kontrast til Hosta, hvis de anvendes sammen i skyggefulde områder i haver 
og anlæg. Bladene vil i megen skygge bliver mere grønne end hvis den står i sol. Ynder 
skyggede områder med en ikke for tør jord.

Helictotrichon sempervirens 
– Blåhavre  PRISGRUPPE 3

50 cm, med aks 120 cm høj. Bladene er blålige, smalle, temmelig stive og danner nogle 
flotte kompakte tuer. Aksene, der fremkommer i juni-juli, hæver sig over bladene på lange 
strå. Denne græs kommer fra Sydeuropas steppeområder og den ynder sol og gerne tør 
jord. Hvis den står meget beskyttet kan den i fugtige, varme somre blive angrebet af rusts-
vampe. Brug den i grupper på tørre områder, som kontrastplante, eller som enkeltstående 
plante blandt lavt bunddække.

Helictotrichon sempervirens ‘Saphirsprudel’ 
– Blåhavre  PRISGRUPPE 4

Som ovennævnte, men måske mere resistent over for eventuelle svampesygdomme (rust)

Holcus mollis ‘Albovariegatus’ 
– Fløjlsgræs  PRISGRUPPE 3

20 cm, med aks 30 cm høj. Flotte hvidstribede blade. Aksene , der fremkommer i juni, bør 
klippes af ved afblomstring, for at give fornyet grokraft til bladene. Sol og ikke for tørt.

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ 
– Japansk Blodgræs  PRISGRUPPE 4

50 cm høj. Får ingen aks, men den effekt man kan få af de røde blade er helt fantastisk. 
Bladene bliver mere og mere røde efterhånden som sommeren går og især toppen af 
bladene er helt røde. Arten kommer fra Japan og Kina hvor den vokser i engområder. Arten 
breder sig meget, men sorten ‘Red Baron’  er meget kompakt i væksten. Sol til halvskygge 
og ikke for megen vinterfugtighed.
Brug den som kontrastplante i bede f.eks. med et ensartet bunddække af Lamium macula-
tum  ‘Pink Pewter’. Det er en suveræn sammensætning.

Juncus effusus ‘Spiralis’ 
– Spiralformet Siv  PRISGRUPPE 4

50 cm høj. Dekorative spiralformede strå der er dekorative hele året. Kun i meget hårde 
vintre bliver stråene brune. Selvom det er et siv kan den godt trives i almindelig, ikke for tør 
jord. Sol.

Hakonechloa macra ‘Aureola’ 
– Japansk Skovgræs

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ 
– Japansk Blodgræs 
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Koeleria glauca 
– Kambunke  PRISGRUPPE 3

15 cm, med aks 25 cm høj. En flot blågrå, tueformet græs der vokser vildt i de jyske klitter. 
Den er derfor velegnet til tørre områder med sol f.eks i forgrunden af rosenbedet, et step-
peagtigt bed med blå og grå planter eller sammen med lave stedsegrønne under tagud-
hænget.

Luzula 
– Skovkugle, Frytle 
En slægt på 80 arter, der er udbredt i den tempererede zone og polarzonen, hvor planterne 
hovedsagligt vokser i skove eller fugtige områder. Det er græslignende planter, der tilhører 
Sivfamilien. De er nogle af de bedste bunddækkeplanter i let til helskygge, men især Luzula 
nivea kan også trives i sol. Tåler rodtryk fra store træer.

Luzula nivea 
– Snemarmorkugle, Snefrytle  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 60 cm høj. Bladene er stedsegrønne, lange, grågrønne og kraftigt behårede. 
Aksene der fremkommer i juni-august, er yderst særprægede  p.gr.a. deres hvide farve. Den 
er flot med sine kompakte tuer, men også en fantastisk græs når den er i blomst. Brug den 
som bunddække f.eks i skovagtige områder, blandt Rhododendron, i naturhaven. Den er god 
både i grupper og enkeltvis. Bedst i let skygge, men trives også i sol bare jorden ikke bliver 
meget tør.

Luzula pilosa ‘Igel’ 
– Pindsvinegræs, Håret Frytle  PRISGRUPPE 3

15 cm, med aks 25 cm. Meget sparsom blomstring. Danner en tæt, delvis stedsegrøn tue 
af mørkegrønne, behårede blade. Den sparsomme blomstring sker i april-maj. En rigtig flot 
græs, der vil være velegnet som bunddække, i grupper i forgrunden af busketter eller i 
krukker. Ynder let skygge, men trives også i sol. Arten er vildtvoksende i Danmark.

Luzula sylvatica 
– Skovkugle, Skovfrytle  PRISGRUPPE 2

40 cm, med aks 60 cm høj. Bladene er stedsegrønne, lancetformede og mørkegrønne. 
Aksene fremkommer i maj-juni. Kommer fra mellemeuropæiske bjergskove. Brug den som 
bunddækkeplante, under store træer, bag hegn og mure osv. Meget nøjsom. Kan brede sig 
lidt ved selvsåning. Tåler rodtryk fra store træer. Helst skygge, men kan også vokse i nogen 
sol.

