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Græs, miljøfrø og blomstereng

Markblomstblandinger
Eng- og vildblomstblandinger 
Miljøfrø og Dækafgrøder
Naturgræsser



Eng- og vildblomstblandinger 

1) Vild natur blanding. (Nykilde blanding)
Denne blanding trives på tør og næringsfattig jord. Udbyg din 
biodiversitet i haven.  Du kan så det efterår eller eller tidligt 
forår.Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, 
Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæres-
melde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, 
Aftenstjerne, Gul Okseøje, Kommen, Vild Gulerod, Nikkende 
Limurt, Bibernelle, Farvegåseurt.

2) Vilde blomster, 28 danske arter. (DLF blanding)
Oprindelig indsamlet i Hedeland (gammel grusgrav) men 
efterfølgende opformeret og dyrket i større stil. Sås i efteråret 
eller foråret. Sås i næringsfattig sandjord.
Blåklokke, Blåhat, Alm. Røllike, Farve-gåseurt, Smalbladet 
klokke, Nældebladet klokke, Hvid okseøje, Alm. knopurt, Cikorie, 
Knoldet mjødurt, Gul snerre, Prikbladet perikon, Kællingetand, 
Tjærenellike, Trævlekrone, Skov forglemmigej, Vild Merian, 

Eng- og vildblomster dyrkning:
Vi anbefaler ikke at så vildblomster udenfor byområder af hensyn til bevarelse af den lokale genetiske variation! Brug i stedet markblomster.
Vil du have mange arter på samme sted skal jorden være næringsfattig!
– To såperiodeder mulige: Fra midten af april til slutningen af maj, (sår du for tidligt er der risiko for frø begynder at spirer, hvis de efterfølgende får 
kulde går de i dvale og spirer først det efterfølgende år). Fra tidlig september indtil 3 uger før frost, så ikke imellem de to perioder.
– du �erner biomassen, det øverste lag. Placerer et lag grus, og sår.
– herefter klipper hvert år en til to gange, og �erner afklip
– du har træer i området, der sender rødder ind og høster næring

3) Blomstereng frø blanding.
Blanding af etårige sorter, bedet selvsår selv. Du kan godt så i 
efteråret, men så vil kun de �erårige sorter udvikle sig.
Almindelig røllike, Liden klokke, Smalbladet klokke, Kornblomst, 
Cikorie, Bakkenellike, Gul snerre, Prikbladet perikon, Hvid okse-
øje, Almindelig kællingetand, Kornvalmue, Almindelig syre, 
Smalbladet timian, Almindelig stedmoderblomst, Rødkløver, 
Flerårig hør, Almindelig hør 

4) Skygge og Skovengblomster blanding.
Blanding af et- og �erårige sorter. Trives i halvskygge, nærings-
fattig jord. 
Skov forglemmigej, Campanula, �ngerbøl, Gærdekartrebolle, 
Feber nellikerod, Hvid snerre, Nældeklokke, Læge betonie, 
Sværtevæld, Alm. Hanekro, alm. Katost, alm. Mjødurt, løgkarse, 
Ramsløg, Klasekortlæbe, alm. Brunelle, prikbladet perikon, 
musevikke, skovjordbær, hulkravet kodriver.

5) Vild naturblanding, frø 26 specielle arter.  Special mix af vilde planter,

7) Vildblomst blanding til hegn, krat og hæk. Farver hegn og hæk 
6) Vildblomstblanding, skygge, til træ-og krat kanter.
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8) Naturengsfrø, Kystnær Blanding



Markblomstblandinger

1) Etårig Bi Mix blomsterblanding. 
Denne blanding trives på tør og næringsfattig jord. Udbyg din 
biodiversitet i haven.  Du kan så det efterår eller eller tidligt 
forår. 
Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfe-
blomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brude-
slør, Rødkløver.

2) Flerårig Bi Mix blomsterblanding. 
Sås i alm muldjord.  Du kan så det efterår eller eller tidligt 
forår. 
Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, 
Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, 
Brudeslør, Rødkløver.

3) Etårig markblomster/sommerblomst blanding
Trives i alm havejord eller landbrugsjord, kan også sås i en 
tidligere græsplæne hvis græsset er �ernet. Du kan så det 
efterår eller eller tidligt forår. 
Blå Hør, Convolvulus, Hundetunge, Jomfru i det Grønne, 
Sommeradonis, Morgenfrue, Klinte, Okseøje, Mølleblomst, 
Brudeslør, Sløjfeblomst, Valmue, Godetia.

