
Flokkur II
Vörur úr jurtaríkinu Skilgreiningar

KAFLI 6

Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, 
rætur og þess háttar; afskorin blóm og lauf 
til skrauts.

Þessi kafli tekur yfir allar lifandi plöntur sem venjulega eru seldar í 
garðyrkjustöðvum, garðplöntustöðvum eða blómaverslunum til 
útplöntunnar eða skrauts, svo sem tré, runnar, grænmetisplöntur til 
útplöntunnar (hér með taldar lækningajurtir til útplöntunnar og 
síkoríuplöntur og rætur, undanskilið er þó rætur sem falla undir 
vörulið nr. 1212, þó að þessi vara sé venjulega ekki seld í 
garðyrkjustöðvum, garðplöntustöðvum eða blómaverslunum).

Kaflinn tekur ekki yfir ávexti og fræ (8. og 12. kafli) og ekki heldur 
viss hnýði eða lauka (kartöflur, skalottlaukur, hvítlaukur og aðrir 
matarlaukar), sem eru bæði notuð til matar og til útplöntunnar (7. 
kafli). 

0601 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, 
krónur og forðastönglar, í dvala, vexti eða 
blóma; síkoríuplöntur og síkoríurætur, þó 
ekki síkoríurætur í nr. 1212:

Undir þennan vörulið flokkast blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, 
krónur og forðastönglar líka í pottum, kössum o.s.frv. af m.a. 
eftirtöldum plöntum. Undir vöruliðinn falla plöntur sem fjölgað er 
með blómlaukum, rótarhnýðum, jarðstönglum, krónum og 
forðastönglum, m.a. hnýðisbegóniur og hnýðisdahlíur en aðrar 
tegundir sem fjölgað er með græðlingum (t.d. Begonia Elatior) falla 
undir 0602 9091:

Alpafjóla (Cyclamen), riddarastjarna (Hippeastrum), snotrur 



(Anemone), skáblað (Begonia), Indjánakanni (Canna), snæstjarna 
(Chionodoxa), freyslilja (Freesia), keisarakróna (Fritillaria),
fuglamjólkurjurtir (Ornithogalum), glæsifífill (Dahlia), sverðlilja, 
sumargull (Gloxinia), goðalilja (Hyacint), íris (Iris), dverglilja 
(Crocus), liljur (lilium), dalalilja (Convallaria), montbretia,
páskaliljur (Narcissus), sóleyjar (Ranunculus), Richardia, smæra 
(Oxalis), kleópötrunál (Eremurus), Polianthes, túlípanar og 
vetrargosi (Galanthus).

Undir vöruliðinn flokkast einnig blómlaukar, rótarhnýði, 
jarðstönglar, krónur og forðastönglar af tegundum sem eru ekki 
skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill. 

--- Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur 
og forðastönglar, í dvala:

0601.1010 ------ Goðalilja.

0601.1020 ------ Páskaliljur.

0601.1030 ------ Túlipanar.

0601.1040 ------ Sverðlilja.

0601.1090 ------ Annað. Undir tollskrárnúmer 0601.1090 flokkast aðrir blómlaukar,
rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurta auk 
blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af 
tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem 
eru í dvala og ekki flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.1010 til 
0601.1040.

--- Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur 
og forðastönglar, í vexti eða blóma; 



síkoríuplöntur og síkoríurætur:

------ Síkoríuplöntur og síkoríurætur:

0601.2011 --------- Síkoríuplöntur.

0601.2012 --------- Síkoríurætur.

------ Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur 
og forðastönglar, í vexti eða blóma:

--------- Pottaplöntur í vexti:

0601.2031 ------------ Goðalilja.

0601.2032 ------------ Páskaliljur.

0601.2033 ------------ Túlipanar.

0601.2034 ------------ Sverðlilja.

0601.2035 ------------ Brönugrös.

