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Grøn gruppe vil med dette inspirationskatalog gøre det
lettere at vælge beplantning, som bidrager til
biodiversiteten med hjemmehørende planter, og
samtidig lever op til lokalplanen (punkt 9.2 i Lokalplan
1153 for Kløverbakkevej).

Beplantningen skal være af naturlig hjemmehørende
arter. Det gode ved hjemmehørende arter er, at vilde
bier og insekter både kan bo, lægge æg og spise på
planterne i modsætning til ikke hjemmehørende arter,
som ikke bidrager til æglægnings- og levesteder. Vores
natur er så hårdt presset, at der er tale om en alvorlig
biodiversitetskrise, men vi kan hjælpe diversiteten på
vej. Når der bliver flere vilde bier og insekter, bliver der
også føde til større dyr som fugle og frøer m.v. Og som
sidegevinst kan vi nyde synet af smukke sommerfugle
og vilde bier.

Engblandingen, som Brdr. Thybo har sået på store dele
af vores matrikel, er også beskrevet til slut. Det er et
plus, at blandingen indeholder så mange forskellige
plantearter, da det også understøtter biodiversiteten.

Inspirationskataloget er ikke et færdigt produkt, så vi
håber, at alle vil bidrage med forslag. Giv dine forslag til
Grøn Gruppe.
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Akeleje frøstjerne / Thalictrum aquilegifolium
Beskrivelse:  Akelejefrøstjerne har en utrolig flot, mørk purpur og let
blomsterstand, samt skønne, mørke blomsterstængler. 
Højde: 70-100 cm
Bidrager med: Insekter 
Lysforhold: Sol, halvskygge.

Knopurt / Centaurea jacea
Beskrivelse: En skøn plante, der får flotte og store blålilla blomster.
De fine blomster har lidt fligede randkroner. Den minder lidt om vores
tidsler, men knopurt har ikke torne. 
Højde: 30-80 cm.
Bidrager med: Vilde bier, humlebier, sommerfugle og andre insekter
Lysforhold: Sol, halvskygge.

Sankthansurt / Hylotelephium telephium
Beskrivelse: Sankthansurt blomstrer hele sensommeren og efteråret
med mørkrosa blomster. Sankthansurt kan både bruges som
stenbedsplante og i staudebedet. 
Højde: 30-60 cm
Bidrager med: Vilde bier, humlebier, sommerfugle og andre insekter.

Blå iris / Iris germanica
Beskrivelse: Blå iris er en meget nem staude. Bladene er
vintergrønne med smukke blå/lilla blomster.  
Højde: 30-60 cm.
Bidrager med: Bier og små insekter.
Lysforhold: Sol, halvskygge.
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Vild kørvel / Anthriscus sylvestris
Beskrivelse:  Vild kørvel er en høj skærmplante med hvide
blomsterskærme. Vild kørvel vokser overalt på ikke for våd, næringsrig
jord. 
Højde: 50-100 cm
Bidrager med: Bier og insekter 
Lysforhold: Sol, halvskygge.

Engelsk græs / Armeria maritima
Beskrivelse:  En staude med meget fint løv, der har udseende og form
som græs eller nåle og blomsterhoveder i en rød-lilla-pink farve.
Højde: 20-25 cm
Bidrager med: Vilde bier, humlebier, sommerfugle og andre insekter
Lysforhold: Sol.

Fingerbøl / Digitalis purpurea
Beskrivelse: Fingerbøl har flotte, rosarøde fingerbøl og dekoreret
med mørkelilla pletter indeni. 
Højde: 80-90 cm
Bidrager med: Bier og insekter.
Lysforhold: Sol, halvskygge
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Purløg / Allium schoenoprasum
Beskrivelse: En klassisk hjemmehørende krydderurt med små
duftende violette blomster. Purløg indeholder flere vitaminer og
mineraler. 
Højde: 25 cm
Bidrager med: Sommerfugle og bier
Lysforhold: Sol



Hjortetrøst / Eupatorium cannabinum
Beskrivelse:  Beskrivelse: Hjortetrøst er en flot og høj staude. Den
har flotte mørkerøde stængler med grønne blade. I august-oktober
kommer store og velduftende mørke rosa blomsterskærme til syne. 
Højde: 50-150 cm
Bidrager med: Sommerfugle og insekter 
Lysforhold: Sol, halvskygge og skygge

Katost / Malva moschata
Beskrivelse: Denne urt er en overset og dejlig bladgrønsag. Den har
også spiselige blomster og frøkapsler. Smagen er mild og cremet. Jo
mere man nipper, jo mere kan man høste. 
Højde: 30-40 cm
Bidrager med: Insekter 
Lysforhold: Sol, halvskygge.

