
 

FRØBOMBER - BOM BYEN MED BLOMSTER! 
Du kan på en sjov og nem måde være med til at skabe lidt mere mangfoldighed, ved at lave små 
”bomber”, fyldt med blomsterfrø. De små næringsfyldte frøbomber kan spirer og gro alle vegne, når 
bare de får lidt regnvand. Frøbomberne er sjove at lave og de virker! Frøbomber kan være med til at 
skabe et bedre plantemiljø og et mere varieret dyreliv. Samtidig er det spændende at følge frøenes 
udvikling fra spire til plante. Fyld frøbomberne med frø fra hjemmehørende og insekt-venlige blomster, 
der hører til i den danske natur.  
 
Ganske vidst er frøbomberne små, men de er magtfulde! De har potentiale til at berige og forskønne 
by- og naturområder, ved at etablere mere planteliv, tiltrække forskelligartede smådyr og ikke mindst 
sprede glæde blandt mennesker!  
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Du skal bruge følgende til 6 frøbomber: 

 4 skefulde rød ler-pulver* 
 5 skefulde muld- eller kompostjord 
 1-1½ skefuld blomsterfrø fra hjemmehørende og insekt-venlige arter. (Jo større frø, des færre 

frø er der brug for og jo mindre frø, jo flere er der brug for.) 
 En sjat vand 
 En skål 
 En ske 
 Et viskestykke eller en æggebakke 

*forhandles af Cerama A/S  



 

Tip Du kan bruge den samme opskrift hvis du skal lave større mængder frøbomber – skift blot målet ud 
med kopper eller spande, i stedet for skefulde. 

Sådan gør du: 

1. Bland lerpulver, jord og frø i en skål.  
2. Tilsæt vand lidt efter lidt, indtil massen kan samles og hverken er for klistret eller tør.  
3. Del massen i 6 lige store klumper og tril 6 små frøbomber.  
4. Brug frøbomberne med det samme, eller læg dem til tørre på et viskestykke, eller i en æggebakke. Tør 

frøbomberne i mindst 24timer.  Ved at tørre frøbomberne forbliver frøene i dvale. 
5. Når der er tegn på regn kan du tage dine frøbomber med ud på tur - de er lette at transportere i en 

æggebakke. 
6. Affyr dine frøbomber! 

Kast frøbomber med omtanke 

Nu kommer det spændende øjeblik hvor du skal affyre dine frøbomber! Du kan kaste frøbomberne på 
et sted der trænger til at blive forskønnet med blomster, mere dyreliv og lidt mere mangfoldighed. 
Frøbomberne kan kastes når du går eller cykler dig en tur. Affyr frøbomberne på et sted hvor kuglerne 
lander direkte på jorden - det giver de bedste betingelser for at frøene kan spire og gro.  

Du kan f.eks. kaste dine frøbomber: 
 På områder der ikke dyrkes og holdes, hvor der ikke slås græs eller høstes afgrøder 
 Ved foden af by-træer og buske 
 Langs stisystemer og hegn 
 I vejkanter, midterrabatter og rundkørsler 
 Langs hegn ved jernbane, S-tog og Metro 
 I egen have, blomsterkrukker eller altankasser 

HUSK Spørg altid om lov før du kaster dine frøbomber i private haver og på privatejede, eller frede 
områder! 
 

Sæson for frøbombning 

Frøbomberne er bedst egnede til brug i foråret eller sensommeren, hvor frøene har gode 
vækstbetingelser. Hold øje med vejrudsigten – der må gerne være melding om regn! Regn er perfekt i 
forhold til spring af dine frø. Frøbomben skal helst lande direkte på jorden, så frøene kan slå rod og få 
næring. Hvis frøbomben har de rette betingelser; vand, passende temperatur og en god placering, vil 
frøene spire og slå rod, i løbet af cirka 3 uger. Frøbomben opløses efterhånden mere og mere af sig 
selv, men hvor hurtigt eller langsomt det går, afhænger af hvor meget det regner! 

Eksempler på hjemmehørende og insekt-venlige blomster: 

 Dagpragtstjerne 
 Klinte 
 Kornblomst 



 

 Alm. Knopurt 
 Blåhat 
 Hvid okseøje 
 Merian 
 Hulkravet kodriver 
 Kornvalmue 
 Gul snerre 
 Alm. brunelle 

 
Vidste du… 
Frøbomben er en gammel japansk teknik kaldet Tsuchi Dango, som betyder ”jord-bolle”. Teknikken 
bliver anvendt som en alternativ form for frøspredning.  
Teknikken har i nyere tid været brugt til at vække golde, udpinte landområder til live igen med planter, 
dyreliv og afgrøder, i bl.a. Grækenland, Indien, Nord- og Sydamerika.  
 
 
 
 


