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Indledning 

 
Dette katalog er tænkt som inspiration for dig, der gerne vil have medfinansieret f.eks. en nytte- 
eller gårdhave igennem Den Grønne Forskønnelsespulje. Hvad du planter, er selvfølgelig helt op 
til dig, men hvis du gerne vil give naturen en hjælpende hånd samtidig med, at du måske høster 
årets første frugter og grøntsager, så finder du her gode idéer til, hvordan du kan starte din nye 
have eller bed. Der er nemlig masser, man kan gøre for at få sine nytteplanter til at gå hånd i 
hånd med mange af vores nyttige insektbestøvere – de insekter, der bestøver vores planter. En 
sundere bestand af insektbestøvere, som f.eks. bier, betyder en sundere natur og et mere velfun-
gerende landbrug. Man kan altså vitterligt gøre en forskel og hjælpe med at drive Danmark mod 
en grønnere fremtid. På de næste sider gennemgås alt fra nyttehaver, bestøvere i byen, hæn-
gende haver, opsamling af regnvand, frugttræer- og buske og en planteoversigt, der hjælper dig 
med at udvælge særligt nyttige planter til forskellige formål. 
 
Held og lykke med projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Shutterstock 



 

Nyttehaven 

Går du med idéer til at starte en nyttehave, er der inspiration at hente her. Hvorfor kun se på 
planterne, når man også kan udnytte dem – vel at mærke uden at de går til? En nyttehave er et 
slags miniaturelandbrug; et lille stykke jord, der opdyrkes med alt fra grøntsager og urter til frugt-
træer og bærbuske. Det er en god og billig måde at supplere dagligvarerne på og gør man det 
økologisk ved at undlade at bruge sprøjtemidler og vækstfremmere, gør man endda samtidigt 
miljøet en tjeneste. Insekterne er også vilde med nyttehaver og vil med det samme hjælpe til med 
at bestøve blomsterne. En nyttehave skaber et frirum både for dig og for naturen og selvom den 
ikke repræsenterer ægte, vild natur, bringer den stor glæde for mange organismer – ikke mindst 
dig selv når du høster årets første kartofler, æbler, hindbær, eller hvad du nu end beslutter dig 
for at dyrke. Plant dine planter i din egen kompost fra haven (eller fra genbrugsstationen – det er 
gratis), kaffegrums eller i miljøvenlig, økologisk muld og lav dit eget bladlusemiddel af vand, ci-
tronsaft, hvidløg og lidt bionedbrydeligt sæbe. For mere inspiration om hvordan du holder haven 
sprøjtegiftfri: https://albertslund.dk/borger/bolig-og-byggeri/beskyt-drikkevandet-goer-haven-
sproejtefri/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venstre: salat i højbed. Højre: kvinde ved sine æbletræer (kilde: Shutterstock) 

https://albertslund.dk/borger/bolig-og-byggeri/beskyt-drikkevandet-goer-haven-sproejtefri/
https://albertslund.dk/borger/bolig-og-byggeri/beskyt-drikkevandet-goer-haven-sproejtefri/


 

Bestøvere i byen 

Insektbestøvere - herunder bier - er stærkt pressede verden over. Ødelæggelse af deres naturlige 
levesteder og oprettelse af monokulturer (altså beplantninger, hvor der kun dyrkes én afgrøde), 
såsom kornmarker, i landbruget udrydder dagligt utallige insektbestøvere. Selvom en stor andel 
af Danmarks landbrugsarealer er beplantede, er det kun en lille del af arealerne, der kan udnyt-
tes af bestøvere. Hvede og andre kornsorter er afhængig af vinden for at bestøvning kan finde 
sted og er dermed uinteressante som fødekilde for bestøvere, fx bier, blomsterfluer, sommer-
fugle og natsværmere. Derfor kan man se kornmarker (og andre former for monokulturer) som 
en slags biologiske ørkener. Uden bestøvere går vores natur og grundlaget for vores landbrugsin-
dustri næsten til grunde, og det vil have store konsekvenser, både for vores evne til at brødføde 
os selv men i høj grad også for vores økonomi. Der er dog simple tiltag, der kan hjælpe bestø-
verne. Landmændene kan plante blomsterstriber bestående af hjemmehørende arter langs 
grænserne til deres marker. På den måde kan fx bier søge længere væk fra deres stade uden at 
dø af energimangel, da de kan udnytte nektaren i blomsterstriberne. I byerne kan man i byhaver 
og gårde plante oprindelige, danske hede- og engplanter. Mange af disse planter er smukke at se 
på - eksempelvis hedelyng, gærdevalmue og bidende ranunkel - og giver næring til bestøverne. Et 
bestøversamfund i byen, der trives, gør samtidig oprettelse og vedligeholdelse af nyttehaver let 
og haverne vil give et større afkast, da flere blomster vil blive befrugtede. Flere bestøvere i og om-
kring byen betyder større rekreativ værdi for borgerne, potentiale for flere afgrøder og en natur-
mæssigt sundere - og grønnere - fremtid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blomsterflue, en vigtig bestøver, suger nektar fra blomst (kilde: Shutter-

