
 

  Side 1 

VEJLEDNING 

Sådan får du en flot natureng med flerårige frøblandinger1 

For at opnå et godt resultat kan du med fordel følge denne guide til etablering af 
frøblandinger: 

1. Kultivér først jorden til et godt så-bed. Jorden bør enten pløjes eller 

fræses. Hvis der er et tæt græsdække kan det give et bedre resultat, at 

fjernes græstørven først. Hvis der er plads på arealet, kan man lave en 

jordvold eller en lille bakke ud af tørven. Det er vigtigt at græsset hindres 

i at vokse videre efter jordbehandling, da det hurtigt vil udkonkurrere de 

blomstrende urter. 

2. Gør jorden plan med en rive, og fjern større sten, rødder og lignende. 

3. Så herefter den anbefalede frømængde (individuelt for hver blanding). 

Bland gerne frøblandingen op med tørt sand for nemmere at kunne 

fordele frøene jævnt over arealet. 

4. Bind frøene til jordoverfladen med en tromle eller ved at stampe jorden. 

5. Vand eventuelt de spirende frø i tørre perioder (ikke påkrævet). 

6. Fjern evt. løbende uønskede arter, f.eks. nælder, kvikgræs, gråbynke. 

7. Nyd din blomster- eller græseng sommeren over, og lad den stå vinteren 

over, for at tilbyde levesteder for insekterne og slå den først i det tidlige 

forår. Alternativt kan du slå/klippe i arealet i september/oktober i ca. 10 

cm´s, højde, så der stadig er lidt plantemateriale tilbage til overvintrende 

insekter. Fjern det afslåede materiale. Således hæmmer du græsvækst 

og giver mere lys til fremspiring af blomsterfrø.  

8. Det afslåede materiale kan evt. lægges på et nærliggende areal for at 

eventuelle overskydende frø kan spire her. 

 

  

                                           
1 Kilde: Nykilde.dk  

https://nykilde.dk/shop/vejledning.28338/


 

  Side 2 

 

Mere om pleje: 

 Ukrudtskontrol: Uønskede arter er nok det største problem og der er ikke 
nogen særligt nemme løsninger. Ukrudtsfrø kan ligge i hvile i jorden i mange år. 
Når spiringsbetingelserne en dag er til stede, kan uønskede arter fremkomme i 
store mængder, f.eks. når et nyt areal tages under behandling. Ukrudtskontrol i 
2 faser kan være nødvendigt. I første fase ved arealets fremspiring, hvor det 
mest generende kan fjernes. 
Etableringsåret er det vanskeligste, da det som regel er frøukrudt der kan 
dominere i etableringsåret. De vanskeligste rodukrudtsarter er Gråbynke, 
Tidsel, Brændenælde og Kvik. Disse arter bør fjernes så vidt muligt før 
etablering eller løbende. Visse naturfrø er ret robuste og kan etablere eller “bide 
sig fast” i græsarealer der har henligget måske i flere år og som afklippes 
rutinemæssigt. Ved at undlade jord behandling bringes ingen spiredygtige frø 
op i det øverste lag. 
Er der stor konkurrence fra uønsket vegetation efter udsåning, så er det en god 
idé 6-8 uger efter udsåning at foretage den første klipning af arealet (plejesnit). 
Denne klipning kan efter behov (ved yderligere fremspirende ukrudt) gentages 
yderligere en eller to gange det første år. Det afklippede bør enten bioklippes 
eller ved store mængder ukrudt helt fjernes fra arealet. Klip ikke længere ned 
end til 5 cm så man ikke beskadiger bladrosetterne på de nye vilde blomster og 
græsser. 
 

 Pleje af den eksisterende eng: Klipning af engen i de efterfølgende år 
afhænger af område og ønsket plantebestand. På de fede og næringsrige 
jorder bør der klippes to til tre gange om året. Første klipning ved 
hovedblomstringen af græsserne, ca. midten af maj – begyndelsen af juni. 
Engarealer på mere magre og næringsfattige arealer kan klippes en gang om 
året, her er det bedste tidspunkt sidst på sommeren – begyndelsen af efteråret. 
Vejkanter kan, alt efter trafikforhold, også klippes en gang årligt, i slutningen af 
efteråret eller tidligt forår. Alt afklip skal fjernes fra arealet. 
For alle arealer gælder, at det kan være en god idé at lade noget stå vinteren 
over og hen på det tidlige forår, af hensyn til insekterne. 

 


