
Bed 1  

Blomsterblanding til LAR 
Blandingen indeholder udelukkende flerårige arter, som har en god konkurrencekraft under 
fugtige forhold. Arter som blodrød storkenæb, akeleje og dagpragtstjerne tåler samtidig tørre 
forhold i et vist omfang. 
Link: 
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/bloms
ter/blomstermarker/blomsterblanding-til-lar-prod2420  
 
Forbehandling af jord: Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses. 
Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter 
lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk 
bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser 
arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudtsarter 
 
Såtidspunkt: april-maj og eftersås i august-september. Ved såning kan frøene med fordel 
blandes op med tørt sand, for at opnå større volumen og bedre fordeling.  
 
Udsædsmængde: 1,5 kg pr. 1000 m2 (250 gr - 166 m2) 
 
Blomstring: marts - oktober  
 
plantehøjde: 50 - 60 cm  
 
Pleje:  Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter 
afblomstring. Afklippet skal fjernes. 
 
Indhold:  
Flerårige: Dagpragtstjerne, Silene dioica* ; Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria; Kattehale, 
Lythrum salicaria; Akeleje, Aquilegia vulgaris*; Eng-storkenæb, Geranium pratense*; 
Trævlekrone, Lychnis flos cuculi; Hulkravet kodriver, Primula veris; Iris, Iris sibirica; Blodrød 
storkenæb, Geranium sanguineum*; Aksærenpris, Veronica spicata; Engkarse, Cardamine 
pratensis; Skov-forglemmigej, Myosotis alpestris* 
*Arter der også er tålsomme overfor tørre forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bed 2 

Engblanding til lerjord  
God konkurrencekraft og arter med en høj pollen- og nektarproduktion. En stor del af arterne 
er vildtvoksende i Danmark. Der indgår enårige arter for en rig blomsting allerede første år. 
Derefter tager de flerårige arter over. Engblanding til lerjord anbefales af Danmarks 
Biavlerforening.  
Link: 
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/bloms
ter/blomstermarker/engblanding-til-lerjord-751bl1014  
 
Forbehandling af jord:Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses. 
Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter 
lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk 
bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser 
arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudtsarter 
 
Såtidspunkt: midt april - start juni. Ved såning kan frøene med fordel blandes op med tørt 
sand, for at opnå større volumen og bedre fordeling.  
 
 
Udsædsmængde: 2 kg pr. 1000 m2 
 
Blomstring: maj - oktober  
 
plantehøjde:  60 - 80 cm  
 
Pleje: Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter 
afblomstring. Afklippet skal fjernes. 
 
Indhold:  
Flerårige: Hørblomst, Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Alm. røllike, Achillea 
millefolium; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; 
Moskus-katost, Malva moschata; Hvid okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; 
Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris 
Enårige: Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, 
Papaver rhoeas; Hør, Linum grandiflorum rubrum; Judaspenge, Lunaria annua; 
Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Klinte, Agrostemma githago; Alm. hjulkrone, Borago 
officinalis; Brudeslør, Gysophila elegans; Ridderspore, Delphinum consolida; Knippelimurt, 
Silene armeniaToårige: Gyldenlak, 
Cherianthus cheirii/allionii; Alm. 
slangehoved, Echium vulgare;  
Fingerbøl, Digitalis purpurea 
 
 
 
 



 
 

Bed 3 

Sommerfugleblanding 
 
Flerårig frøblanding med 21 vilde blomsterarter. Velegnet til at tiltrække sommerfugle  
 
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/bloms
termarker/sommerfugleblanding-prod3001 
 
Forbehandling af jord: Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses. 
Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter 
lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk 
bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser 
arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudtsarter 
 
Såtidspunkt: Midt april-primo juni og eftersås august-september 
Udsædsmængde: 2 kg pr. 1000 m2 
For at opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med tørt sand 
Blomstring: April-september 
Pleje: Skal klippes én gang om året i ca. 10 cm højde efter afblomstring. Afklippet skal 
fjernes. Der må ikke gødes. 
Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel m.fl., er det nødvendigt at 
håndluge, før de kaster frø. Alternativt en sommerslåning. Afklippet skal fjernes. 
 
Indhold:  
Flerårig: Alm. Røllike, Achillea millefolium; Purpursolhat, Echinacea purpurea; Knoldet 
mjødurt, Filipendula vulgaris; Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum striatum;  Kæmpe 
margurit, Leucanthemum aximum; Moskuskatost, Malva moschata;  Hulkravet kodriver, 
Primula veris 
Enårig: Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. hjulkrone, Borago officinalis; Morgenfrue, 
Calendula officinalis; Atlaskblomst, Godetia grandiflora; Brudeslør, Gypsophila elegans; 
Judaspenge, Lunaria annua  
Toårig: Alm. Slangehoved, Echium vulgare; Gyldenlak, Cherianthus cheirii; 
Humle-sneglebælg, Medicago lupulina; Velduftende aftenstjerne, Hesperis matronalis 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bed 4 

Ny Nordisk - spiselige blomster 
Blandingen er sammensat af forskellige spiselige blomster og urter. Mange af urterne indgår 
i det nye nordiske køkken, eksempelvis ramsløg, havrerod og natlys. Blandingen indeholder 
både enårige, toårige og flerårige. Det sikrer blomstring over en lang periode fra år 1. 
 
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomster
marker/ny-nordisk-prod1155 
 
 
Forbehandling af jord: De første 10 cm muldjord skrabes af og  jorden pløjes eller fræses.  
 
Såtidspunkt: Midt i april - primo juni samt august - midt september. 
 
Udsædsmængde: 2-3 kg pr. 1000 m2. For at lette udsåningen og opnå en mere præcis 
dosering kan frøene med fordel blandes med sand.  
 
Blomstring: maj til frosten sætter ind.  
 
Plantehøjde:  50 - 80 cm  
 
Pleje:  Særligt i etableringsfasen er det vigtigt at fjerne ukrudt. Kraftigt rodukrudt skal  fjernes 
løbende. Det anbefales at klippe ned i slutningen af september i ca. 10 cm højde. Afklippet 
bør fjernes fra arealet. TIlførsel af gødning anbefales normalt ikke. 
 
Indhold:  
Flerårig: Ramsløg*, Allium ursinum; Cikorie, Cichorium Selvatico da Campo; Timian, 
Thymus vulgaris; Tusindfryd, Bellis perennis; Romerkamille, Chamaemelum nobile; Hornviol, 
Viola cornuta; Alm Røllike, Achillea millefolium; Purløg, Allium schoenoprasum 
Enårig: Morgenfrue, Calendula officinalis; Dild, Anethum graveolens; Kornblomst, Centaurea 
cyanus; Anis, Pimpinella anisum 
Toårig: Gulerod, Daucus carota; Natlys, Oenothera biennis 
*Ramsløg kan forveksles med liljekonval og høsttidløs, som er giftige. Indsamling i ramsløgs 
blomstringsperiode er det mest sikre, da den her er meget nem at kende. 
 
  



Etableringsmetoder 
1. Skræl græstørv af, fræsning, vent 2-3 uger, fjern ukrudt 
2. Pløj (30-40 cm), vent 2.3 uger, fjern ukrudt 
3. Skræl græstørv af, fræsning, så med det samme 
4. Pløj (30-40 cm), så med det samme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


