
  

De første 1- 2 år 
Aktivitet Hvor tit

Vanding Tørre perioder efter behov

Uønsket vegetation fjernes 1-2 gange årligt

Pasningsvejledning 1 gang årligt 
Klipning og fjernelse af afklip Marts eller september

Kalkning (overdrev) Forår

1 Klargøring af jorden før plantning
• Eng  

Grav de øverste 5 cm muld af og fjern dette. Løsn de næste 5 
cm muld og udlæg derefter 5 cm sand og bland det med den 
løsnede muld. Sand kan f.eks. være 0 - 4 mm.

• Overdrev  
Grav de øverste 5 cm muld af og fjern dette. Løsn de næste 
5 cm muld og udlæg derefter 4 cm sand + ca. 1 cm havekalk 
og bland det med den løsnede muld.

• Før I planter, kan I reservere et areal i bedet, hvor der ikke 
plantes. Her kan der blive plads til en sti, sten, træstubbe eller 
et insekthotel.

2 Plantning
• Planterne udplantes enkeltvis og tilfældigt på arealet for at 

efterligne naturen mest muligt. Det medfører at planterne 
spreder sig på hele arealet. Der plantes 20 planter/m2.

• Det er vigtigt, at planterne så vidt muligt sættes i jord fri for 
flerårigt rodukrudt som eksempelvis agerpadderokke, agertid-
sel, nælde og kvikgræs. Ligger der stængler af dette ukrudt i 
jorden, bliver det mere arbejdskrævende at passe bedene.
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3 Pleje og vedligehold af UrbanGreen® biotoper
• Biotoperne skal IKKE gødes eller behandles med kemi-

kalier! 
Er der for meget næring/gødning i jorden vil aggressive 
plantearter nemmere overtage naturtypen og fortrænge 
de valgte plantearter. Næringselskende plantearter kan 
for eksempel være nælder, gråbynke og kløver.

• Biotopen bør luges et par gange for uønskede plantear-
ter den første sæson, indtil planterne er vokset sam-
men. Vi anbefaler en grov håndlugning én til to gange 
de efterfølgende år for at frasortere aggressive uønske-
de arter. Se planteliste

• Biotopen bør klippes ned til en højde på ca. 15 cm én 
gang om året. Afklip fjernes herefter for at undgå at 
tilføre jorden ekstra næring.

• Biotopen ’Overdrev’ bør kalkes med havekalk hvert forår 
– følg anvisning på sækken.

Overdrev og eng
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 Overdrev
Alm. kællingetand - Lotus corniculatus

Voksested:  Tørt til let fugtigt, solrigt, næringsfattigt
Plantehøjde:  10 - 40 cm
Blomstring:  Juni - juli. Gule blomster

Alm. merian - Origanum vulgare

Voksested:  Tørt, solrigt, næringsfattigt
Plantehøjde:  20 - 70 cm
Blomstring:  Juli - september. Rødviolette blomster
Kan bruges som krydderurt

Alm. røllike - Achillea millefolium

Voksested:  Tørt til let fugtigt, sol til let skygge
Plantehøjde:  15 - 60 cm
Blomstring:  Juni - oktober. Hvide blomster

Bakke-nellike - Dianthus deltoides

Voksested:  Tørt og solrigt
Plantehøjde:  10 - 20 cm
Blomstring:  Juni - august. Pink blomster

Bredbladet timian - Thymus pulegioides

Voksested:  Tørt, solrigt, næringsfattigt
Plantehøjde:  5 - 25 cm, tæppedannende
Blomstring:  Juli - august. Rødviolette blomster
Kan bruges som krydderurt

Gul snerre - Galium verum

Voksested:  Tørt, solrigt til let skygget
Plantehøjde:  10 – 40 cm
Blomstring:  Juli - august. Gule blomster

Hvid okseøje - Leucanthemum vulgare

Voksested:  Let tør jord, næringsfattigt
Plantehøjde:  20 - 70 cm
Blomstring:  Juni - august. Hvide kurvblomster  
 med gul midte

Håret høgeurt - Pilosella officinarum

Voksested:  Tørt, gerne sandet jord, solrigt
Plantehøjde:  5 - 20 cm
Blomstring:  Maj - juni. Gule kurvblomster

Liden klokke - Campanula rotundifolia

Voksested:  Tørt, solrigt, næringsfattigt
Plantehøjde:  10 - 50 cm
Blomstring:  Juli - september. Blå blomster

Skov-jordbær - Fragaria vesca

Voksested: Tørt til let fugtigt, solrigt til let skygget
Plantehøjde:  5 - 20 cm.
Blomstring:  Maj - juni. Hvide blomster 
Spiselige små jordbær

Eng E
Alm. brunelle - Prunella vulgaris
Voksested:  Fugtigt, solrigt til let skygget
Plantehøjde:  5 - 25 cm
Blomstring:  Juli - august. Blåviolette blomster

Alm. kongepen - Hypochoeris radicata

Voksested:  Let fugtigt, solrigt
Plantehøjde:  20 - 40 cm
Blomstring:  Juni - august. Gule blomster

Alm. kællingetand - Lotus corniculatus

Voksested:  Tørt til let fugtigt, solrigt, næringsfattigt
Plantehøjde:  10 - 40 cm
Blomstring:  Juni - juli. Gule blomster

Alm. røllike - Achillea millefolium
Voksested:  Tørt til let fugtigt, sol til let skygge
Plantehøjde:  15 - 60 cm
Blomstring:  Juni - oktober. Hvide blomster

Eng-nellikerod - Geum rivale

Voksested:  Fugtigt, let skygget
Plantehøjde:  20 - 40 cm
Blomstring:  Maj - juli. Rødgule til kødfarvede blomster

Engkarse - Cardamine pratensis

Voksested:  Fugtigt, let skygget til lyst
Plantehøjde:  15 - 40 cm
Blomstring:  Maj - juni. Hvide med lilla årer

Høst-borst - Leontodon autumnalis
Voksested:  Fugtigt, sol til let skygge
Plantehøjde:  10 - 40 cm
Blomstring:  Juli - oktober. Gule kurvblomster

Kattehale - Lythrum salicaria

Voksested:  Fugtig jord, gerne let skygget voksested
Plantehøjde:  40 - 120 cm
Blomstring:  Juli - august. Rødviolette blomster

Nyse-røllike - Achillea ptarmica

Voksested:  Fugtig jord, solrigt til let skygget
Plantehøjde:  25 - 60 cm
Blomstring:  Juli - august. Hvide blomster

Sump-kællingetand - Lotus pedunculatus

Voksested:  Fugtigt og solrigt
Plantehøjde:  20 - 60 cm
Blomstring:  Juli - august. Gule blomster
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