0601.2039 ------------ Aðrar. Undir tollskrárnúmer 0601.2039 flokkast aðrir blómlaukar
rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurta auk 
blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af 
tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem 
eru í vexti og ekki flokkast undir 0601.2031 til 0601.2035.

--------- Pottaplöntur í blóma:

0601.2041 ------------ Goðalilja.

0601.2042 ------------ Páskaliljur.

0601.2043 ------------ Túlipanar.

0601.2044 ------------ Sverðlilja.

0601.2045 ------------ Brönugrös.

0601.2049 ------------ Aðrar. Undir tollskrárnúmer 0601.2049 flokkast aðrir blómlaukar



rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurta auk 
blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af 
tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem 
eru í blóma og ekki flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.2041 til 
0601.2045.

0601.2090 --------- Annað. Undir tollskrárnúmerið flokkast aðrir blómlaukar, rótarhnýði, 
jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í vexti eða blóma, sem ekki 
flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.2031 til 0601.2049.

0602 Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur þeirra), 
græðlingar og gróðurkvistir; sveppþræðir:

0602.1000 --- Græðlingar og gróðurkvistir, án róta. Undir þetta tollskrárnúmer flokkast:
1. Lifandi plöntuhlutar án róta sem hafa verið teknir af 

móðurplöntunni til þess að mynda sjálfstæðar plöntur 
(græðlingar).

2. Lifandi plöntuhlutar með augu til ágræðslu á aðrar plöntur 
(gróðurkvistir).

0602.2000 --- Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt, sem bera 
æta ávexti eða hnetur.

Undir þetta tollskrárnúmer flokkast tré og runnar, einnig ágrætt, 
sem bera æta ávexti eða hnetur. Ávaxtatré og runnar undir þessum 
flokki taka einnig yfir teinungaplöntur og klifurplöntur sem eru 
með trjákennda stöngla (þ.m.t. vínberjaplöntur, brómberjaplöntur 
og kiwiplöntur) ásamt græðlingum þeirra plantna með rót. Dæmi 
eru t.d. rifs og sólber (Ribes sp), hindber og laxaber (Rubus sp.), 
epli (Malus sp.), kirsuberjatré og plómutré (Prunus sp.),
bláberjaplöntur (Vaccinium angustifolium) og amall (Amelanchier
sp.).



Undir tollskrárnúmerið flokkast hvorki aldinrósir (nýpurósir) né 
aðrar villirósir (undirliður nr. 0602.40).

0602.3000 - Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar. Latnesk heiti alparósa er Rhododendron og glóðarrósa Azalea.

--- Rósir einnig ágræddar:

0602.4010 ------ Í smásöluumbúðum.

0602.4090 ------ Aðrar.

--- Annað:

0602.9010 ------ Sveppaþræðir (Mycelium).

0602.9020 ------ Ananasplöntur.

0602.9030 ------ Matjurta- og jarðarberjaplöntur. Samkvæmt viðauka III í reglugerð nr. 189/1990 er bannað að flytja 
inn plöntur með rót, gúrku, papriku, tómat og salat. Undanskilið er 
salat með rót, sem ekki er ætlað til útplöntunar heldur er tilbúið til 
neyslu (7. kafli).

------ Annað:
--------- Útiplöntur: Um er að ræða íslenska undirskiptingu sem tekur til útiplantna sem 

eru harðgerar og lifa af veturinn utan dyra á Íslandi. Undir þetta 
falla fjölærar trjá- og jurtkenndar plöntur s.s. tré, runnar og búskar 
sem ekki bera æta ávexti eða hnetur, smáplöntur þeirra, fjölærar 
garðplöntur og túnþökur.

