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Höstvädd ”Alba vit” 
(Scabiosa caucasica) 

Blommar juli-oktober 

Vårälväxing 
(Sesleria heufleriana) 

Blommar april-maj 

 

 

Lammöra stor ”Big ears” 
(Stachys byzantina) 

Kan blomma mellan juni-

juli 

Backtimjan 
(Thymus serpyllum) 

Blommar juni-juli 

 

 

Vit backtimjan 
(Thymus serpyllum Albus) 

Blommar juni-juli 

Trädgårdsnäva 
(Geranium 'Azure Rush') 

Blommar juni-oktober 

 

 

Blå Bolltistel 
(Echinops bannaticus) 

Blommar augusti-

september 

Höstsilverax ”Brunette” 
(Actaea simplex) 

Blommar september-

oktober 

 
 

  

 

Prästkrage 
(Leucanthemum vulgare) 

Blommar juni-juli 

Lavendel 
(Lavandula angustifolia) 

Blommar juli-augusti 

 

 

Dvärgsyren 
(Syringa meyeri) 

Blommar maj-juni 

 

Har ni tips på växter som pollinerare tycker om 

så hör av er till: 

Årjängs kommun 

Bygg- och miljökontoret  

E-post: miljo@arjang.se 

Tfn vxn: 0573-141 00 

 

För mer information om LONA gå in på:  

www. naturvardsverket.se/lona 

 

 

Växtval till 
Fjärilsparken i Årjäng 

 
Fjärilsparken är ett projekt för den 

lokala naturvårdssatsningen 
(LONA), som genom bidrag ska 

stimulera kommuners och ideella 
föreningars långsiktiga 

naturvårdsengagemang. 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:miljo@arjang.se


 | | 

 

1 
 

2 
 

3 

Växtval 
 

Statligt bidraget till lokala naturvårdsprojekt 
är medfinansiär för genomförandet av 
detta projekt. 

Växtvalen är i stor utsträckning gjorda 
utifrån att de är kända växter som lockar till 
sig fjärilar, bin och humlor.  

Vissa växtval är dock valda som 
komplettering för att skapa en god och 
estetiskt tilltalande helhet. Konceptet för 
växtvalen har varit ”försvenskad stäpp”. 
Många av stäppens växter besitter goda 
egenskaper just för att locka insekter 
samtidigt som de är anpassade efter 
årstidsväxlingar tack vare förhållandena på 
sina naturliga växtplatser.  

Färgskalan på blommorna går i vitt, gult, 
orange och lila, med kompletterande toner 
av grönt och silver. Det är planterat drygt 
800 plantor av 27 olika sorter. 

 
 

Praktrölleka ”Parker´s 

Variety” 
(Achillea filipendulina) 

Blommar juni-september. 

 

 

Rölleka ”Walther 

Funcke” 
(Achillea millefolium) 

Blommar juni-september 

Oktoberaster ”Early 

Blue” 
(Aster novi-belgii) 

Blommar juli-september 

 

 

Stenkyndel 
(Calamintha nepeta) 

Blommar ju ni-oktober 

Stenkyndel ”White 

cloud” 
(Calamintha nepeta) 

Blommar juni-augusti 

  

 

Jättevädd 
(Cephalaria gigantea) 

Blommar juli-september 

Stäppsalvia ”Caradonna” 
(Salvia Nemorosa) 

Blommar juni-september 

 

 

Solhatt ”Green Jewel”) 
(Echinacea) 

Blommar juli-september 

 

  Röd solhatt ”Magnus” 

(Echinacea purpurea) 

Blommar juli-september 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

 

Röd solhatt ”Magnus” 
(Echinacea purpurea) 

Blommar juli-september 

Månadssmultron 
(Fragaria vesca var. 

Semperflorens) 

Blommar juni-september 

 

 

Kungsnejlikrot 
(Geum 'Borisii') 

Blommar maj-juli 

Trädgårdsnejlikrot 
(Geum 'Mai Tai') 

Blommar maj-juli 

 

 

Kärleksört 
(Hylotelephium (Sedum) 

'Herbstfreude') 

Blommar augusti-oktober 

Grekisk vädd “Mars 

Midget” 
(Knautia macedonica) 

Blommar juli-september 
 

 

Lampborstgräs ” 

Hameln” 
(Pennisetum alopecuroides) 

Blommar augusti-

spetember 

Kungsmynta/Oregano 

(Origanum vulgare) 

Blommar juli-oktober 

 
 

 