Nældeklokke / Campanula Trachelium
Beskrivelse: Fra klokkeblomst familien er nældeklokke naturligt
hjemmehørende i Danmark. Smukke blåviolette klokkeformede
blomster og er god til forvildning.
Højde: 50-75 cm
Bidrager med: Bier og insekter 
Lysforhold:  Sol, halvskygge

Gul iris / Iris pseudoacorus
Beskrivelse: En hjemmehørende sump/vandplante der i maj-juli får
flotte gule blomster. Den er velegnet som kant ved havedammen eller i
meget fugtig jord. 
Højde: 80-100 cm
Bidrager med: Humlebier
Lysforhold: Sol, halvskygge
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Natviol / Hesperis matronalis
Beskrivelse: Denne aftenstjerne er en opret, toårig staude, der har
skønne store og dejligt duftende lysviolette blomster. 
Højde: 50-100 cm
Bidrager med: Bier og insekter.
Lysforhold: Halvskygge, skygge.

S T A U D E R

8



S T A U D E R
K L A T R E P L A N T E R

9



Vedbend eller Efeu / Hedera helix

Ægte kaprifolium / Lonicera caprifolium
Beskrivelse: Lyserøde duftende blomster, vokser på tør-fugtig
varierende bund
Højde: 1 - 10 m
Bidrager med: Blomsterne er vigtige for natsværmere og langtungede
humlebier. Værtsplante for sommerfuglelarver (hvid admiral,
viftemøl).Bærrene spises af fugle. 
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Beskrivelse: Stedsegrøn, hvid/grønlige blomster i sep-nov, blåsorte
bær, der modner hen på foråret, næste år. Vokser i fugtig næringsrig
jord.
Højde: 1 - 20 m
Bidrager med: Blomsterne er vigtige som føde for sommerfugle, bier,
svirrefluer og hvepse sidst på sæsonen, hvor der ikke er mange andre
ressourcer. Værtsplante for sommerfuglelarver (skovblåfugl). Frøene,
der pga. det sene blomstringstidspunkt først er modne sidst på
vinteren eller i det tidlige forår, er vigtige for fugle.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Hunderose / Rosa canina
Beskrivelse: Blomstrer med hvid-rosa blomster i juni-juli. Opret eller
klatrende busk med kraftige seglkrummede torne og 1-2 cm lange
hyben. Vokser i fugtig - let tør lerjord og kalkrig sandjord.
Højde: Op til 3 m
Bidrager med: Blomsterne besøges af mange forskellige bier og
sommerfugle samt andre insekter. Blomsterne besøges af mange
forskellige bier og sommerfugle samt andre insekter.
Bærrene spises af fugle.
Lysforhold: Trives bedst med masser af lys.

Skovranke / Klematis vitalba
Beskrivelse: Clematis er som udgangspunkt skovplanter, der ynder at
have rødderne i dyb og kølig skygge i muldrig jord under store
trækroners skygge - og den blomstrende top oppe i solen, efter at de
har klatret hele vejen op gennem træets krone. Bladene er friskgrønne
og fligede. Blomstrer på gamle grene med småbitte duftende hvide
blomster juni-aug.
Højde: 5 m, kraftigt voksende med lange skud, der snor sig om alt de
kan nå.
Bidrager med: Blomsterne indeholder megen nektar
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

K L A T R E P L A N T E R
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Blåbær / Vaccinium Myrtillus
Beskrivelse:  Grønhvide senere røde blomster, bærrene er modne i
juli. Kan syltes eller bruges rå.
Højde: 15-45 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af en del forskellige bier,
sommerfugle og insekter. Værtsplante for sommerfuglelarver (grøn
busksommerfugl). Bærrene spises af fugle og bl.a. ræv.
Lysforhold: Trives i letskygge

Hindbær / Rubus idaeus
Beskrivelse: Lækker spiselige bær til gavn for store og små.
Højde: Op til 2 m. lange skud
Bidrager med: Blomsterne besøges af mange forskellige bier og
sommerfugle samt andre insekter. Bærrene spises af fuglene.
Lysforhold: Trives i sol, læ og veldrænet god muldjord.