Luzula sylvatica ‘Aurea’ 
– Skovkugle  PRISGRUPPE 4

Vækst som arten, men har gule blade. 

Geranium cant. ‘Karmina’
– Storkenæb 

Luzula pilosa ‘Igel’ 
– Pindsvinegræs, Håret Frytle

Luzula nivea 
– Snemarmorkugle, Snefrytle
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Luzula sylvatica ‘Marginata’ 
– Skovkugle, Skovfrytle  PRISGRUPPE 4

Lidt lavere end arten, men udmærker sig ved at have et lancetformet, stedsegrønt blad med 
en cremehvid, tynd stribe langs kanten. En flot græs.

Milium effusum ‘Aureum’ 
– Millegræs  PRISGRUPPE 3

40 cm, med aks 60 cm høj. Gule blade der sidst på sommeren bliver mere lysegrønne. 
Kønne aks i maj-juni. Gerne lettere skygge i skovbundsagtig jord. God som kontrastplante i 
skyggede områder f.eks. sammen med Hosta, Bergenia, Pachysandra.

Miscanthus 
– Elefantgræs
En slægt på 12 arter udbredt i det tropiske Afrika og Sydøstasien. Gennemgående høje 
eller meget høje græsser, der er iøjenfaldende på grund af de flotte, lange og brede blade. 
De fleste får også nogle yderst kønne aks, som oftest er kønne til langt hen på vinteren. 
Også bladene har prydværdi om vinteren. Pagels fra Leer i Tyskland har frembragt en 
mængde krydsninger, hvoraf vi har afprøvet adskillige og udvalgt dem, vi finder bedst til det 
danske klima. 
Elefantgræsser er så kønne, nemme og robuste planter, at de burde stå i enhver have. Og 
mangtfoldigheden er stor. Læs endvidere afsnittet ”Forsøg med græs”.

Miscanthus giganteus (Mis. floridulus, Mis. sin. ‘Giganteus’)  PRISGRUPPE 7

300 cm høj. 3 cm. bredt, langt, mørkegrønt blad. Den højeste af alle elefantgræsser. 
Sjældent aks. I efteråret 2006 så jeg den for første gang med aks på friland i Danmark. I 
have og anlæg bør den anvendes som baggrundsplante. Denne græs har været anvendt 
som haveplante i mange år og anvendes i dag også i mindre grad som landbrugsafgrøde 
hvor man udvinder cellulose af stråene.
 Grundlæggeren af  ”Den Geografiske Have” i Kolding, Aksel Olsen, indførte i slutningen 
af 1920’erne den almindelige elefantgræs (Miscanthus giganteus) fra Japan. Det er en 
naturkrydsning mellem Miscanthus sachariflorus og Miscanthus sinensis fra Japan. Der 
udføres et meget stort forskningsarbejde med elefantgræs som råstofkilde (cellulose, 
tagdækning, opvarmning m.m.)

Miscanthus ‘Purpurescens’ 
– Lille elefantgræs  PRISGRUPPE 7

130 cm, med aks 140 cm. En flot opret vækst. Bladene er matgrønne, og de antager 
allerede i midten af september en yderst dekorativ rød efterårsfarve. Aksene kommer i 
begyndelsen af oktober. Sol til let skygge.
En syv år gammel plante fylder ved roden 60 cm. I en meters højde er diameteren 110 cm.

Miscanthus ‘Purpurescens’ 
– Lille elefantgræs

Miscanthus giganteus
– Elefantgræs
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Miscanthus sinensis ‘America’®

– Elefantgræs 
170 cm, med aks 200 cm. Opret vækst med let udfaldende blade. Der er 2-4 gule 
tværstriber på det 70 cm lange blad, hvilket gør at den ikke virker så ”spraglet”. ‘America’ 
har endvidere en flot opret vækst, hvor bladene står i en flot bue ud fra stråene, hvilket 
giver mange anvendelsesmuligheder. Aksene er røde med en dekorativ opbygning. Sen 
blomstring (oktober).
En kommende nyhed som jeg forventer mig meget af. Fundet på et parti meristem-
formerede ‘Strictus’ hvor denne sort adskilte sig væsentlig. 
Sortsbeskyttet.

Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

110 cm, med aks 140 cm høj. Det 1,6 cm brede, oliven- til mørkegrønne blad får i juli en 
rødlig farve i bladene. Også stænglerne er rødlige. Nytilvæksten er lysegrøn, hvilket giver 
et flot farvespil. I slutningen af august til begyndelsen af september fremkommer de flotte, 
oprette, rødlige aks. Yderst køn efterårsfarve i slutningen af september. Sol til let skygge.
En syv år gammel plante fylder ved roden 45 cm. I en meters højde er diameteren  130 cm.

Målet med denne græs var at finde den ideelle græs til mindre terrassebede (opret vækst, 
ikke for dominerende og fyldig bladmasse). En græs der gerne måtte indeholde en rødlig 
bladfarve og flotte aks. ‘Dronning Ingrid’ opfylder tilnærmelsesvis denne målsætning. 