------------ Tré, runnar og búskar:

0602.9041 ------------ --- Skógartré. Almennt flokkast undir þetta tollskrárnúmer ungar sáðplöntur af 
barr- eða lauftrjátegundum sem einkum eru nýttar til skógræktar, 
oftast án rótarhnauss (berróta eða bakkaplöntur). Samkvæmt 



viðauka III í reglugerð nr. 189/1990, um innflutning og útflutning á 
plöntum og plöntuafurðum, er innflutningur á eftirtöldum tegundum 
bannaður: 

1. Álmur (Ulmus sp.), Birki (Betula spp.)
2. Fura (Pinus sp.).Greni (Picea sp. ).
3. Lerki (Larix sp. ), Víðir (Salix spp. ).
4. Ösp (Populus spp. ).
5.  Önnur barrtré (Coniferae) frá löndum utan Evrópu og villtar 

plöntur sem safnað hefur verið á víðavangi.

Sjá einnig lög nr. 51/1981, um varnir gegn sjúkdómum og 
meindýrum á plöntum, sbr. lög nr. 59/1990 um breyting á þeim, og 
auglýsing landbúnaðarráðuneytis í Lögbirtingi þann 7. sept. 1982.

Tegundir sem ekki eru á bannlista eru t.d. reynir (Sorbus sp), þinur 
(Abies sp.), elri (Alnus sp.) og hlynur (Acer sp.).

------------ --- Annað:

0602.9045 ------------ ------ Græðlingar með rót og ungplöntur. Undir þetta tollskrárnúmer flokkast ungar plöntur sem ekki eru 
nefndar annars staðar, þ.e.a.s. plöntur sem þurfa frekari ræktun í 
garðplöntustöðvum fyrir útplöntun þeirra og eru því ekki tilbúnar til 
útplöntunar í garða. Um er að ræða eins eða tveggja ára fræplöntur, 
græðlinga með rætur, ágrædda grunnstofna/plöntur, afleggjara og 
plöntur sem að öllu jöfnu eru ekki eldri en tveggja til þriggja ára.
Dæmi: Mispill (Cotoneaster sp.) og mura (Potentilla sp.) til
framhaldsræktunar.

0602. 9049 ------------ ------ Annars. Undir þetta tollskrárnúmer flokkast tré og runnar, m.a. frá 
Evrópuríkjum og framandi tegundir sem ekki eru flokkaðar annars 
staðar og að öllu jöfnu eru ekki notaðar til skógræktar. Oftast eru 



þessi tré og runnar afhent með rótarhnaus.

Undir tollskrárnúmerið flokkast skrautrunnar sem ekki eru nefndir 
annars staðar, s.s. í 0602.2000, 0602.3000, 0602.4010 og 
0602.4090. Dæmi: Mispill (Cotoneaster sp.), kvistir (Spiraea sp.),
sópar (Cytisus sp.), yllir (Sambucus sp.), mura (Potentilla sp.),
toppur (Lonicera sp.), broddar (Berberis sp.), sýrenur (Syringa sp.).

------------ Aðrar útiplöntur:

0602.9051 ------------ --- Fjölærar jurtkenndar plöntur. Fjölærar jurtkenndar plöntur eða fjölæringar eru plöntur, oftast 
jurtkenndar, sem geta yfirvetrað utan dyra á Íslandi. Flestir 
fjölæringar yfirvetra með brumi í eða við yfirborð jarðvegs og 
stærsti hluti plantnanna visnar niður að hausti. Einstaka fjölæringar 
eru með sígræna stilka og blöð og byrja vöxt frá ofanjarðar 
brumum að vori. Þetta tollskrárnúmer tekur enn fremur til burkna 
ásamt votlendis- og vatnaplöntum, þó ekki plöntur sem flokkast 
undir vörulið nr. 0601 og tollskrárnúmer 0602.9093.

