
 

Skal du bestille blomster?  
Ring 33 13 19 00 – vi hjelper deg! 

 

 

Vårlyng 
Pynt opp i utekrukkene med nydelig vårlyng! 

 

 Nå er tiden perfekt for å få frem vårlyngen!. Dette er stauder som kan stå i mange år, og det 

er vanlig at noen grener er litt rødbrune, og at det er spor av mose og jord – da de blir 

dyrket utendørs. 

 Vårlyngen trives aller best ute, tåler frost fint, og kan settes ut fra tidlig på våren. Dersom 

du har den stående inne derimot, må den holdes fuktig hele tiden. Det er også helt fint å 

bruke selvvanningspotte, men pass på at det ikke må være vann i potta hvis det kommer 

frost, da det kan ødelegge potta. 

Sesong for vårlyng: 

 Vanligvis fra Mars til Mai. Resten av året kan den stå grønn, og vil få en mørk, brunrød 

høstfarge. 

 

 

 



 

Skal du bestille blomster?  
Ring 33 13 19 00 – vi hjelper deg! 

Lyng – generelle tips 
Lyngen er en av de mest populære blomstene i Norge! 

 

Tips til vanning og gjødsel: 

 Lyngen er en av de mest populære høstblomstene i Norge! De passer inn i nesten hver 

eneste krik og krok på trappen, verandaen, i blomsterkasser eller i bed i hagen – vakre er 

de! I nyere tider er det også mulig å få tak i farget lyng- så enten du liker blå, oransje, gul, 

rosa, lilla eller rød, vi har noe for enhver smak utover høsten! 

 De to lyngtypene du finner hos oss er Erica og Caluna. Erica er ettårig, lettstelt, og trives 

aller best i vanlig plantejord. Den tåler både mye kulde og frost, og finnes i flere farger fra 

den vanlige rosa-farge til hvitt. Caluna, derimot, er en staude, og kan stå i årevis! 

Blomstene på Caluna er normalt både mindre og tettere enn hos Erica, og den tåler også litt 

mer frost. Dermed kan den stå ute gjennom vinteren, og vil holde seg fin og dekorativ i 

lang tid. Visste du at Caluna også er viltvoksende? 

 

 

Lurer du på hvordan du skal stelle lyngen?  

Her er våre 5 tips 

1. Skal du plante lyngen ut i bed? Der vil de trives best i sur, veldrenert jord (som 

kugjødselkompost). 

2. Lyngen elsker sol, og Caluna vil spesielt like å ha litt plass rundt seg til å spre seg på. Dette 

kan være både i bed, blomsterkasser eller krukker. 

3. Dekk gjerne jorden rundt lyngen med bark eller furunåler – dette virker varmende, og vil 

beskytte planten mot både frost og sterk vårsol. 

4. Husk å vanne lite, men ofte. 

5. Dropp gjødslingen om høsten, begynn heller så smått med dette når solen skinner frem 

utover våren 

 

Viste du at…? 

6. Lyngen blir brun på toppene om den tørker for mye? Dekk gjerne jorden med bark eller 

furunåler! Dette virker varmende, og beskytter lyngen mot sol og tørke 