stock) 



 

Hængende haver 

Det er ikke altid, man har lyst - eller plads - til at anlægge en decideret have. Måske har man mere 
lyst til et projekt i lidt mindre skala. Her kommer de hængende haver ind. Potter og plantekasser 
kan monteres på altanen eller ud gennem vinduet og de vil hurtigt gøre murene i fællesgården 
flotte og hyggelige at se på. Sørg altid for at sikre dem grundigt, så de ikke falder ned og gør 
skade på andre beboere eller gårdinventar. Man kan med fordel købe blomsterpotter i blødt na-
turmateriale, f.eks. fletkurve eller potter af kokosnøddefibre, så er planterne også lettere at 
håndtere. Ved at anlægge hængende haver undgår man at ødelægge murfacaden og meget af 
vandearbejdet tager vejret sig helt naturligt af. Hvis du sår planter fra f.eks. ærteblomstfamilien, 
optager de tilmed helt selv nitrogen frit fra luften (et næringsstof, som alle planter har brug for). 
Dette reducerer mængden af gødning, du skal bruge til dem, betydeligt. Ærteblomstfamilien in-
deholder mange, nyttige arter med meget kønne og yderst velduftende blomster og nogle af dem 
producerer lækre ærter, f.eks. sukker- og slikært (bladene kan endda spises - sørg dog altid for at 
du har købt en spiselig art, inden du bruger det i maden). I sidste ende er det selvfølgelig helt op 
til dig selv, hvad du planter,  og der er masser af kultiverede planter og udenlandske arter, der er 
smukke og nyttige, men det er vigtigt at huske på, at også vores eget, lille Danmark myldrer med 
smukke planter, der meget gerne gror i dine potter. Spørg nærmere hos din lokale planteskole 
eller blomsterhandler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Venstre: sukkerærteplante. Højre: nedløbsrør brugt til hængende urtehave (kilde: Shutterstock) 



 

Opsamling af regnvand 

Har du først anlagt en have, vokser der sandsynligvis mange planter, og de er alle sammen tør-
stige. Vand skal der til, og det er ikke gratis. Det er regnvand til gengæld, og der findes masser af 
smarte løsninger til at opsamle regnvand, som efterfølgende kan bruges til dine planter. Mange 
regnvandsbeholdere kan påmonteres aftapningshane, slange, nedløbsventil, pumpe og andre 
ting, der gør håndteringen af vandet nemmere. Beholderne behøver bestemt ikke at være 
grimme og fås i mange farver. De er som regel i plast og derfor lette at bære rundt på, når de er 
tomme. Er du praktisk anlagt, kan du også bygge beholderen selv af f.eks. en gammel tønde eller 
andre beholdere, du kan få fat på, for størrelsen bestemmer du jo selv. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser, men bygger man den selv, er man nødt til at sikre sig, at beholderen ikke lækker 
giftige stoffer ud i vandet (brug f.eks. ikke trykimprægneret træ). Regnvandsbeholdere er også 
prisvenlige, da en beholder til ca. 200 liter vand kan fås for 100-150 kr. Er beholderen stor nok, 
kan du endda gøre den rigtigt dekorativ ved at plante en gul åkande eller hvid nøkkerose i den. 
Det vil dog også kræve, at du lægger en vandplantegødningskugle i jorden, da planten ellers ikke 
får næring. Næringsstofferne vil størstedels blive opbrugt af planten og kun meget lidt vil slippe 
ud i vandet. Bliver vandstanden for lav, må der suppleres op med vand fra hanen, ellers går plan-
ten ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Venstre: nedløbsrør, der leder regnvand ned i beholder. Højre: regnvand tappes fra beholder (kilde: Shutterstock) 



