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Lav din egen blomstereng – sådan gør du!
En blomstrende plæne er smuk og giver masser af liv i haven af sommerfugle, bier og svirrefluer. Men
indrømmet – det er ikke let på de fede lerjorde her ved Utterslev Mose. Lerjorden holder godt på
næringsstofferne, og det er ikke fremmende for en variation af lave, blomstrende urter. Men det er klart
værd at prøve.

Her kommer mine råd til, hvordan det kan lykkes for dig:
1. Det er bedst at etablere blomstereng i efteråret eller i det tidligere forår.
2. Køb en blomsterengsblanding uden græsfrø , og gerne med vilde danske planter, hvis
du kan finde det. Måske har du været heldig at få udleveret en pose blomsterengsfrø,
så bruger du selvfølgelig bare den.
3. Vælg en solbeskinnet plads i haven , som helst også har godt med læ . Gerne under
æbletræerne, langs kanten af hækken eller andre steder, hvor plænen ikke er alt for
kraftigtvoksende.
4. Start ud med et mindre område på 1 -2 kvm, så kan du altid udvide områ det senere,
hvis det lykkes godt.
5. Så graver du græstørven af. Her findes mestendelen af den næringsrige jord, som du
gerne vil have fjernet. Hvis du har høns, så vil de elske at få lov til at rode med
græstørvene. Ellers kan du vende græstørven på hovedet og bygge en lille forhøjning i
tilknytning til eller som en del af din blomstereng.
6. Vi fjerner græstørven, da græsset ellers lynhurtigt vil overtage pladsen fra de
blomstrende urter. Og medmindre du luger græsset væk fra blomsterengen løbende,
så vil græsset sprede sig fra den omgivende plæne og hurtigt bidrage til et mere
autentisk blomsterengsudtryk, hvis det er det du drømmer om.
7. Så løsner du jorden med en kultivator eller greb, og planerer efterfølgende med en
rive. Hvis du har noget sand eller grus til overs, så er det en rigtig god idé at blande
det op med jorden. Det vil nemlig også skabe en konkurrencefordel til de blomstrende
urter.
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8. Så skal der udsås blomsterfrø. Det står på posen, hvor meget du skal bruge pr. m², og
det vil ofte være en meget lille mængde frø. Derfor kan det være en fordel at inddele
dit jordstykkke og frøene i lige store dele, så du er sikker på at have frø til hele
arealet. For at sikre en jævn udsåning af frøene er det også en fordel at blande
frøene med tørt sand (ca. dobbel t mængde af frøene).
9. Når du har sået river du stykket let over. Hvis der ikke er udsigt til regn i den
kommende uge, så kan du vande let, men kun lige så overfladen bliver fugtig.
10. Efter nogle uger vil du kunne se tegn på at stykket grønnes. Typisk vil frøblandingen
bestå af både enårige og flerårige planter, så udtrykket af din blomstereng vil
forandre sig med årene.
11. Det bedste vedligehold af din lille blomstereng er en sen slåning enten sent efterår
eller tidligt forår, og bortrivning af det afklippede materiale. Hvis blomsterengen får
et indhold af græs, så er det bedst med en slåning i midten af maj måned, da det vil
hindre græsset i at komme til at dominere.

Suppler din blomstereng med frø fra naturen
Når du har fået etableret din blomstereng fra en frøblanding er det spændende at følge, hvilket planter der
etablerer sig. I mange tilfælde vil det være få arter fra frøblandingen, som trives netop i jorden i din have.
Derfor er det en god idé at tage frø med hjem fra dine ture i naturen, og kaste dem direkte ud på din
blomstereng, når du er hjemme igen.
Vælg udelukkende lave blomsterarter, og dem som ikke danner store sammenhængende bevoksninger. Du
er nemlig ikke interesseret i at hjembringe arter, som pludselig fylder hele beddet. Her er et udpluk af arter,
som trives godt i havejorden her ved Utterslev Mose.
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