Helstu ættkvíslir og tegundir fjölæringa:
Acaena sp., Achillea sp., Aconitum sp., Alcea sp., Alchemilla sp., 
Alyssum montanum, Anemone sp., Aquilegia sp., Arabis sp., 
Aruncus sp., Astilbe x arendsii, Bergenia sp., Astrantia sp., 
Athyrium sp., Calceolaria biflora, Campanula carpatica, 
Campanula carpatica, Campanula cochlearifolia, Campanula 
collina, Campanula glomerata, Campanula latifolia, Campanula 
medium, Campanula persicifolia, Campanula punctata, 
Campanula rotundifolia, Centaurea dealbata, Centaurea montana, 
Centaurea uniflora, Cerastium sp., Coreopsis sp., Delphinium sp., 
Dianthus barbatus, Dianthus caryophyllus, Dianthus deltoides, 
Dianthus gratianopolitanus, Dianthus monspessulanus, Dianthus 
plumarius, Dicentra sp., Digitalis sp., Doronicum sp., Draba sp., 



Dryopteris sp., Echinops sp., Erigeron sp., Erinus sp., Eryngium 
sp., Euphorbia cyparissias, Euphorbia griffithii, Euphorbia 
myrsinites, Euphorbia polychroma, Filipendula sp., Gentiana sp., 
Geranium sp., Geum sp., Gypsophila repens, Helichrysum 
tianshanicium, Hesperis sp., Heuchera sp., Hosta sp., Humulus sp., 
Iberis sempervirens, Inula sp., Lamium sp., Leontopodium sp., 
Lewisia sp., Ligularia sp.,, Linaria purpurea, Linaria alpina, 
Lunaria annus, Lupinus sp., Lysimachia punctata, Lychnis sp., 
Lythrum sp., Malva moschata, Matteuccia sp., Meconopsis sp., 
Oenothera sp., Oxalis sp., Paeonia sp., Papaver sp., Persicaria sp., 
Polemonium sp., Potentilla sp., Primula sp. (allar tegundir nema 
Primula vulgaris og P. obonica), Prunella sp., Pulsatilla sp., 
Ranunculus sp., Raoulia australis, Rodgersia sp., Rudbeckia 
fulgida, Salvia sp., Sanguisorba sp., Saxifraga sp., Scabiosa sp., 
Sedum sp., Sempervivum sp., Silene sp., Solidago virgaurea, 
Stachys sp., Thalictrum sp., Tanacetum sp., Trollius sp., Veronica 
sp., Verbascum sp.

0602.9059 ------------ --- Annars. Undir þetta tollskrárnúmer flokkast m.a. túnþökur í rúllum eða 
tilskornar túnþökur til þökulagningar.

--------- Inniplöntur: Um er að ræða íslenska undirskiptingu sem tekur til plantna sem 
yfirvetra sjaldnast utandyra í íslensku veðurfari. Um er að ræða:

1. Pottaplöntur sem aldar eru upp í gróðurhúsum í pottum allan 
ræktunartímann); og

2. útplöntunarplöntur sem forræktaðar eru í gróðurhúsum til 
útplöntunar síðar).

------------ Græðlingar með rót og ungplöntur, þó ekki 
kaktusar:

Ungplöntur eru plöntur sem eru á vaxtarstigi milli þess að vera 
græðlingur með rót og tilbúin planta. Ef um blómstrandi plöntur er 
að ræða eru þær án sýnilegra blómknúppa. Undir þennan vörulið 



falla græðlingar og ungplöntur plantna úr 0602.9091, 0602.9092, 
0602.9093 og 0602.9099 að kaktusum undanskildum.

0602.9071 ------------ --- Til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum í 
a.m.k tvo mánuði.

Græðlingar með rót og ungplöntur af pottaplöntum og 
útplöntunarplöntum til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum 
a.m.k. í 2 mánuði. 

0602.9079 ------------ --- Annars.

------------ Blómstrandi plöntur með knúppum eða 
blómum, þó ekki kaktusar:

Plöntur sem bera blóm sem efla skrautgildi plöntunnar. Blómstrandi 
potta/útplöntunarplöntur sem myndað hafa knúppa flokkast sem 
blómstrandi.