 

Frugttræer- og buske: gode til most, 
marmelade og cider 

Måske er du glad for at lave dine egne moste eller marmelader eller måske er I en hel boligfor-
ening, der kunne tænke jer at starte et mosterilaug. Frugter og bær, du selv dyrker, smager krafti-
gere og mere intenst end produkter, du køber i supermarkedet, og det kan bestemt også smages 
i din hjemmelavede most eller marmelade. Sorter som Discovery og Elstar er velegnede til æble-
most. Blommer fra blommetræer er fantastiske som marmelade, men de kan også sagtens bru-
ges til most, det kræver bare en del frugt. Brug f.eks. sorten Hanita, der er en smuk, blå, oval 
blomme, som dyrkes af mange over hele landet. Pærer har været dyrket i Danmark i mange 
hundrede år og af god grund. De vokser, ligesom æbler og blommer, godt herhjemme og er vel-
egnede til most og cider. Plant f.eks. den lille, runde sort, Clara Frijs, eller den velkendte, aflange 
sort, Conference. Er man til lidt lavere vækster, så kan man plante hindbær, brombær eller stik-
kelsbær. Alle tre fungerer rigtigt godt til marmelader og saft. Dog kan planterne kan godt vokse 
sig lidt store og uregerlige, men det er intet problem ved jævnlig beskæring. Fælles for alle frugt-
træerne- og buskene er, at de producerer smagfuld og sund frugt, der egner sig godt til madlav-
ning og ciderproduktion pga. det høje frugtsukkerindhold. Efter nogle få år er der nok frugt på 
grenene om sommeren og efteråret, til at børnene kan få rigeligt med frugt med i skole. Bierne er 
også vilde med træerne og buskene og så er deres blomster endda rigtigt kønne og sommerlige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Venstre: Hanita-blommer. Højre: Conference-pærer (kilde: Shutterstock) 



 

Kompost 

Som regel har du ikke behov for store mængder gødning til dine planter, da de står udenfor, men 
et lille tilskud engang i mellem kan være en god idé. I stedet for at købe dyr gødning, der er prop-
pet med store mængder næringsstoffer, kan du benytte naturlig kompost (have- og plantebase-
ret madaffald), der indeholder alt det, dine planter har brug for. Brug gerne al slags haveaffald, 
alle rå grøntsager, al frugt (bortset fra citrusfrugter pga. den stærke lugt, når de rådner), visne 
stueplanter og køkkenurter, køkken- og toiletrullerør, æggeskaller, afskårne dele af svampe og 
kaffegrums. For at sætte skub i komposteringen, skal du huske at blande et par håndfulde jord i 
beholderen, hver gang du fylder nyt kompost i. Sørg for at kompostbeholderen har et tætslut-
tende låg og står et sted, hvor eventuelle lugtgener ikke kan genere andre. Komposten strøs 
ovenpå planternes jord, stikkes lidt ned i jorden med fingrene og overhældes med en smule 
vand. På Genbrugsstationen kan du hente gratis kompost lige til at tage med hjem i haven. Den 
kan også med fordel bruges, når du vil starte din egen kompost, da den indeholder alle de mikro-
organismer og smådyr, der skal til, for at komposteringen kan gå i gang. 
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Oversigt over nyttige planter til for-