Loganbær / Rubus Ideaus x R. fruticosa
Beskrivelse: Krydsning af hindbær og brombær, smager mest af
hindbær. Selvbestøvende, kraftigvoksende slyngplanter, der kræver
opbinding. Tornet. Bløde orange bær, der skal anvendes straks. Trives i
almindelig havejord
Højde: Højde: 1-2 m. Kan espalieres.
Lysforhold:  Bedst i lys og læ.

Benved almindelig / Euonymus Europaeus
Beskrivelse: Løvfældende busk eller lille træ. Blomstrer i maj-juni med
små gulgrønne blomster og får rosa-pink frugter i efteråret. 
Højde: Højde: 3 – 5 meter (bredde 1,5 – 3 m) 
Lysforhold: Tåler en del vind, og trives i sol – halvskygge
OBS: Alt på planten er giftigt for mennesker

B U S K E
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Ribs / Ribes Rubrum
Beskrivelse:  Syrlige røde bær og busken er nem at dyrke. 
Højde: Busken bliver 1-2 meter høj og lige så bred.
Bidrager med: Fuglene er glade for bærrene.
Lysforhold: Sol og halvskygge.

Solbær / Ribes Nigrum
Beskrivelse: Bier og sommerfugle elsker planterne, også fuglene
elsker bærrene.
Højde: 100 - 150 cm
Bidrager med: Bier og sommerfugle elsker planterne, også fuglene
elsker bærrene.
Lysforhold: Sol og let skygge
OBS: Højt c-vitamin indhold.

Stikkelsbær/ Ribes uva-crispa,
Beskrivelse: Vokser bedst i næringsrig og let sandet muldjord.
Højde: 100 - 150 cm
Bidrager med: Bærrene kan spises direkte fra busken. Kan også
bruges i både det søde og salte køkken.
Lysforhold:  Sol /halvskygge.

Perikon eller Johannesurt / Hypericum
Perforatum
Beskrivelse: Gule blomster i toppe i maj - august.. Dufter kraftigt når
man rører ved den.
Højde: 40 - 60 cm
Bidrager med: Fin nektarplante for alle flyvende insekter.
Lysforhold: Trives i fuld sol. 
OBS: Bruges også til kryddersnaps.

B U S K E

13



S T A U D E R
B U N D D Æ K K E 

14



Kratviol / Viola riviniana
Beskrivelse:  Flerårig, blomstrer med blå blomster april-juni og
vokser i fugtig muldbund. Rodnettet er kraftigt og trævlet.
Højde: 5 -25 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af bier og fluer. Værtsplante for
larver af sommerfugle, bl.a. kejserkåbe, markperlemorsommerfugl,
brunlig perlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, rødlig
perlemorsommerfugl og violet perlemorsommerfugl. Frøene spredes
af myrer.
Lysforhold: Sol

Hundeviol / Viola canina
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med blå blomter maj-juni, vokser i
tør varieret jordbund.
Højde: 5 - 30 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af bier og fluer. Værtsplante for
larver af sommerfugle, bl.a. kejserkåbe, markperlemorsommerfugl,
brunlig perlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl,
klitperlemorsommerfugl, rødlig perlemorsommerfugl og violet
perlemorsommerfugl. Frøene spredes af myrer.
Lysforhold: Sol

Alm. fredløs / Lysimachia vulgaris
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med gule blomster juni-juli, vokser i
fugtig-våd ret næringsrig jord.
Højde: 50 - 140 cm
Bidrager med: Fødeplante for hvidbenet oliebi (Macropis europaea),
der kun samler pollen på fredløs. Planten har i øvrigt relativt få plante-
insekt relationer.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Skovjordbær / Fragaria vesca
Beskrivelse: Flerårig med hvide blomster, som blomstrer maj-juli
vokser gerne i fugtig muldrig jord. De lange udløbere gør, at planten
kan danne sammenhængende tæpper under de rigtige betingelser.
Højde: 5 - 20 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af bl.a. bier. Værtsplante for
sommerfuglelarver (spættet bredpande)
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