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

100 cm, med aks 120 cm høj.  Det 1,1 cm brede blade får en rødlig farve sidst på som-
meren. Rødlige, fyldige, let overhængende aks fra sidst i august. Orangerød efterårsfarve. 
Sol til let skygge. En syv år gammel plante fylder ved roden 50 cm. I en meters højde er 
diameteren 100 cm.

Miscanthus sinenesis ‘Flamingo’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

120 cm, med aks 170 cm høj. Stærkt hængende sølvagtige aks med rosa skær. Meget 
opret vækst. Et meget rammende navn (‘Flamingo’) til denne flotte græs. Bladene er 1,1 cm 
brede. Sol til let skygge. 
En syv år gammel plante fylder ved roden 45 cm. I en meters højde er diameteren 70 cm. 

Miscanthus sinensis ‘Goldfeder’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

150 cm, med aks 210 cm høj. Aksene fremkommer i slutningen af september.  2,1 cm bredt 
blad med tydelig hvid midternerve. Lysegule kanter på bladene. Sol.  

Miscanthus sinensis ‘America’®

– Elefantgræs 

Miscanthus sinenesis ‘Flamingo’ 
– Elefantgræs

Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’ 
– Elefantgræs
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Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ 
– Finstrået elefantgræs  PRISGRUPPE 7

170 cm høj. Sjældent aks. Flotte, smalle grågrønne blade der krøller flot ved den første 
frost. En køn Græs der har været brugt i mange år. Sol til let skygge. 
En syv år gammel plante fylder ved roden 55 cm.  I en meters højde er diameteren 180 cm.

Miscanthus sinensis ‘Hermann Müssel 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

130 cm, med aks 180 cm. En græs der på mange områder minder om ‘Yaku Jima’. En flot 
græs der fortjener stor udbredelse. Bevarer bladene grønne i længere tid end de andre 
Miscanthus sorter. Sol til let skygge. Nyhed 2002.

Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ 
– Elefangræs  PRISGRUPPE 7

150 cm, med aks 170 cm. opret vækst med 1 cm brede blade. Overhængende, sølvfarvede 
aks med et rødligt skær. Aks kommer i slutningen af juli til begyndelsen af august.
En syv år gammel plante fylder ved roden 50 cm. I en meters højde 110 cm.

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

120 cm, med aks 150 cm høj. Flotte grågrønne blade (0,8 cm brede). Massiv, let overhæn-
gende bladmasse. I midten til slutningen af august udspringer de lette aks. En yderst god 
elefantgræs med mange anvendelsesmuligheder. Sol til let skygge. 
En syv år gammel plante fylder ved roden 45 cm. I en meters højde er diameteren 120 cm.

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

170 cm, med aks 200 cm høj.  Flot opret vækst med overhængende blade (1,8 cm bredt). I 
begyndelsen af september kommer de yderst flotte røde aks. Køn efterårsfarve. En af de 
bedste. En syv år gammel plante fylder ved roden 60 cm. I en meters højde er diameteren 
130 cm.

Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

150 cm høj. Sjældent aks i Danmark. Smalle blade (0,8 cm) med tynde hvide længdestriber. 
Sol.
En syv år gammel plante  fylder 40 cm ved roden. I en meters højde er diameteren 100 cm.

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ 
– Elefantgræs

Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ 
– Elefangræs

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 
– Elefantgræs
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Miscanthus sinensis ‘Nishidake’ 
– Japansk Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

190 cm, med aks 210 cm høj. De 3,3 cm brede blade er overhængende. Omkring  først i 
august kommer de lyse aks, hvor frøene modnes meget tidligt og falder af. Derfor mister 
den sin prydværdi på disse breddegrader. God i mellem og måske det nordlige Sverige og 
Norge. Den er set med aks lige nord for Polarcirklen omkring slutningen af august.. Ind-
samlet på en japansk ø ved navn Nishidake af svenske botanikere i slutningen af 70’erne. 
Desværre er der udbredt flere kloner med samme navn. Sol til let skygge.
En syv år gammel plante fylder ved roden 50 cm. I en meters højde er diameteren 160 cm.

Miscanthus sinensis ‘Nishidake Gøteborg’ 
– Japansk elefantgræs  PRISGRUPPE 7

160 cm, med aks 190 cm høj. En anden klon af ovennævnte. Mange flotte aks i midten af 
august. 2 cm bredt, lysegrøn blad der holder den grønne farve til langt hen på efteråret. 
En yderst flot, kompaktvoksende græs hvor aksenes prydværdi også er rigtig flot hen på 
vinteren. Sol til let skygge.
En syv år gammel planter fylder ved roden 50 cm. I en meters højde er diameteren 170 cm.

