
Arboretet og 
Botanisk hage

Artssamling

Kultivarsamling

Skattekammeret

Grønevika

Mildevågen

Dalsmyra
Mørkevatn

Rosariet

Botanisk hage

Forsidebilde: Rhododendron elegantulum

Her �nner du samlingene

Kontakt oss
Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240 
5259 Hjellestad

Tlf.:  55 98 72 50 
Faks: 55 98 72 76
E-post: post@sah.uib.no
www.uib.no/arboretet

Rhododendron – en mangfoldig planteslekt

Rhododendron tilhører lyngfamilien og er med sine nærmere 1000 
arter verdens største slekt med forvedete planter. Vestlandet er med 
mildt og fuktig klima og mye sur jord spesielt godt egnet til dyrking 
av Rhododendron. I Arboretet kan du oppleve et mangfold av arter 
og kultivarer i rhododendronslekten.

Ved Lynghagen har vi et tillegg til kultivarsamlingen for sorter vi 
tror er for lite hardføre til å stå i Nydalen, men som har særlige 
egenskaper vi ønsker å vise. En av de �otteste er ‘Lem’s Cameo’,  
også kalt rhododendron-industriens Cadillac. Den er gjort av 
norskamerikaneren Halfdan Lem, født i Ålesund. Her �nnes også 

“Skattekammeret”

i Arboretet på Milde

Sagnomsuste ’Lem’s Cameo’ 

Fargerik vår i kultivarsamlingen i Nydalen

‘Sanderling’ blomstrer trofast hver vår

Rhododendron

Rhododendron quinquefolium

Rhododendron cyanocarpum

Rhododendron calophytum 
ruller sammen bladene som 

tilpasning til vinterkulde

Rhododendron roxieanum

�ere små nyheter, bl.a. ’Plover’ 
med opprinnelse i den sjeldne 
Rh. dendrocharis. I likhet med 
’Sanderling’ er den fra Cox i 
Glendoick. ’Sanderling’ kom på 
1960-tallet som en ikke navn- 
satt krysning av Rh. leucaspis og 
Rh. dauricum ’Hokkaido’. Siden 
den klarte seg glimrende på 
Milde, �kk vi æren av å 
navnsette den. 

‘Plover’ - en særegen, ny sort

Bladvariasjoner
Arter og kultivarer
Arter er tilpasset sine naturlige vokse-
steder gjennom millioner av år, og har 
gjerne så spesielle voksekrav at de kan 
være vanskelige å få til i hagen. 
Kultivarer er foredlet for hagebruk ved å 
krysse ulike arter og velge ut hardføre og 
blomstervillige planter i avkommet. 
Dette er forholdsvis lett å få til hos 
Rhododendron siden det er svake 
genetiske grenser mellom artene. Det 
foredles stadig frem nye kultivarer, og 
det �nnes �ere tusen navnsatte sorter. 