B U N D D Æ K K E
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Smalbladet Timian / Thymus serpyllum
Beskrivelse:  Flerårig, blomstrer med lilla blomster juni-aug, vokser
på tør sandet-gruset bund, næringsfattig jord.
Højde: 5 - 25 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af mange insekter, bl.a.
sommerfugle, bier og svirrefluer
Lysforhold: Fuld sol

Mark-stenkløver / Melilotus officinalis
Beskrivelse: Toårig, blomstrer med gule blomster juli-sep, vokser i
tør næringsrig bund.
Højde: 30 - 150 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af humlebier og enlige bier.
Værtsplante for sommerfuglelarver (almindelig blåfugl).
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Hvid stenkløver / Melilotus alba
Beskrivelse: Toårig, blomstrer med hvide blomster juli-sep, vokser i
tør næringsrig bund.
Højde: 30 - 150 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af humlebier og enlige bier,
heriblandt og ærtejordbi og lucernebi. Værtsplante for
sommerfuglelarver (almindelig blåfugl).
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Hedelyng / Calluna vulgaris
Beskrivelse: Stedesegrøn dværgbusk, blomstrer med lilla blomster
aug-sep, vokser på tør og mager bund, tørvejord.
Højde: 15 - 75 cm
Bidrager med: Besøges af en del forskellige bier, heriblandt
sølvjordbi, der ikke udelukkende samler pollen på hedelyng, men
foretrækker denne art. Lyngjordbi og lyngsilkebi er oligolektisk på lyng.
Desuden besøges blomsterne af sommerfugle og andre insekter.
Værtsplante for sommerfuglelarver (foranderlig blåfugl, argusblåfugl,
skovblåfugl). For lyngsilkebi udgør hedelyng den vigtigste pollenkilden.
Lysforhold: Sol

16
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Rødkløver / Trifolium pratense
Beskrivelse:  Flerårig, blomstrer med røde blomster maj-sep, vokser
på fugtig næringsrig bund
Højde: 15 - 50 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af humlebier og enlige bier,
heriblandt klintjordbi, ærtejordbi, langhornsbi og lucernebi. Vigtig
fødeplante for mange humlebier, især langtungede arter. Værtsplante
for sommerfuglelarver (almindelig blåfugl, engblåfugl, gul
høsommerfugl, orange høsommerfugl). 
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Hvidkløver / Trifolium repens
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med hvide blomster juni-sep, vokser
på fugtig næringsrig bund.
Højde: 10 - 30 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af humlebier og enlige bier,
heriblandt hvidkløverjordbi, klintjordbi, ærtejordbi, langhornsbi og
lucernebi. Frøene spises af insekter og fugle.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Storblomstret Kodriver / Primula vulgaris
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med gule blomster april-maj, vokser
på fugtig muldbund.
Højde: 5 - 20 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af humlebier og enlige bier.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Harekløver / Trifolium arvense
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med rosa dunede blomster i juli-aug,
vokser på tør mager bund.
Højde: 10 - 30 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af både humlebier og enlige bier,
heriblandt ærtejordbi og lucernebi. Værtsplante for sommerfuglelarver
(almindelig blåfugl, engblåfugl).
Lysforhold: Sol - Halvskygge.
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Citrontimian / Thymus Citriodorus 'Aureus'
Beskrivelse:  Krydderurt med duft af citron, tæt gulgrønt løv,.
Blomstrer med lys rosa blomster jun-aug, meget hårdfør.
Højde: ca 15 cm
Bidrager med: Blomsterne besøges af mange insekter, bl.a.
sommerfugle, bier og svirrefluer.
Lysforhold: Trives i sol og skygge.

Skovmærke / Galium odoratum
Beskrivelse: Flerårig, vintergrøn, blomstrer med hvide blomster maj-
juni på muldrig bund.
Højde: 10 - 30 cm
Bidrager med: Skovmærkes små, hvide blomster besøges af en del
småinsekter, herunder biller, som står for bestøvningen.
Lysforhold: Halvskygge.
OBS: Indeholder kumarin, og bør kun indtages i begrænset mængde.