Miscanthus sinenesis ‘München’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

180 cm, med aks 220 cm høj. De cremehvide aks der fremkommer i slutningen af september 
er anderledes i farven er  end på de andre Miscanthus.  Flotte grønne, brede blade. Opret 
vækst. En ny græs i vores sortiment der har flotte blade, flotte aks, flot vækst – altså en 
græs med stor anvendelighed. En græs der i adskillige år har været i Weihenstephan’s 
afprøvningshave i München, men hvor vi nok alle har rettet blikket mod Pagels sorter, må vi 
nu erkende at denne sort, er en virkelig god sort som supplement til Miscanthus sortimen-
tet. Nyhed 2000

Miscanthus sinensis ‘Overdams Mini’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

130 cm, med aks 150 cm høj. 1,1 cm bredt, grågrønt blad. Aksene kommer først i slutningen 
af september. ‘Overdams Mini’ har egentlig været ”smidt” ud af sortimentet, fordi udbudet 
af Miscanthus-sorter er enormt, men ‘Overdams Mini’ udmærker sig ved en smal opret 
vækst og den breder sig minimalt.
En syv år gammel plante fylder ved roden 40 cm. I en meters højde er diameteren 80 cm. 
Det er den mest kompakte sort i planteskolens 10 år gamle samling af Miscanthus. 

Miscanthus sinensis ‘Poseidon’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

170 cm, med aks 200 cm høj. Bladene er 2,7 cm brede og grønne med tydelig  hvid midtern-
erve. En værdifuld græs med kønne meget store rosa farvede aks og de brede blade. 
Væksten er meget dekorativt overhængende, hvilket bevirker at planten fylder ret meget. 
Vælter ikke. De store aks fremkommer i begyndelsen af september. Sol til let skygge.

Miscanthus sinensis ‘Nishidake’ 
– Japansk Elefantgræs

Miscanthus sinenesis ‘München’ 
– Elefantgræs
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Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ 
– Sølvelefantgræs  PRISGRUPPE 7

180 cm, med aks 210 cm høj. Bladene er 2 cm brede og mørkegrønne. Den er grøn til langt 
hen på efteråret. Aksene er sølvagtige og kommer i begyndelsen af september. 
En god elefantgræs, men vær opmærksom på at den falder mere og mere ud til siden med 
tiden, så den kræver plads. En af de ældste elefantgræsser (Dr.Simon, 1963). Sol til let 
skygge.
En 7 år gammel plante fylder ved roden 70 cm. I en meters højde er diameteren 200 cm.

Miscanthus sinensis ‘Silberpfleil’ 
– Hvidstribet Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

160 cm høj. Flotte hvidstribede blade der holder farven langt hen på efteråret. Får ingen 
aks. Sol til let skygge.
En 7 år gammel plante fylder ved roden 60 cm. I en meters højde er diameteren 110 cm.

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 
– Brogetbladet Elefantgræs, Zebragræs  PRISGRUPPE 7

170 cm høj. Sjældent aks. Grønt blad med meget dekorative gule tværstriber (pletter).  Den 
får 6 eller flere pletter på det 50 cm. lange, strittende blad. Sol til let skygge. 
En 7 år gammel plante fylder ved roden 50 cm. I en meters højde er diameteren 110 cm.

Miscanthus sinensis ‘Undine’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

160 cm, med aks 210 cm høj. Overhængende  grågrønne blade der er 1,6 cm brede. Aksene 
kommer i midten af august. Rosafarvede. På grund af den store afstand mellem bladmasse 
og aks har denne græs mange anvendelsesmuligheder. Sol til let skygge.
En 7 år gammel plante fylder ved roden 55 cm. I en meters højde er diameteren 110 cm.

Miscanthus sinensis ‘Variegatus’ 
– Hvidstribet Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

160 cm høj. Flotte hvidstribede blade. Ingen aks. Sol til let skygge.

Miscanthus sinensis ‘Werner Neufliess’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

150 cm, med aks 170 cm. Smalle, overhængende blade. Begyndende blomstring i slutnin-
gen af august. Anden blomstring kommer i slutningen af september. Ser specielt ud med de 
sølvgrå ”gamle” aks og de rosafarvede ”nye” aks. Nyhed 2004.

Miscanthus sinensis ‘Yaku Jima’ 
– Elefantgræs  PRISGRUPPE 7

140 cm, med aks 160 cm høj. Smalle overhængende grågrønne blade. Aksene, der kommer 
i midten af september, er lyse. 
En syv år gammel plante fylder ved roden 45 cm. I en meters højde er diameteren 140 cm.

Miscanthus sinensis ‘Werner Neufliess’ 
– Elefantgræs

Miscanthus sinensis ‘Undine’ 
– Elefantgræs

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 
– Brogetbladet Elefantgræs, Zebragræs
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Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ 
– Brogetbladet Elefantgræs, Zebragræs  PRISGRUPPE 7

180 cm, med aks 220 cm høj.  Bladene er 2 cm brede, grønne med gule tværstriber (pletter). 
Sol til let skygge. 
En syv år gammel plante fylder ved roden 55 cm. I en meters højde er diameteren 130 cm.