0602.9091 ------------ --- Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni 
Bromelia og plönturnar Erica Gracilis og 
Calluna.

Helstu tegundir og ættkvíslir blómstrandi potta- og
útplöntunarplantna (samheiti innan sviga):

Abutilon, Aeschynanthus, Ageratum houstonianum, Alstromeria
'Princess', Alyssum (Lobularia maritima ), Anisodontea, Anthurium 
scherzerianum, Antirrhinum majus, Argyranthemum frutescens
(Chrysanthemum frutescens), Aster ericoides (Symphyotrichum
ericoides), Aster novi-belgii (Symphyotrichum novi-belgii), Astilbe,
Begonia Elatior, Begonia Semperflorens, Bellis perennis, Bidens,
Bougainvillea glabra og B.spectabilis, Calendula officinalis,
Calibrachoa, Callistephus chinensis, Campanula carpatica,
Campanula medium , Campanula portenschlagiana, Campanula 
poscharskyana, Capsicum annuum, Centaurea cyanus,
Chrysanthemum (Denranthema) indicum-hybrid, Coleostephus 
multicaulis (Chrysanthemum multicaule), Chrysanthemum 
(Leucanthemum) paludosum, Cineraria x hybrida (Pericallis x 
hybrida), Columnea hirta og C.mycrophylla, Cosmos bipinnatus,
Cuphea ignea, Cyclamen persicum, Dahlia, Dianthus, Diascia 
barberae, Dipladenia sanderi (Mandevilla sanderi), Dorotheanthus 



bellidiformis, Euphorbia pulcherima, Eustoma grandiflora,
Exacum affine, Fuchsia-hybrid, Gazania rigens, Gerbera hybrid,
Godetia grandiflora, Gypsophila muralis, Helianthus annus,
Helichrysum bracteatum, Helipterum roseum (Rhodanthe 
chlorocephala), Hibiscus rosa-sinensis, Hoya carnosa, Hydrangea 
macrophylla, Hypocyrta glabra (Nematanthus strigillosus), Iberis 
umbellata, Impatiens, Kalanchoe blossfeldiana, Lavatera trimestris
, Linaria maroccana hybrids, Lobelia erinus, Malva sylvestris ,
Matthiola incana, Mimulus hybriden, Nemesia strumosa(hybriden),
Nemophila menziesii, Nicotinia x sanderae, Osteospermum,
Pelargonium, Pennisetum, Petunia, Phlox drummondi, Platycodon 
grandiflorus, Plectranthus madagascariensis, Portulaca 
grandiflora, Primula obonica, Primula vulgaris, Rudbeckia hirta,
Saintpaulia ionantha, Sanvitalia, Schizanthus sp, Senecio cruentus
(Pericallis x hybrida), Sinningia-hybrid, Skimmia japonica
Solanum pseudocapsicum, Spatiphyllum, Surfinia, Sutera, Tagetes,
Torenia fournieri, Tropaeolum majus, Verbena, Vinca minor, Viola 
x williamsii, Viola cornuta, Viola cornuta hybrids, Viola x-
wittrockiana, Zinnia angustifolia.

0602. 9092 ------------ --- Aðrar. Blómstrandi pottaplöntur yfir 1 m á hæð; þykkblöðungar og plöntur 
af ættkvíslinni Bromelia og plönturnar Erica Gracilis og Calluna.

------------ Aðrar: Grænar plöntur: pottaplöntur og útplöntunarplöntur þar sem blóm 
plantnanna hafa ekki sérstakt skrautgildi.

0602. 9093 ------------ --- Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af 
ættkvíslinni Bromelia og plönturnar Erica 
Gracilis og Calluna.