4) En og �erårig markblomst- /sommerblomstblanding
Trives i alm havejord eller landbrugsjord, kan også sås i en 
tidligere græsplæne hvis græsset er �ernet. Du kan så det 
efterår eller eller tidligt forår. 
Blå Hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg, Alm. Kællingetand, 
Pragtstjerne, Okseøje, Mølleblomst, Aftenstjerne, Kornblomst, 
Kornvalmue, Farvegåseurt, Boghvede, Rødkløver, Alm. Røllike

Markblomster blanding, etår ig eog �erårige
Blomstermarks-frøblandinger, etårs og �erårige blomsterfrø eller en blanding af begge. Selvom der er tale om markblomster er de �nt egnede til din 
private eller fællesarealer, i parker eller byområder. Markblomster adskiller sig fra vildblomst ved at de trives på næringsrig jord og er mere konkurren-
cedygtige overfor visse former for græsser og andet ukrudt.
De �erårige indeholde nogle etårige, ellers er det ingen blomster det første år når der plantes i forået.

5) Blomsterblanding Tusind og En Nat 1001 nats drøm

7)  Skygge og Skovengblomster blanding. 20 slags blomster

8)  Kornmarkblomster almindelige markblomster blanding

6) Blomsterblanding, undgå ukrudtsvækst og vedligehold af arealet.
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Miljøfrø og Dækafgrøder

1) Bivenlig brakblanding, efterafgrøde og jordforbedrende.
Blanding er specielt bi og insekt venlig,  benyttes hvis du ikke 
ønsker at dyrke jorden i år ellers kan den også bruges som 
efterafgrøde hvis du har høstet tidligt f.eks. fra midten af August 
og frem til sidst i september. 
Hvidkløver, Rødkløver, Blodkløver, Gul sennep, Boghvede, 
Oliehør, Honningurt, Kællingetand, Lucerne, Gul stenkløver, 
Cikorie, Kommen, Hjulkrone

2) Blomsterbrakblanding eller efterafgrøde. 
Efterafgrøde eller brak blanding. sammensætning af planter 
giver gør at du kan tiltrække vildt i form af fugle og gnavere, og 
masser af insekter.
Oliehør, Boghvede, Solsikke, Olieræddike, Gul sennep, Hon-
ningurt, Blodkløver, Rødkløver, Hvidkløver, Kællingetand, Ciko-
rie, Kommen 

4) Oliehør blå blomster til jordforbedring

5) Rødkløver – til jordforbedring og kvælstofopsamler

6) Sennepsfrø, Gul sennep hurtigvoksende grøngødningsplante

7) Lupin, Regnbuelupin blanding
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 Efterafgrøde på alle tomme arealer i køkkenhaven i august. Du får en bedre jord, hvor du har 
dyrket efterafgrøde. Også hvis du skal omlægge en græsplæne til have er der brug for jordfor-
bedrende planter.

3) Miljøfrøblanding - efterafgrøde
Klassisk efterafgrøde af jordkløver blodkløver og honningurt .  
Nedgraves de om foråret. Plantene kan klippes ned til halv 
højde hvis de når at blomstre i efteråret.



Pryd- og Naturgræsser

1) Svingel meget lav �erårig græs. Fåresvingel/bakkesvin-
gel mf. Til blomsterblandinger.
Svingelgræs uden underjordiske udløbere, sætter tuer og har 
ikke udløbere som andre græsser.

Rødsvingel 35%, Bakkesvingel 35%, Mosebunke 7%, Fåresvingel 
15%, Timothe, 5%, Hundegræs 1%; Hjertegræs 1%; Fløjlsgræs 
1%

2) Græs til blomsterblanding, 9 forskellige prydgræsser.
Græsser til blanding med blomster. Kan stå sammen blomster 
da de ikke bredder sig med udløbere.
Indeholder: Fåresvingel, Alm. hjertegræs, Lundrapgræs, Mose-
bunke, Kamgræs, Vellugtende gulaks, Engrottehale, Alm. blåtop, 
Bleg frytle.

3) Tuedannende naturgræsser, 3 slags græs. 
Blanding af 3 slag Tuedannende græsser, uden underjordiske 
udløbere, med dem har du minimum vedligehold. Du kan også 
bruge dem til iblanding i engblomstblandinger og andre blom-
sterblandinger hvor de skal stå sammen. Fx. 90% græs, eller 50% 
græs.
Består af: Fåre Svingel, Alm. Kamgræs og Mosebunke.