Molinia 
– Pibegræs, Blåtop
Dette er en slægt, der er naturligt voksende i Danmark. Planterne danner kompakte tuer. 
Aksene kommer fra de ”knæ” der sidder lige over jorden, og blev i øvrigt tidligere anvendt 
som piberensere.
De er meget hårdføre. Om foråret vokser bladene ud og danner nogle flotte fontæner, og 
når blomsterne kommer midt på sommeren, glemmer man helt at Molinia cae. ‘Dauerstrahl’ 
og Mol. cae. ‘Overdam’ er de eneste Molinia, der har prydværdi om vinteren. De andre 
vælter ofte ved den første tøsne i december. Fjern blot stråene på dette tidspunkt. Alle 
har yderst kønne efterårsfarve. Molini arundinacea er vildvoksende over det meste af den 
nordlige halvkugle, hvor det vokser ved vandløb, i skovlysninger m.m. Molinia caerulea er 
vildtvoksende i Danmark hvor det bl.a. vokser på heden.

Molinia arundinacea  ‘Bergfreund’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

50 cm, med aks 160 cm høj. Grågrønne blade. Meget åbne, lette aks i juli. Sol til halvsky-
gge. Brug det i terrassebede, under større træer eller i hedebedet sammen med lyng og 
søjleenebær.

Molinia arundinacea ‘Cordoba’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

80 cm, med aks 170 cm høj. Overhængende vækst (næsten ligesom ‘Fontäne’). Bredere 
blade end de andre arundinacea sorter. ‘Cordoba’ er en ny sort, men det virker som om den 
har større prydværdi om vinteren end de fleste andre Molinia arundinacea sorter.

Molinia arundinacea ‘Fontäne’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

40 cm, med aks 150 cm høj. Aksene er graciøst overhængende (som en fontæne) og frem-
kommer i august. På grund af sin overhængende vækst kan selv forholdsvis unge plante 
fylde op til 250 cm i diameter. Sol til halvskygge.

Molinia arundinacea ‘Karl Foerster’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

80 cm, med aks 150 cm høj.  Aksene skråt opretvoksende. God i såvel sol som nogen 
skygge. Aks fremkommer i august. 

Molinia arundinacea ‘Transparent’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop 

Molinia arundinacea ‘Windspiel’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop



32 33

Molinia arundinacea ‘Transparent 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

60 cm, med aks 170 cm høj, I slutningen af juli fremkommer de op til 50-60 cm lange toppe, 
der er næsten transparente. Den har en mere opret vækst end de før nævnte sorter, og det 
er en sort, der fortjener stor udbredelse. Den lave, kompakte bladtue med overhængende 
blade og de kønne Transparente aks gør, at den kan anvendes mange steder i haver og 
anlæg. Brug den i hedebedet sammen med lyng , søjleenebær og evt. Hortenisia’er og 
Kinesisk Astilber, i forgrunden mellem store træer, i terrassebedet, sammen med stauder, i 
store grupper m.m.

Molinia arundinacea ‘Windspiel’ 
– Stor Pibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 6

70 cm, med aks 200 cm høj. Den højeste af alle pibegræsser. Store kønne aks i august. 
Opret vækst der gør den meget anvendelig. Sol til halvskygge. 

Molinia caerulea ‘Dauerstrahl’ 
– Dværgpibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 100 cm høj. Blomsterne der fremkommer allerede i midten af juli, er stand-
haftig i stråene, og har derfor også prydværdi om vinteren. En god og robust sort som jeg 
anvender meget i terrassebede med bunddække af Waldsteinia eller i hedebede.

Molinia caerulea ‘Edith Dudtzus’ 
– Dværgpibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 4

40 cm, med aks 110 cm høj. Mørkere aks end ‘Dauerstrahl’ som den ligner i vækst. 

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ 
– Dværgpibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 70 cm høj. Bladene er blågrønne og ofte med et rødligt skær i spidsen af 
bladene. Aksene der fremkommer i begyndelsen af august, giver en næsten søjleformet 
vækst. Sol til halvskygge.

Molinia caerulea ‘Overdam’ 
– Dvægpibegræs, Blåtop  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 60 cm høj. Såvel de grågrønne  blade som stråene med aks er skråt opret-
voksende, så den tætte tue ligner et pindsvin. En udvalgt frøplante fra Molinia caerulea fra 
1983. Sol til halvskygge. Brug den i forgrunden af stauder, sammen med et lavt bunddække 
af f.eks Lamium ‘White Nancy’ eller i bede sammen med lave vækster.

Molinia caerulea ‘Variegata’ 
– Brogetbladet Dværgpibegræs  PRISGRUPPE 4

30 cm, med aks 60 cm høj. Bladene er let overhængende og med kønne hvide længdestrib-
er. Aksene, der fremkommer i begyndelsen af august, er også let overhængende. En meget 
køn, tæt tue. Er der forskellige kloner af denne spændende græs i produktion? Vi er ved at 
afprøve en højere form af Mol. cae. ‘Var.’ som umiddelbart tegner meget lovende. 