Helsu tegundir og ættkvíslir "grænna" potta- og útplöntunarplantna 
(samheiti innan sviga):

Acorus gramineus, Adiantum, Aglaonema, Ajania pacifica
(Chrysanthemum pacificum), Aphelandra squarrosa, Araucaria 



heterophylla (Araucaria excelsa), Areca catechu, Aspidistra,
Asparagus, Asplenium nidus, Calathea, Callisia repens,
Chamaecyparis lawsoniana, Chamaedorea elegans, Chlorophytum 
comosum, Codiaeum variegatum, Cordyline, Cyperus alternifolius,
Dichondra argentea, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus,
Glechoma hederacea, Hedera, Helichrysum italicum, Heuchera 
micrantha, Hypoestis, Jatropha podagrica Monstera deliciosa,
Muehlenbeckia, Murraya, Nephrolepis, Nolina recurvata,
Pachypodium lamerei, Pachira aquatica, Parthenocissus inserta 
(Cissus striata), Pellaea, Peperomia, Philodendron, Pilea sp,
Platycerium, Persicaria capitata (Polygonum capitatum) , Pteris,
Rademachera sinica, Selaginella, Schefflera, Scirpus, Senecio 
cineraria (Cineraria maritime), Soleirolia soleirolii, Syngonium,
Tanacetum ptarmiciflorum, Tradescantia albiflora (Tradescantia 
fluminensis), Yukka elephantipes, Zamioculcas zamiifolia.

0602. 9099 ------------ --- Annars Undir þetta tollskrárnúmer flokkast kaktusar með eða án blóma og 
græðlingar og smáplöntur kaktusa með rót; grænar plöntur, yfir 1 m 
á hæð; þykkblöðungar; og plöntur af ættkvíslinni Bromelia.

Kaktusar og þykkblöðungar

Sérhver einstaklingur plöntu- og dýraríkis ber ákveðið tegundar-
nafn, sem er tvö heiti. Fyrra nafnið er ættkvíslarnafn og hið síðara 
viðurnafn, dæmi: Tegundarheitið Euphorbia milii en þar er 
Euphorbia heiti ættkvíslar en milii viðurnafn. Í eftirfarandi lista eru 
nöfn allra ættkvísla Cactaceae. Ef planta er af kaktusaætt ætti því 
nafn ættkvíslarinnar að vera í listanum. Athuga ber þó að stöðugt er 
unnið við flokkunarfræði plantna og því verður þetta aldrei hinn 
eilífi sannleikur. Nokkur samheiti eru með þar sem viðkomandi 
ættkvíslir hafa fengið ný nöfn sem gætu valdið ruglingi. 



Kaktusar: (Cactaceae: Kaktusaætt)

Ættkvíslir:

Acanthocalycium, Acanthocereus, Acharagma, Ariocarpus, 
Armatocereus, Arrojadoa, Arthrocereus, Astrophytum, 
Austrocactus, Austrocylindropuntia, Aztekium, Bergerocactus, 
Blossfeldia, Brachycereus, Brasilicereus, Brasiliopuntia, 
Browningia, Calymmanthium, Carnegiea, Cephalocereus, 
Cephalocleistocactus, Cereus, Cintia, Cipocereus, Cleistocactus, 
Cochemiea, Coleocephalocereus, Consolea, Copiapoa, 
Corryocactus, Coryphantha, Cumulopuntia, Cylindropuntia, 
Dendrocereus, Denmoza, Discocactus (samheiti; Nopalxochia), 
Disocactus, Echinocactus, Echinocereus, Echinomastus, 
Echinopsis (samheiti; Chamaecereus), Epiphyllum, Epithelantha, 
Eriosyce, Escobaria, Escontria, Espostoa, Espostoopsis, Eulychnia, 
Facheiroa, Ferocactus, Frailea, Geohintonia, Grusonia, 
Gymnocalycium, Haageocereus, Harrisia, Hatiora (samheiti; 
Rhipsalidopsis), Hylocereus, Isolatocereus, Jasminocereus, 
Lasiocereus, Leocereus, Lepismium (samheiti; Pfeiffera), 
Leptocereus, Leuchtenbergia, Lophophora, Maihuenia, 
Maihueniopsis, Mammillaria, Mammilloydia, Matucana, 
Melocactus, Micranthocereus, Mila, Miqueliopuntia, 
Myrtillocactus, Neobuxbaumia, Neolloydia, Neoraimondia, 
Neowerdermannia, Obregonia, Opuntia, Oreocereus, Oroya, 
Ortegocactus, Pachycereus, Parodia, Pediocactus, Pelecyphora, 
Peniocereus, Pereskia, Pereskiopsis, Pilosocereus, Polaskia, 
Praecereus, Pseudoacanthocereus, Pseudorhipsalis, Pterocactus, 
Pygmaeocereus, Quiabentia, Rauhocereus, Rebutia, Rhipsalis, 
Samaipaticereus, Schlumbergera (samheiti: Zygocactus), 
Sclerocactus, Selenicereus, Stenocactus, Stenocereus, 
Stephanocereus, Stetsonia, Strombocactus, Tacinga, Tephrocactus, 
Thelocactus, Tunilla, Turbinicarpus, Uebelmannia, 