Tusindfryd / Bellis / Bellis perennis
Beskrivelse: Flerårig, blomstrer med hvide blomster marst-okt,
vildtvoksende på fugtig og lysåben, næringsrig bund.
Højde: 5 - 15 cm
Bidrager med: Tusindfryd insektbestøves når bierne henter pollen, og
den er særlig vigtig både fordi, der som regel er mange tusindfryd og
pga. den lange blomstringsperiode.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Gul Kløver / Trifolium campestre
Beskrivelse: Enårig, blomstrer med gule blomster maj-aug, vokser
naturligt på Kløverbakken.
Højde: 5 - 25 cm
Bidrager med: Besøges af mange insekter.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

18

B U N D D Æ K K E



T R Æ E R

19



Tørst / Frangula alnus
Beskrivelse:  Løvfældende busk med krukkeagtig vækstform,
Blomstrer fra begyndelsen af juni med gulligthvide, bittesmå
blomster. Frugterne er bær som skifter farve fra grønt over rødt til
sort. Trives på fugtig, mager bund.
Højde: Op til 7 meter
Bidrager med: Værtsplante for Citronsommerfuglen og leverer
nektar og pollen i god kvalitet til bier.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Skovæble / Malus sylvestris
Beskrivelse: Træ med hvid-rosa blomster overdådigt i maj-juni med
en fin, syrligt-sød duft. Frugterne er matte kuglerunde, stenhårde og
meget sure. Trives i halvfugtig varieret jordbund.
Højde: 5 - 8 meter
Bidrager med: Blomsterne er vigtige især for forskellige arter af
enlige bier. Småsommerfugle som møl er tilknyttet æble. Frugterne er
vigtige for fugle i efterår og vinter.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Alm. Hyld / Sambucus nigra
Beskrivelse: Løvfældende træ, hurtigtvoksende, skyggetålende og
tåler frost og salt samt en del vind. Blomstrer i juni-juli, blomsterne er
små og flødehvide og sidder samlet i flade halvskærme. Duften er sødt
krydret. Frugterne er sorte stenfrugter ("bær"). Gror bedst på frodig,
eventuelt noget fugtig jord.
Højde: Op til 6 meter.
Bidrager med: Er attraktiv for bier, sommerfugle og fugle. 
Lysforhold: Sol - halvskygge.

Kalkved / Viburnum opulus
Beskrivelse: Løvfældende busk med en stivgrenet, åben vækstform,
blomstrer efter løvspring i juni, trives bedst på fugtig næringsrig jord,
men kan i øvrigt gro på næsten alle jordtyper. Den trives både i meget
lys og i halvskygge, tåler vind og frost.
Højde: Op til 5 meter
Bidrager med: Blomsterne søges gerne af insekter. De røde bær
ædes først af fugle langt hen på vinteren.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.
OBS: Giftig ❌ Hele busken, inklusive de fristende, røde bær, er giftige.
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Alm. røn / Sorbus aucuparia
Beskrivelse: Løvfældende, blomstrer slut maj med små flødefarvede
blomster, der sidder i halvskærme på små kortskud. Frugterne er
orangerøde og sure og beske på samme tid. Trives på tør-fugtig
varieret bund. 
Højde: Op til 15 meter
Bidrager med: Værtsplante for sortåret hvidvinge. Blomsterne
besøges af bier og svirrefluer. Bærrene spises af en del insekter og
fugle. Dompap foretrækker bær af alm. røn.
Lysforhold: Sol - Halvskygge.

Rød kornel / Cornus sanguinea
Beskrivelse: Løvfældende busk/træ, de hvide blomster sidder i
endestillede skærme. Frugterne er sorte stenfrugter. Velegnet til
skovbryn, læ- og vildtplantninger, men ikke i haver, da den breder sig
for meget. Busken er skygge- og vindtålende, trives i tør, veldrænet og
kalkrig jord.
Højde: Op til 4 meter
Bidrager med: Bærrene spises af fugle.
Lysforhold: Tåler blæst og skygge.
OBS: Har tendens til at bredde sig meget.