skellige formål 

Der findes et hav af forskellige planter, der både pryder og gør gavn i haven, og valget er selvføl-
gelig dit helt eget. Denne oversigt er ment som en hjælp til dig, der kunne tænke dig at anlægge 
en have med planter af særlig nyttig værdi, både for at dyrke grønt og frugt men også for at dyrke 
biologisk værdifulde haver, der hjælper vores lokale dyreliv (herunder især insekterne). Tænk på 
haven som en nyttig oase ikke kun for dig men også for de insekter, der hjælper os med at få af-
grøder hvert år både lokalt og nationalt ved bestøve planterne.  
Oversigten indeholder planter, der alle er smukke, har særligt høj nektar- og/eller pollenværdi og 
tidspunkt for hver arts blomstring. Den pollen, planterne har, spredes ikke via vinden (ligesom 
f.eks. græs og birk), så er du pollenallergiker, udgør planterne ingen problemer. Jo højere n- eller 
p-værdi, jo bedre for insekterne (n/p = lav; nn/pp = middel; nnn/ppp = høj). Især bier har brug for 
store mængder nektar og pollen. Er nektar eller pollen markeret med en ”-”, har den ingen bety-
delig værdi. Du finder både inspiration til stauder og etårige urter, løg og knolde og træer og bu-
ske, så der er masser at vælge i mellem. Farven på blomsten er skrevet i parentes. Og husk: 
selvom planten ikke har et særligt spændende navn, kan den sagtens være meget køn at se på! 
 
Tal = blomstringsmåned 
n = nektarværdi 
p = pollenværdi 
 
Stauder og etårige urter: 
 

Anisisop – Agastache 
foeniculum (lilla) 

7-10 nnn p 

Blodkløver – Trifolium 
incarnatum (rød) 

5-6 nnn ppp 

Blå Anemone – Hepa-
tica nobilis (blå) 

3-4 - ppp 



 

Blåpude – Aubrieta 
hybrid (lilla) 

4 nnn ppp 

Boghvede – Fagopy-
rum esculentum 
(hvid/lyserød) 

6 nnn p 

Døvnælde – Lamium 
album (hvid) 

5-8 nnn pp 

Følfod – Tussilago far-
fara (gul) 

2-4 nn ppp 

Gul Anemone – Anem-
one ranunculoides 
(gul) 

3-5 - ppp 

Hestehov – Petasites 
hybridus (rød/lilla) 

2-4 nnn ppp 

Hjertespand – Leonu-
rus cardiaca (lys lilla) 

7-8 nnn pp 

Hjulkrone – Borago of-
ficinalis (blå) 

6-9 nnn pp 

Honningurt – Phacelia 
tanacetifolium (lys 
lilla) 

6-10 nnn ppp 

Isop – Hyssopus offici-
nalis (lilla) 

7-8 nnn pp 

Julerose – Helleborus 
niger (hvid) 

12-4 nnn ppp 

Julerose – Helleborus 
orientalis (hvid/lilla) 

1-4 nnn pp 

Kalkkarse – Arabis 
caucasica (hvid) 

4-6 nnn pp 

Katteurt – Nepeta 
grandiflora (blålilla) 

7-9 nnn p 

Kortlæbe – Teucrium 
massiliense (rødlilla) 

7-8 nnn pp 

Krybende Læbeløs – 
Ajuga reptans (blålilla) 

5-6 nnn pp 



 

Kål/blomstrende – 
Brassica oleracea (gul) 

5 nnn pp 

Lavendel – Lavandula 
angustifolia (blålilla) 

8-9 nnn pp 

Læge Galtetand – Sta-
chys officinalis (lys 
lilla) 

7-8 nnn p 

Lægekulsukker – 
Symphytum officinale 
(lilla) 

6-8 nnn p 

Lægesalvie – Salvia of-
ficinalis (blålilla) 

7-8 nnn pp 

Lægestokrose – 
Althaea officinalis 
(hvid/lyserød) 

6-8 nn ppp 

Mælkebøtte – Ta-
raxacum officinale 
(gul) 

5 nnn ppp 

Mynte – Mentha sp. 
(hvid) 

7-8 nnn p 

Oregano/Merian – Ori-
ganum vulgare (hvid-
lilla) 

7-9 nnn p 

Purløg – Allium scho-
enoprasum (lilla) 

6 nnn p 

Skt. Hansurt – Sedum 
telephium (rødlilla) 

8-10 nnn p 

Skov Anemone – Ane-
mone nemorosa 
(hvid) 

3-5 - ppp 

Smalbladet klokke – 
Campanula persicifo-
lia (blålilla) 

6-9 nnn pp 



 

Sommeranemone – 
Anemone sylvestris 
(hvid) 

6 - ppp 

Staudesalvie – Salvia 
nemorosa (lilla) 

6-9 nnn pp 

Timian – Thymus vul-
gare (hvid(lilla) 

7-9 nnn pp 

Violfrøstjerne – Thali-
ctrum delavayi (lys 
lilla) 

