PLANTER OG BLOMSTER
I OFFENTLIGE BYGG

Vi gjør Norge friskere

Denne brosjyren gir eksempler på planter og blomster som
er allergivennlige og helsevennlige.

Avskårne blomster/buketter
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Adianthum
Bjørnebær (Rubus)
Callicarpa
Corrocia
Eple (Malus)
Eustoma
Kubjelle (Pulsatilla vulgaris)
Løytnantshjerte (Dicentra spectabilis)
Mure-arter (Potentilla)
Orkide-arter (Dendrobium, Phalaenopsis, Papiophedilum, Vanda)
Ridderspore (Delphinium)
Roser, duftfrie (Rosa)
Scabiosa
Sophora
Veronika (Veronica)
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Bjørnebær (Colourbox)

Callicarpa (Colourbox)

Epleblomst (Colourbox)

Eustoma (Marianne Bjerke)

Løytnantshjerte (Colourbox)

Potentilla (Colourbox)

Ridderspore (Marianne Bjerke)

Roser (Marianne Bjerke)

Veronika (Colourbox)
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Mindre planter
(venteværelse, møterom, kontor m.v.)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Aloe (Aloë)
Alpefiol (Cyclamen)
Flamingo (Anthurium)
Flittig Lise (Impatiens)
Fuksia-arter (Fuchsia)
Grønnrenner (Clorophytum)
Guzmania
Hawaiirose
Hortensia (Hydrangea)
Ildtopp
Julekaktus (Schlumbergera)
Kamblomst/hanekam (Celosia)
Klokke-arter (Campanula)
Orkide-arter (Dendrobium, Phalaenopsis, Papiophedilum, Vanda)
Pengetre (Pachira)
Rakettplante (Knipophia)
Vandrejøde (Tradescantia)
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Aloe (Gina Strøm)

Alpefiol (Colourbox)

Flamingo (Colourbox)

Flittig Lise (Marianne Bjerke)

Ildtopp (Gina Strøm)

Julekaktus (Colourbox)

Orkide (Gina Strøm)

Pengetre (Gina Strøm)

Vandrejøde (Gina Strøm)
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Ingen av disse forårsaker pollenallergi, men kan
være hudirriterende ved mye nærkontakt:
l
l
l
l
l
l

Fredslilje (Spatiphyllum wallisii) som grønnplante
Kaktus-arter (Cactaceae)
Stueask (Radermachera)
Viftepalme (Chamaerops humilis)
Vinranke (Vitis vinifera)
Zamioculcas

Planter og blomster
man bør unngå
l

Store planter

l

(inngangspartier, foajeer m.v.)

l

l

l

Schefflera-artene
l Eføy (Hedera helix)
l Palmelilje (Dracaena)
l

Eføy (Gina Strøm)

l
l

Fredslilje som grønnplante

(Gina Strøm)
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Fastelavnsris
Julestjerne
Bjørkefiken
Tulipaner
Liljer
Svibel
Begonia (juleglede)

Bjørkefiken (Marianne Bjerke)

Schefflera (Gina Strøm)

Julestjerne (Marianne Bjerke)

Palmelilje (Gina Strøm)

Tulipaner (Colourbox)
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Planter og blomster
i offentlige bygg
Denne brosjyren er tenkt å være til hjelp for de som
skal anskaffe planter og blomster i offentlige bygg.
Det er mange personer som reagerer på ulike
planter og blomster, både duftende og ikke-duftende.
Reaksjonene kan være kvalme, svimmelhet, hodepine,
kløende øyne, astmabesvær mv.
For å lette hverdagen for denne gruppen mennesker,
ønsker vi å informere om hvilke planter og blomster
som er allergivennlig og trygt kan brukes i offentlige
bygg. Løsningen er ikke å fjerne alt av planter og
blomster, men å finne gode alternativer.

Brosjyren er finansiert
med midler fra Extrastiftelsen

Brosjyren skal være en veiledning for alle, uansett om
man er interessert i planter og blomster eller ikke,
og vi håper den blir en døråpner til et grønnere
liv for allergikere.

mgt.no

For de som ønsker å lære mer om dette temaet,
kan vi anbefale boken.«Gode råd er grønne».