Stilk-eg (alm. eg) / Quercus robur
Beskrivelse: Stort, løvfældende træ med en bred, kegleformet krone.
Egene er de længstlevende danske træarter og kan blive mindst 800 år
gamle. Dog sjældent mere end 375 år. Blomstrer kort efter løvspring i
maj. Frugterne, agern, er stilkede og modner på ét år. Optræder på
næringsrig og veldrænet, kalkrig bund.
Højde: Op til 30 meter.
Bidrager med: Er den træart der har flest insekter og hvirvelløse dyr
knyttet til sig op mod 800 forskellige arter.
Lysforhold: Sol - halvskygge.

Fuglekirsebær / Prunus avium
Beskrivelse: Løvfældende træ med en meget smuk blomstring ved
løvspring i maj. Frugten er 9-12 mm, sortrød eller gul og sød i smagen.
De fleste smager godt, men træer med bitter frugt findes. Trives på
tør-fugtig varieret bund.
Højde: Op til 20 meter
Bidrager med: Blomsterne besøges af mange forskellige bier og
sommerfugle samt andre insekter. Værtsplante for sommerfuglelarver
(kirsebærtakvinge). Bærrene spises af mange fugle. Kirsebærkerne er
kernebiderens foretrukne føde gennem vinteren. 
Lysforhold: Sol - Halvskygge.
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Platan / Platanus
Beskrivelse: Stort, løvfældende træ med en bred, kuppelagtig
vækstform. Platan hører ikke hjemme i Danmark, og den art vi planter i
Danmark, hører slet ikke hjemme nogen steder. Den er sandsynligvis
opstået som en krydsning mellem orientalsk platan, der er udbredt fra
Indien til Østeuropa, og så en amerikansk platan. Sandsynligvis har
forfædrene mødt hinanden i Spanien tilbage i 1600-tallet.
Højde: Op til 35 meter
Bidrager med: Træet er det bedste bud vi har på en repræsentant for
globaliseringen og det moderne samfund. Som en ægte repræsentant
for dette samfund har platanen vist sig at være meget hårdfør overfor
miljøpåvirkninger. Den er hårdfør overfor stress og kan gro under
asfalt og brosten, luftforurening renser den bare, og så gror den
videre. Klimatisk kan den både gro i Sydeuropas byer og her i nord.
Skulle klimaet ændre sig, er den således forberedt.
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Vild gulerod (Daucus Carota) 
Beskrivelse: Vild gulerod er en ret almindelig
skærmplante, med fine hvide blomster. Den
vokser naturligt i grøftekanter og lignende
steder. Vild gulerod er to-årig og blomstrer
først andet år. Herefter smider den sine frø,
som ret villigt sår sig selv. Frøene kan sås både
forår og efterår.
Højde: 30-70 cm. 
Lysforhold: Vokser alle steder.

Forglemmigej (Myosotis sylvatica 'Blue
Ball')
Beskrivelse: Blomstrer sent i foråret med
lysende blå blomster. Planten er flerårig. Ideel
som kantplante i bede og som bunddække
omkring andre større vækster.
Højde: 15-40 cm. Bidrag: Tiltrækker bier.
Lysforhold: Sol/halvskygge.

Merian (Origanum vulgare) 
Beskrivelse: Lille lavstammet plante med hvide
blomster, der er flerårig og er spiselig. Merian
er en dansk oregano. Højde: 50-60 cm. Bidrag:
Sommerfugle, vilde bier og humlebier.
Lysforhold: Sol.

Bredbladet timian (Thymus pulegioides)
 Beskrivelse: Bredbladet timian er vildformen
til den almindelige timian. Den har smukke lilla
blomster. Højde: 20 cm. 
 Bidrag: Vilde bier, sommerfugle og humlebier.
Lysforhold: Sol.

Røllike (Achillea Millefolium) 
Beskrivelse: Røllike er en meget almindelig og
flerårig urt. Den kendes på de tætte
blomsterskærme, der kan være kridhvide og
som ofte bliver rosa med alderen. Størrelse:
40-60 cm. Bidrager med: Sommerfugle og bier
Lysforhold: Sol/halvskygge.