Molinia caerulea ‘Dauerstrahl’ 
– Dværgpibegræs, Blåtop

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ 
– Dværgpibegræs, Blåtop
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Panicum 
– Hirse
En slægt på over 400 arter, der er udbredt over hele kloden. De arter, vi anvender til 
havebrug, kommmer især fra de Nordamerikanske prærier. Oftest er det græsser med 
en opretvoksende statur, og hvor aksene sidder i lette toppe. Det er en langsom starter 
om foråret , men når de lette og kønne aks fremkommer i august, er det en fryd for øjet. 
Flere sorter får en rødfarvning af de smalle blade. De er fantastiske i grupper, som solitær 
plante, i staudebedet, i bede med en ensartet bunddække f. eks. giver en gruppe rishirse 
underbeplantet af bjergmynte (Calamintha) en fantastisk virkning.
Rishirse ynder en solrig, lidt næringsfattig (bland evt. lidt grus i jorden) jord. Står de i en 
meget muldrig jord kan man risikere at de vælter meget ud til siden. Læs endvidere afsnit-
tet ”Forsøg med græs”. I visse kataloger og bøger er der ofte navneforvirring (forveksling).

Panicum maximum 
– Rishirse, Guineagræs  PRISGRUPPE 4

130 cm, med aks 170 cm høj. Bladene er først grønne, senere blågrønne. Aksene, der frem-
kommer i august, er store lette toppe, hvilket gør dem meget anvendelige i såvel friske som 
tørrede buketter.  Væksten er opret og den vælter kun i begrænset omfang under kraftige 
regnskyl. Sol til halvskygge.
En græs der desværre ikke er særlig kendt. Den vokser vildt i Afrika, Australien, Fiji-øerne, 
Hawaii, Malaysia – altså alle meget varme lande. Under mine søgninger på internettet så 
jeg fotos af et græstæppe af Panicum maximum under palmer – og alligevel er den fuldt 
hårdfør i Danmark – og måske en af de bedste Panicum?

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

100 cm, med aks 130 cm høj. De metalfarvede (gråblå) blade er opret strittende. Selve 
planten har en flot opretvoksende statur. Bladene farves gule til efteråret. Aksene frem-
kommer fra august. Sol.
Kan med fordel anvendes ligesom Calmagrostis ‘Overdam’ i anlæg hvor den oprette vækst 
giver en speciel virkning. En udvalgt sort fra Kurt Bluemel. 

Panicum virgatum ‘Heiliger Hain’ 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

60 cm, med aks 80 cm høj. En lav Rishirse der i vækstform ligner ‘Heavy Metal’ , men 
i løbet af eftersommeren farves nogle af de blålige blade vinrøde. Den laveste af alle 
Rishirser. Sol.

Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ (P.v. ‘Hänse Herms’) 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

100 cm, med aks 130 cm høj. Grønne, overhængende blade der allerede i juli får en beg-
yndende rødfarvning, der til efteråret ender med rigtig mange røde blade. Aks fra august. 
Rødfarvningen er særlig i øjenfaldende hvis den står i fuld sol. Bør anvendes hvor man 
ønsker at spille på planternes bladfarve. En  sort fundet af Karl Foerster i 1967.

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ 
– Rishirse

Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ 
– Rishirse 
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Panicum virgatum ‘Rubrum’ 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

130 cm, med aks 160 cm høj. Opret vækst. Grønne, overhængende blade hvoraf en be-
grænset mængde farves røde hen på eftersommeren. 

Panicum virgatum ‘Shenandoah’ 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

Vækst og højde næsten som ‘Rotstrahlbusch’. Den rødlige bladfarve er meget i øjenfal-
dende. Sol. En spændende rishirse fundet af Dr. Simon, Tyskland.

Panicum virgatum ‘Squaw’ 
– Rishirse  PRISGRUPPE 4

120 cm, med aks 140 cm høj. Grønne, overhængende blade der delvis rødfarves til 
efteråret. Væksten er ret overhængende specielt i regnfulde perioder. Sol.

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 
– Lampepudsergræs  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 70 cm høj. Bladene smalle og overhængende. De kønne, rævehale lignende 
aks sidder på lange strå, der flot hæver sig over bladtuen. De fremkommer i september. Sol 
og gerne en varm vokseplads. Kan anvendes solitært eller i gruppe. En plads i forgrunden 
af et bed med den rødbladet tornnød (Acaena micro. ‘Kupferteppich’). Vildtvoksende i det 
østlige Asien.

Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ 
– Lampepudsergræs  PRISGRUPPE 4

20 cm, med aks 30 cm høj. Køn lille græs der får sine aks i midten af august. Sol og varm 
vokseplads.

Pennisetum orientale ‘Tall Tails’ 
– Orientalsk Lampepudsergræs  PRISGRUPPE 4

80 cm, med aks 110 cm høj. En flot græs med lange aks fra juni til oktober. Kræver en 
veldrænet jordbund og en solrig vokseplads for at blive rigtig flot. Vildtvoksende i det 
tropiske Afrika. God sammen med Anisisop (Agastache ‘Blue Fortune’), Gul Solhat (Rudb. 
‘Goldsturm’) og Sct. Hansurt (Sedum ‘Matrona’).  

