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Formål og baggrund 
Begrundelsen for at udgive en sådan liste er at afhjælpe en mangel i forbindelse med Statens Plantetil
syns liste over standardiserede navne som kun angiver arter og hybrider. Det er således ikke muligt i 
den at se hvilken art eller hybrid, en bestemt sort eller frøkilde tilhører. 

Med udgivelsen af nærværende liste håber vi, at denne mangel er afhjulpet. 
Listen er ikke dækkende for alle dyrkede sorter, men det er forsøgt at dække de væsentligste af de 

dyrkede planter inden for området. Listen tager udgangspunkt i kataloger og tilbudslister fra plante
skoler suppleret med Institut for Landskabsplanters kartoteker. 

Som grundlag for udarbejdelsen er for artsnavne anvendt: »Liste over standardiserede plantenavne« 
1985, fra Statens Plantetilsyn, som er baseret på: 

1. ISTA List af Stabilized Plant Names. 
2. A Multilingual Glossary of Common Plant Names (ISTA). 
3. R. Zander: Handworterbuch der Pfanzennahmen. 12. Auflage. 1980. 
4. L. H. & E. Z. Bailey: Hortus Third. Cornell. 1976. 
5a. G. Kriissmann: Handbuch der Laubgeholze I-II. 1969-62. 
5b. C. Christensen: Index Filicum. 1906 med Supplementum 1906-33. 

For sorter er anvendt nr. 5a. suppleret med: 
6. Havens Planteleksikon, bind 11978 og bind II 1979. 
7. W. J. Bean: Trees and Shrubs, bind 1-4 1970-1980. 

Herudover er anvendt specialværker for de mest problemfyldte grupper af planter. Det vil være for 
meget at nævne dem alle, men nævnes må: 

Mc. Farland: »Modern Roses« (forskellige udgaver). 
Den Ouden/Boom: Manual of Cultivated Conifers. The Hague 1965. 

Som regelsæt for sorts angivelse er anvendt: 
»International Code of Nomenclature for cultivated Plants 1980« og »N avngivning af dyrkede 
havebrugsplanter«. Beretning nr. 1678 (1983) v. Poul Erik Brander. 

Lektor Jørgen Jensen og dendrolog SØren Ødum har gennemgået listen og takkes for kritisk vurde
ring. 
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Sammendrag 
Listen indeholder de arter og hybrider af buske og træer, som er hårdføre og almindeligt dyrkede i 
Danmark. 

For hver hybrid eller art er opført de sorter og frøkilder , som er de mest almindeligt dyrkede. 
Også botaniske varieteter og former er medtaget, såfremt der dyrkes planter under de pågældende 

navne. 
Da der igennem en årrække har været arbejdet med forsøg og afprøvning af mange buske og træer 

ved Institut for Landskabsplanter , er der ud fra disse resultater angivet relevante oplysninger. 
For alle sorter, hvoraf der er etableret kemeplanter , der er udsendt gennem Planteopformeringssta

tionen, er dette angivet. 
Ligeledes er angivet hvilke frøkilder , der er udpeget eller kåret. For en række plantegrupper , f.eks. 

Berberis, er de sorter, som har haft den bedste udvikling ved instituttet, angivet med anbefaling. 
Eksempler på angivelser fra listen er: 

Aronia melanocarpa sort 'Aron'. Udsendt fra Planteopformeringsstationen. 
Betula pubescens frøkilde (fk) Håsum Enge. Udpeget af Frøkildeudvalget. 
Chaenomeles-hybrid 'Hollandia' . Anbefales. 
Rosa caesia(R. coriifolia) 'Laxa'. 
(Er det samme som Rosa laxa dyrket som grundstamme, som er det samme som R. coriifolia var. 
froebelii og R. dumetorum var. laxa). 

Beretningen kan fås på Statens Planteavlskontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby, tlf. 02 85 50 57. 
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