Løvefod (Alchemilla Mollis) 
Beskrivelse: Fra maj til august sætter løvefod
blomster i farver, som spænder fra lime til gule
og gulgrønne nuancerne, mens bladene
varierer fra mørke til lysere, grønne toner.
Løvefod er en flerårig staude, som bliver
omkring 50 centimeter høj, og når den først
har etableret sig i haven, vokser den sig hurtigt
stor. De spæde blade er spislige. Højde: 40-50
cm. Bidrag: Bier, sommerfugle og andre
insekter Lysforhold: Sol, skygge.

Farvegåseurt (Anthemis tinctoria) 
Beskrivelse: Farvegåseurt vokser vildt i
Danmark. Planten er en staude og er meget
hårdfør. Farvegåseurt har en lang blomstring
og blomsterne kan bruges til at farve tekstiler
med. Højde: 30-50 cm. Bidrag: Tiltrækker vilde
bier. 
Lysforhold: Fuld sol, halvskygge.

Rød Skovsyre (Oxalis Vulcanicola ”Rosea”)
Beskrivelse: Rød Skovsyre er en fin plante med
trekløverformede, røde blade og kan bruges i
madlavning for at tilføje syre. Højde: 5-10 cm.
Lysforhold: Skygge/halvskygge/sol
OBS: Store mængder af rød skovsyre er giftigt
på grund af plantens indhold af oxalsyre.

Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare)
 Planten er meget smuk og ganske elegant i
blomsterbede. Den er selvsående, og er
derfor flerårig. Højde: 30-60 cm.
Bidrag: Tiltrækker bier, sommerfugle,
svirrefluer og andre insekter.
Lysforhold: Sol/halvskygge.

Blå hør (Linum usitatissimum) 
Beskrivelse: Blå hør får himmelblå enkle
blomster, som munder ud i flotte frøstande,
der er meget holdbare i dekorationer,
buketter og i haven. Højde: 40-60 cm. Bidrag:
Tiltrækker insekter.

Vores engblanding består bl.a. af:
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Mynte (Mentha spicata) 
Beskrivelse: Mynte blomstrer juli til august og
har en meget høj nektarværdi og en god
pollenværdi for bier. Grøn mynte, mentha
spicata er sødt duftende og perfekt til både
the, gele, lam, desserter og drinks. Mynter
breder sig generelt meget. Højde: 30-50 cm
Bidrag: Bier, sommerfugle og holder utøj væk
fra blandt andet roser og kål. Lysforhold:
sol/halvskygge.

Dagpragtstjerne (Silene dioica) 
Beskrivelse: Flot og nem plante til haven med
en forholdsvis lang blomstring. Den får
pinkfarvede blomster og er god til at frøså sig
selv. Højde: 40-60 cm. Bidrag: Bier,
sommerfugle og svirrefluer. Lysforhold:
sol/halvskygge.

Korn-valmuer (Papaver rhoeas)
Beskrivelse: Kornvalmue får relativt store røde
blomster med en sort midte, og er meget nem
at dyrke, og stiller ikke de store krav. Den gør
sig flot i blomstereng/vildeng eller som vildt
islæt i havens forskellige bede. Højde: 30-70
cm Bidrag: Humlebier og bier Lysforhold: Sol.

Farvereseda (Reseda luteola) 
Beskrivelse: Farvereseda/Farvevau har lange
slanke spir med gule blomster Højde: 50-140
cm. Bidrag: Bier og insekter Lysforhold: Sol,
halvskygge.

Blåklokke / Liden Klokke / Campanula
rotundifolia
Flerårig, blomstrer med blå blomster i juli-sep
på nærringsfattig jord. Højde: 10 - 50 cm
Klokkeblomster - og især liden klokke - er
vigtige for en del arter af specialiserede bier, fx
stor og lille saksebi, rødhalet høstbi og flere
arter af glansbier. Overdrevglansbi og
klokkeglansbi er begge strengt oligolektiske på
klokkeblomster og foretrækker liden klokke.

Nælde-klokke / Campanula trachelium
Flerårig, blomstrer med blå blomster i juli-aug
på fugtig, og næringsrig jord, gerne kalk.
Højde: 50 - 100 cm
Klokkeblomster er vigtige for en del arter af
specialiserede bier, fx stor og lille saksebi og
rødhalet høstbi samt flere arter af glansbier.