Phalaris arundiancea ‘Feesey’ 
– Glansgræs  PRISGRUPPE 3

60 cm, med aks 100 cm høj. Grønne blade med kraftige hvide striber, der især om forsom-
meren også har et rosa skær. Meget farverig. Aksene kommer i juni-juli. Breder sig ved 
underjordiske udløbere, men virker mere samlet i væksten end den gamle sort ‘Picta’. Sol 
til halvskygge. Arten er vildtvoksende i Danmark.

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 
– Lampepudsergræs

Pennisetum orientale ‘Tall Tails’ 
– Orientalsk Lampepudsergræs
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Poa labillardierei 
– Australsk Rapgræs  PRISGRUPPE 4

80 cm, med aks 100 cm høj. De lette aks fremkommer i juli-august. Næsten trådformede, 
blågrønne blade.  Fuld sol og veldrænet jord. En nyere græs hvor den fulde hårdførhed 
endnu ikke kendes (den overlevede den kolde periode vi havde i vinteren 2005). Virker som 
et alternativ til Helictotricon hvor Australsk Rapgræs er den højeste. 

Poa chaixii 
– Skovrapgræs  PRISGRUPPE 3

80 cm, med aks 100 cm høj. De 1 cm brede, friskgrønne blade danner en tæt og kompakt 
tue. De lette, overhængende aks fremkommer i juli. Tåler en del skygge. Anvendes som 
forgrundsplante i busketter, under store træer eller på andre lidt skyggefulde områder. 
Vildtvoksende i Alperne.

Sesleria 
– Blåaks
En slægt på 27 arter der især vokser i bjergrige egne i Sydeuropa. Flere af dem er pioner-
planter. Det vil sige at det er planter der ”næsten kan vokse på en sten” for derefter at give 
grundlag for at andre planter kan trives på dette sted. De er stedsegrønne eller vinter-
grønne. Deres aks er ofte lidt uanselige, men det er taknemmelige, lette, robust og længe 
levende planter der ikke forlanger megen pasning. Det er min opfattelse at flere og flere er 
ved at få øjnene op for denne fantastiske slægt der fortjener langt større udbredelse.
Kan anvendes som bunddække til store, udsatte arealer (tåler også begrænset salt sprøjt),  
som solister med et ensartet bunddække af f.eks. guldjordbær (Waldsteinia), som forgrund-
splante i store staudebede eller i naturnære beplantninger. 

Sesleria autumnalis 
– Blåaks  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 50 cm høj. De lysegrønne blade danner en tæt tue der med tiden vil brede 
sig lidt ved rodskud. Som den eneste Blåaks blomstrer Sesleria autumnalis fra august til 
oktober. Man bliver simpelthen overrasket over den virkning det giver når den kommer med 
sine 7 cm lange, tætte aks på 50 cm lange strå. Den trives bedst i nogen skygge, men tåler 
også sol. Vildtvoksende i Slovenien. Brug den i grupper sammen med Sedum ‘Matrona’ 
eller i halvskygge sammen med Blodrød Storkenæb (Geranium ‘Max Frei’).

Sesleria caerulea 
– Blåaks  PRISGRUPPE 3

20 cm, med aks 30 cm høj. De blålige blade danner en flot tue. Aksene fremkommer i april-
maj, men er lidt uanselige. Sol og ikke for sur jord.

Sesleria autumnalis 
– Blåaks 

Sesleria heufleriana 
– Blåaks

Sedum ‘Matrona’ 
– Skt. Hansurt
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Sesleria heufleriana 
– Blåaks
30 cm, med aks 40 cm høj. Den rigtige blåaks. Tåler næsten alt. Bladene er mørkegrønne 
på oversiden og blålige på undersiden. Da bladet vokser lidt ligesom en spiral giver det et 
flot blågrønt spil i den tætte tue. Vintergrøn. Allerede i begyndelsen af marts fremkommer 
de dekorative men små blåsorte aks. Sol til halvskygge. På grund af den lave, tætte tuer er 
den fantastisk til bunddække, i hedehaver, forgrundsplante blandt stauder eller i surbunds-
bedet. Vildtvoksende i Sydøsteuropa.

Sesleria nitida 
– Blåaks  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 80 cm høj. Blågrå, overhængende blade der danner en flot tue, der med 
tiden kan blive ret bred. De hvidgrå, tætte aks fremkommer i april-maj.Vintergrøn. En robust 
og nem græs der er vildtvoksende i Italien og Spanien. Brug den i forgrunden af rosenbe-
det, som steppeplante (tørt og stenrigt), i terrassebedet eller i hedebedet sammen med 
forårslyng og Kinesisk Astilbe. Sol til halvskygge.