4) Engrottehale, Timotej, 

5) Lille Pampasgræs

6) Harehale

7) Sølvelefantgræs
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3 forskellige blandinger af naturgræsser, der kan plantes sammen med engblomster, de bred-
der sig ikke som plænegræsser da de ikke har underjordiske udløbere. Prydgræsser kan 
sagtens dyrkes fra frø i potter eller direkte i jorden. Flere er �erårige, og blomstre først året 
efter, nogle er etårige og skal smide frø for at formerer sig.  Fin alle græsser på hjemmesiden.

8) Håret �itteraks



Enkeltarter af vildengblomster

1) Ager-Gåseurt, Anthemis arvensis

2) Almindelig røllike, hvid. Achillea millefolium

3) Almindelig torskemund, Linaria vulgaris

4) Blåhat frø, knautia arvensis

5) Engblomme gul Trollius europaerus

6) Engstorkenæb frø, Geranium pratense

7) Forglemmigej mark, blå Myosotis arvensis

8) Liden skjaller, Rhinanthus minor

Listen over enkeltarter er lang, der er mange 
hundre, men slet ikke komplet der anslås at være 
ca. 30.000 i Danmark hjemmehørende arter.

Spørg hvis der er noget speci�kt du søger efter, 
der er også mange forskellige arter i vores blan-
dinger af eng- og vildblomstblandinger.
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Specialblandinger

1) Regnbedsfrøblanding, med græsser
Græsser: Alm. Rapgræs, Kamgræs, Mosebunke, (Fløjlsgræs).
Urter: Dagpragtstjerne, Alm. Mjødurt, Trævlekrone, Kattehale, 
Hjortetrøst, Gul Iris.

3) Kystnær blanding, til saltholdig jord - 
Indeholder: Fåresvingel, Rødsvingel, Alm. Røllike, Alm. Kællinge-
tand, Alm. Hvene, Kryb. Hvene, Gul Snerre, Engelskgræs, Alm. 
Knopurt, Rødkløver, Blåklokke, Skt. Hansurt/Stenurt, Slangeho-
ved, Harekløver, sodaurt.

4) Skovrejsning - blomsterblanding, undgå ukrudtsvækst 
og vedligehold af arealet.
Består af: blå hør, alm.kællingetand, bibernelle, serradel, blod-
kløver og er beregnet til etablering af nye skovarealer.

5) Blandet sommerblomster, Fuglevendlig, høj 1 meter.
Blandingen består af høje sommerblomster, der bliver en meter.
Klinte, Rævehale, Sa�ortidsel, Kornblomst, Gul okseøje, Stolte 
kavaler, Solsikke, Rød hør, Jomfru i det grømme, Natlys, Kornval-
mue, Reseda, Føløjelsblomst, Mexikansk solblomst

5) Vildtpleje, hjorte/harer/fugle
Til alle vildtarter, 
Blandingen består af: Stauderug, Fodermarvkål, Foderraps, 
Vintervikke, Honningurt, Rødkløver, Blodkløver, Hirse, Cikorie

3 Blomsterblanding til Lokal A�edning af Regnvand (LAR)
Blanding er sammensat af arter der egner sig til vådt område.
Alm. mjødurt, Akeleje, Dagpragtstjerne, Hjortetrøst, Kattehale, 
Eng storkenæb, Trævlekrone, Fredløs, Hulkravet kodriver, Iris, 
Blorød storkenæb, Aksærenpris, Engkarse, Skov-forglemmigej
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Oprindelige danske arter, indførte
arter, forædlede arter. 

Der er meget at vælge imellem.

Har du så besluttet dig om du vil 
oprette en natureng eller en blom-
stereng, og vil hjælpe området lidt 
på vej ved at så nogle frø, skal du 
udvælge nogle arter eller en 
frøblanding der er sammensat til dit 
ønske.
 
Derudover skal jorden også være 
tilpasset frøene. Det vil sige blom-
stermarkfrø i jorden hvor der er har 
være dyrket før. Naturengfrø kan 
ikke klare sig i konkurrencen og skal 
have jord der aldrig har været 
dyrket, for eksempel kan du tilføre 
sand eller grave det øverste 30 cm 
muldlag af.