Cikorie / Cichorium intybus
Flerårig, blomstrer med lyseblå blomster i juni-
sep. Vokser på tør næringsrig bund, ler. Højde:
40 - 80 cm. Besøges af mange forskellige bier,
heriblandt tornbi og pragtbuskebi, der er
oligolektiske på kurvblomstfamilien, samt
sommerfugle og andre insekter.

Knoldet mjødurt / Filipendula vulgaris
Flerårig sjælden plante, blomstrer med hvide
blomster i maj-juli. Vokser på tør alkalisk og
næringsfattig jord. Højde: 50 - 70 cm.
Blomsterne besøges af nogle bier og
svirrefluer. Værtsplante for fransk bredpande.

Gul snerre / Galium verum
Flerårig, blomstrer med gule blomster i jun-
aug. Vokser på mager jord. Højde: 30 - 60 cm.
Værtsplante for planteædende insektlarver
som for eksempel snerresværmerens. Bonus:
Gul snerre er brugt som farveplante. Roden
kan farve kraprødt, og blomsterne kan farve
gult og olivengrønt.

Tjærenellike / Lychnis viscaria
Flerårig, blomstrer med purpurrøde blomster i
jun - jul, trives bedst i en ret næringsrig jord,
Den tåler megen sol, men kan også vokse i
halvskygge. Højde: 
20 - 50 cm. Sommerfuglene elsker den.

E N G B L A N D I N G
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Trævlekrone / Silene flos-cuculi
Flerårig, blomstrer med rødviolette blomster i
maj-aug. Vokser på fugtige enge. Højde: 20 -
50 cm. Tiltrækker bier og sommerfugle.

Trævlekrone / Silene flos-cuculi
Flerårig, blomstrer med rødviolette blomster i
maj-aug. Vokser på fugtige enge. Højde: 20 -
50 cm. Tiltrækker bier og sommerfugle.
OBS: Indeholder saponin, som er
skumdannende og volder ubehag ved
indtagelse.

Dunet vejbred / Plantago media
Flerårig, Blomsterstanden er et smalt aks med
bittesmå, hvide blomster, der har
dominerende, lyserøde støvdragere.
Foretrækker tør, kalkrig eller leret jord.
Højde: 30 - 40 cm.

Alm. brunelle
Flerårig, blomstrer med blåviolette blomster i
jun-sep. Vokser på lysåbne græsarealer med
et højt indhold af nitrat og kalk i jorden. Højde:
5 - 25 cm.Tiltrækker især bier, samt
sommerfugle.

Nikkende limurt / Silene nutans
Flerårig, hvid-gullige blomsterstande i jun-jul,
udbredt på bl.a. strandoverdrev, tørskrænter
og kalkholdige overdrev. Højde: 30 - 40 cm.
Tiltrækker bier og sommerfugle.

Blæresmælde / Silene vulgaris
Er en ret usædvanlig plante med en smule
nedadhængende og oppustede, hvide
blomster. De dufter kun aften og nat, og man
mener, at den har en svag nellike duft.
Blomstrer jun-sep. Højde: 25 - 60 cm. Er god
for både vilde bier, sommerfugle og svirrefluer,
da den indeholder meget nektar.

Klinte / Agrostemma githago
Enårig, får lysviolette blomter med lys midte,
og lange udragende bægerblade. Blomstrer
længe. Højde: Op til 1 meter. 
Tiltrækker bier og sommerfugle, men den er
ikke hjemmehørende.
Planten indeholder bl.a. saponinet githagosid,
som gør den giftig.

Kornblomst / Centaurea cyanus
Enårig, blomstrer med blå blomster juni-sep,
vokser gerne på tør næringsrig sandjord.
Højde: 20 - 80 cm. Blomsterne besøges af
humlebier og enlige bier.

Alm. Slangehoved
Toårig, planten er dækket af stive hår. Det
første år danner den kun en roset af
grundstillede blade, men næste forår skyder
stænglen til vejrs. Blomstrer med blå blomster
i juni-juli. Er villig til at så sig selv. Tør eller
sandet jord. Højde: 40 - 90 cm. Tiltrækker ofte
humlebier og sommerfugle i udtalte mængder,
da den er rig på pollen og nektar. Er ikke
hjemmehørende. Lysforhold: Fuld sol.
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Husk at det altid
er en god ide at
snakke med dine
naboer om større
planteplaner

 - vi bor tæt