Spartina pectinata ‘Aureomarginata’ 
– Guldlistegræs  PRISGRUPPE 3

130 cm, med aks 200 cm høj. Bladene er smalle og op til 100 cm lange, overhængende og 
grønne med en gul længdestribe. Blomsterstanden, der er endestillet på lange kraftige 
strå, bliver 20-40 cm lange og fremkommer i august. Breder sig ved underjordiske udløbere. 
Meget hårdfør. Sol til halvskygge. Arten er vildtvoksende i vådområder i det vestlige 
Nordamerika.

Spodiopogon sibiricus 
– Sibirsk Sølvaks  PRISGRUPPE 4

100 cm, med aks 140 cm høj. De bambuslignende blade danner en flot og kompakt tue. De 
lette aks fremkommer i juli-september. Sol til let skygge. En robust græs fra det østlige 
Asien, hvor den vokser i skovlysninger.

Sporobolus heterolepis 
– Præriegræs  PRISGRUPPE 3

30 cm, med aks 80 cm høj. En fin smalbladet tue, hvor man i juli-august bliver overrasket 
når de lette aks kommer på de 70 cm lange strå. En køn græs der kan anvendes i hedebede, 
sammen med lave stenplanter eller som bunddække på tørre arealer. Vildtvoksende på den 
amerikanske prærie.

Sesleria heufleriana 
– Blåaks

Sesleria nitida 
– Blåaks



Stipa 
– Fjergræs
En slægt på mere end 250 arter, der er udbredt over det meste af kloden. Bladene er for det 
meste sammenrullede og næsten trådformede. Akset er karakteristisk med de ofte meget 
lange, fjerformede stakke. Stipa har været anvendt i mange år først og fremmest på grund 
af de usædvanlige aks. Stipa er nok den slægt, hvor botanikkerne har været mest i tvivl 
om andre græssers ”familieskab”, hvilket kan give en del forvirring med navnene (især 
Calamagrostis brachytricha, Anemanthele less., Achnatherum cala., Nassella m. fl.).

Stipa calamagrostis (Achnatherum cala.) 
– Sølvaks  PRISGRUPPE 3

70 cm, med aks 110 cm høj. Bladene er grønne og 1 cm brede. Danner en let overhængende 
tue. Aksene er samlet i elegante, overhængende, sølvagtige toppe. Aksene fremkommer i 
juni og blomstrer til helt hen i november måned. Den ynder sol, men trives også udmærket i 
let skygge. Denne altid elegante græs har mange anvendelsesmuligheder.

Stipa calamagrostis ‘Algaü’ 
– Sølvaks  PRISGRUPPE 4

50 cm, med aks 70 cm høj. En mere kompakt plante end ovennævnte, ellers ligesom denne.
 
Stipa capillata 
– Fjergræs  PRISGRUPPE 3

50 cm, med aks 100 cm høj. Den danner tætte tuer med en opret næsten søjleformet 
vækst. De 20 cm lange aks fremkommer i juni-juli. Sol og ikke for fugtig jordbund. Vildtvok-
sende i Sydeuropa og Asien.

Stipa gigantea 
– Kæmpefjergræs  PRISGRUPPE 7

40 cm, med aks 150 cm høj. De høje aks (der på en muldrig jord kan blive op til 180 cm 
høje) hæver sig i juni over den udbredende tue af smalle, grønne blade. Virkningen er 
fantastisk flot, og man forstår ikke, at denne græs ikke er langt mere anvendt. Den er 
vintergrøn. Tåler ikke for megen vinterfugtighed, men er ellers nem. Den trives bedst 
i sol, men tåler nogen skygge. Den kan anvendes som solitærplante, i grupper med et 
ensartet bunddække af f.eks. Perlekurv (Anaphalis) Stenurt (Sedum) eller lave Storkenæb 
(Geranium). Den er vildtvoksende i Spanien, Portugal og Marocco hvor den vokser på tørre 
bjergskråninger og steppeagtige områder. 

Stipa tenuissima  (Nassella ten.) 
– Mexicansk Fjergræs  PRISGRUPPE 3

40 cm, med aks 60 cm høj. Den tætte, finbladede tue får nogle yderst flotte aks på 50-60 
cm lange strå. En græs som jeg endnu ikke vil betegne som fuldt hårdfør, da jeg endnu ikke 
har haft den stående i potter i hårde vintre. Kræver en varm og solrig vokseplads med en 
veldrænet jord. Vildtvoksende i Mexico, hvor den vokser på prærien.
50 cm, med aks 70 cm høj. En mere kompakt plante end ovennævnte, ellers ligesom denne.
 

Stipa calamagrostis
– Sølvaks 

Stipa gigantea 
– Kæmpefjergræs

Vinter foto
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Udstillingshave

Her fi nder du



Åbningstider i Overdam Planteskole:
 Hverdage (undtagen tirsdag) 8.00-17.00
 Lørdag, søn- og helligdage 9.00-15.00
 Tirsdag Lukket

Begrænset åbningstid i juli-august og om vinteren. I disse perioder er der weekend-lukket. 
Uden for plantesæsonen er det derfor en god idé at ringe først.


