
KUNSTEN AT SKABE EN BLOMSTERENG 
Drømmer du om at få et bed i haven med vilde blomster, sommerfugle og humlebier? Denne guide giver 

dig et overblik over, hvad du skal tænke ind, så du får succes med projektet. 

 

Planlæg hvor du skal have blomstereng 

Du får det bedste resultat, hvis du omhyggeligt planlægger placeringen af din blomstereng efter disse 

principper:   

 

 Vælg et område i haven, der har fuld sol til let vandrende skygge - 

gerne en sydvendt skråning. Arterne i frøblandingen er robuste over 

for solrige og tørre forhold, hvor andre arter kan have det svært. 

 

 Vælg et område med så næringsfattig jord som muligt. Det kan være 

svært at få et godt resultat, hvis jorden er meget næringsrig 

(næringsrig jord kan genkendes ved at jorden er mørkebrun til sort og 

minder om den jord, du køber i plantesække, se billede). Du kan 

hjælpe til ved at lægge jorden bar sommeren over, eller ved at blande 

sand i jorden. 

 

 Undgå områder med store mængder aggressive arter, som for 

eksempel skvalderkål, mælkebøtte, plænegræs, kvikgræs, 

febernellikerod, brændenælde, bynke, rejnfan, agertidsler, mm., 

som på sigt vil overskygge din blomstereng. De områder kan du i 

stedet lade stå som vild natur! 

 

 Undgå forstyrrelser i bedet. Tænk over placeringen i forhold til gående, der skal fra A til B, og undgå at 

placere bedet op ad legeredskaber. 

  

 Informer. Hvis der færdes mange mennesker i området, kan du sætte informationsskilt op. Så undgår 

du at folk går gennem bedet, og du skaber forståelse for, hvorfor jorden ligger bar i en lang periode. 

  

Billede 1 Toplaget er næringsrigt jord 

og underlag er næringsfattig jord. 
https://www.havenyt.dk/artikler/prydhaven/anlaeg_og_inspiration/15

47.html 



 

 

Sådan forbereder du jorden 

 Fjern det øverste plantelag/græslag, så jorden bliver barlagt  

o OBS! her må ikke bruges ukrudtsmidler eller andre kemikalier.   

 Riv den bare jord og fjern synlige rødder og plantedele 

 Kultiver jorden ved at løsne jorden enten med en fræser, eller endnu bedre med en kultivator  

 Gentag rivning af jorden og fjern synlige rødder og plantedele 

 Læg evt. jorden bar i en periode og lug ind imellem området for at udpine jorden og gøre den mere 

næringsfattig.  

 

Udsåning  

 Vælg en frøblanding med hjemmehørende danske arter. Så gerne en blanding af en-årige og 

flerårige blomster. Det giver dig blomsterflor flere år i træk og gavner insekterne. 

 Start med at rive jorden og fjerne det synlige ukrudt 

 Bland eventuelt frøblandingen med tørt sand, så udsåningen ikke bliver for tæt. Der kan udsås i 

hånden eller med en udsåningsmaskine 

 Derefter skal jorden enten tromles, trampes eller klappes flad med en skovl for at frøene får 

ordentlig jordkontakt 

 Drys eventuelt et tyndt lag grus eller sand over frøene 

 Nu skal du bare vente på planterne. 

 

Det kan du se frem til 

Et-årige arter blomstrer allerede første år, mens 

de flerårige typisk blomster efter andet år.  

Husk at fjerne/luge selvsåede, aggressive 

plantearter, f.eks. mælkebøtte, som ellers 

breder sig og optager for meget plads på arealet.  

Sæt evt. et informationsskilt op, som fortæller 

om processen, og hvad man kan se frem til, hvis 

du anlægger din blomstereng i et område, hvor 

der færdes mange mennesker. 

 

Den færdige blomstereng – her med markerede overgange 
https://www.finderupkirke.dk/skovkirkegard/ 