Weberbauerocereus, Weberocereus, Yavia, Yungasocereus.

Þykkblöðungar:

Grasafræðileg skýring á þykkblöðungum er: Plöntur sem geyma 
vatn í safaríkum blöðum. Kaktusar eru ekki þykkblöðungar þar sem 
þeir safna vatninu í stönglana og flestir þeirra eru blaðlausir.

Ættkvíslir þar sem allar tegundir teljast þykkblöðungar: 

Abrometiella, Adenium, Adromischus, Aeonium, Agave, Alluaudia, 
Aloe, Aloinopsis, Anacampseros, Aptenia, Argyroderma, 
Bergeranthus, Bryophyllum, Caralluma, Carpobrotus,
Carruanthus, Cephalophyllum, Ceraria, Ceropegia, 
Chasmatophyllum, Cheiridopsis, Chrosia, Conophyllum, 
Conophytum, Cotyledon, Crassula, Delosperma, Didieria, 
Dorotheanthus, Drosanthemum, Dudleya,  Duvalia, Dyckia, 
Echeveria, Echidnopsis, Faucaria, Fenestraria, Fritkia, Furcraea, 
Gasteria, Gibbaeum, Glottiphyllum, Graptopetalum, Greenovia, 
Haworthia, Hechtia, Huernia, Idria, Kleinia, Lampranthus, 
Lapidaria, Lithops, Mitrophyllum, Monanthes, Muiria, Oophytum, 
Ophthalmophyllum, Oscularia, Pachyphytum, Pleiospilos, 
Portulacaria, Psammophora, Puya, Rhombophyllum, Rochea, 
Ruschia, Schwantesia, Sedum, Sempervium, Sinocrassula, 
Stomatium, Tischleria, Titanopsis, Trichodiadema, Vanheerdia, 
Villadia. 

Í ættkvíslunum Euphorbia, Kalanchoë og Senecio teljast aðeins 
eftirtaldar tegundir til þykkblöðunga:
Euphorbia caput-medusae, E. leuconeura, E. loricata, E. milii, E. 
obesa, E. trigona, E. submammillaris;
Kalanchoë beharensis , K. crista , K. kewensis, K. longifolium , K. 
millotii , K. orgyalis , K. pumilla , K. synsepala , K. thyrsiflora, K. 



tomentosa , 
Senecio articulata , S. barbertonicus , S. crassissimus , S. ficoides , 
S. grantii, S. haworthii, S. herreanus, S. kleinia, S. macroglossus. 

Tegundir eins og Euphorbia pulcherrima, Kalanchoe blossfeldiana,
Senecio cineraria og Cineraria (sólbrúður) teljast ekki til 
þykkblöðunga.