6-7 nn ppp 

Voldtimian – Cala-
mintha nepeta (lilla) 

7-10 nnn pp 

Vorterod – Ranuncu-
lus ficaria (gul) 

3-5 nnn - 

 
 
Løg og knolde: 
 

Erantis – Eranthis sp. 
(gul) 

2-3 nn ppp 

Hyacint – Hyacinthus 
orientalis (blålilla) 

4-5 nnn pp 

Krokus – Crocus sp. 
(hvid/lilla/gul/blå) 

3-4 n ppp 

Perlehyacint – Muscari 
armeniacum (blå) 

4 nnn p 

Skovtulipan – Tulipa 
sylvestris (gul) 

5 n ppp 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Træer og buske: 
 

Almindelig Røn – Sor-
bus aucuparia (hvid 
blomst, rødt bær) 

5 nn ppp 

Amerikansk blåbær – 
Vaccinium corymbo-
sum (hvid blomst, blåt 
bær) 

5 nnn ppp 

Blodribs – Ribes san-
guineum (rød blomst, 
lyseblåt bær) 

4-5 nnn pp 

Blomme – Prunus do-
mestica (hvid blomst, 
lilla frugt) 

5 nnn ppp 

Brombær – Rubus fru-
ticosus (hvid blomst, 
sort bær) 

6 nnn pp 

Dværgmispel – Coto-
neaster sp. (hvid 
blomst, rødt bær) 

6 nnn pp 

Euodia – Euodia hupe-
hensis (hvidgul 
blomst) 

8 nnn p 

Fuglekirsebær – 
Prunus avium (hvid 
blomst, rødsort frugt) 

5 nnn pp 

Fujikirsebær – Prunus 
incisa (hvid blomst) 

4-5 nnn ppp 

Hassel – Corylus avel-
lane (rød blomst, gul-
lige rakler) 

3-4 - ppp 



 

Hedelyng – Calluna 
vulgaris (lys lilla 
blomst) 

8-9 nnn p 

Hestekastanje – Ae-
sculus hippocasta-
num (hvid blomst) 

5 nnn ppp 

Hvidtjørn – Crataegus 
monogyna (hvid 
blomst) 

6 nnn pp 

Kirsebærkornel – 
Cornus mas (gul 
blomst, rødt bær) 

3-4 nnn ppp 

Klokkelyng – Erica te-
tralix (lilla blomst) 

8-9 nnn pp 

Kvæde – Cydonia ob-
longa (lyserød blomst, 
gult bær) 

5 nnn ppp 

Lind – Tilia cordata 
(gullig blomst) 

7 nnn p 

Mahonie – Mahonia 
aquifolium (gul 
blomst, blåt bær) 

4-5 nn ppp 

Mispel – Mespilus ger-
manica (hvid blomst, 
brunorange bær) 

5-6 nnn ppp 

Mirabel – Prunus 
cerasifera (hvid 
blomst, orange bær) 

3-4 nnn ppp 

Pagodebusk – Enkian-
thus campanulatus 
(lyserød blomst) 

5 nnn p 

Pil – Salix sp. (gul 
blomst) 

3-5 nnn ppp 



 

Slåen – Prunus spi-
nosa (hvid blomst, 
blåt bær) 

4-5 nnn ppp 

Skovabild – Malus syl-
vestris (hvid/lyserød 
blomst, gulgrønt bær) 

5 nnn ppp 

Spidsløn – Acer plata-
noides (gul blomst, 
brungult svævefrø) 

5 nnn pp 

Surbær – Aronia mela-
nocarpa (hvid blomst, 
sort bær) 

5 nnn ppp 

Surkirsebær – Prunus 
cerasus (hvid blomst, 
dybrødt bær) 

6 nnn ppp 

Tyttebær – Vaccinium 
vitis-idaea (lyserød 
blomst, rødt bær) 

5 nnn p 

Tørst – Rhamnus fran-
gula (hvid blomst, sort 
bær) 

6-9 nnn p 

Vårlyng – Erica her-
bacea (lys lilla blomst) 

2-4 nnn pp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To eksempler på planter, der har mindre kønne navne, men meget smukke - og nyttige – blomster (venstre: vorterod, højre: kry-

bende læbeløs. Kilde: Shutterstock) 
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