
LANCET-VEJBRED (PLANTAGO
LANCELATA)

Lancet-ve jbred kom t i l  Danmark i  s tenalderen som læge-  og
spiseplante.  Den er  god i  sa la t  og varme ret ter  ( l igesom
spinat ) ,  og de over jord iske dele bruges i  the.

Den er  god mod lu f tve js in fekt ioner  (s l imløsende) ,  vanddr ivende
og mi ldner  k løe og smerter .  Du kan bruge den som plaster  ( tyg
l id t  på b ladet ,  så saf terne kommer f rem, og l ig  det  på såret ) ,  da
det  har  en des inf icerende ef fekt .

Den har  ikke brug for  insekter  t i l  bestøvning – den
vindbestøves neml ig .  Der  er  dog dyr ,  som ikke kan leve uden
planten,  f .eks.  sommerfuglen Okkergul  p le tv inge.  B lomsterne er
et  brunt  aks i  toppen af  en lang s tængel .  Hele akset  b lomstrer
ikke samt id ig ,  men i  e tager  (nedefra og op) ,  så sp idsen er  t i l
s idst .

L igesom karsef rø,  b l iver  f røene s l imede,  når  de b l iver  våde,  så
de k l is t rer  t i l  poter ,  sko,  h ju l ,  m.m.  og spredes dermed.
Det  la t inske navn Plantago kommer f ra  p lanta,  som betyder
fodsål ,  hv i lket  hentyder  t i l  b ladformen hos ve jbred-ar terne.

Lanceolata betyder  lanceformet ,  som hentyder  t i l  denne ar ts
b ladform.

Det  danske navn ”ve jbred”  opstod i  middela lderen,  og hentyder
t i l  a t  p lanterne typ isk fandtes langs ve je og s t ier .



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen

Karin Winther/Naturvejleder
Karin@naturekspeditionen.dk
Mobil: +45 3032 4939
Vesthimmerlands Kommune
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ALMINDELIG KONGEPEN
(HYPOCHOERIS RADICATA)

Almindel ig  kongepen er  en gul  kurvb lomstret  p lante med
mælkesaf t .  Dens grenede stængel  uden b lade,  kommer op f ra
en b ladroset  ved jorden.  T i l  forveks l ing minder  den om en
mælkebøt te ,  og ka ldes b l .a .  ” fa lsk mælkebøt te”  på engelsk.

Bladene er  typ isk behårede,  dog kan de være hel t  g la t te ,  og så
har  den en ’hanekam’  (en række s t ive hår)  på kurvsvøbets
b lade.

Den unge b ladroset ,  kan sp ises i  en sa lat  ( l igesom
mælkebøt teb lade) ,  og r is tes roden,  kan den bruges som kaf fe .
El lers  er  insekterne r ig t ig  g lade for  den,  og ser  du på b lomsten
en so lsk insdag,  v i l  du opleve et  mylder  a f  l iv .

Navnet  ”kongepen”  hentyder  t i l  de sp idse,  h indeagt ige avner ,
som s idder  mel lem b lomsterne.  Avnerne er  s ter i le  og minder  om
små gy ldne f jerpenne – l igesom kongens.

Hypochoer is  er  e t  gammel t  græsk p lantenavn,  der  betyder
noget  i  s t i l  med ”under  ung gr is” .

Radicata betyder  rodfæstet ,  hv i lket  hentyder  t i l  den grenede
pælerod.



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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FLØJLSGRÆS (HOLCUS
LANATUS)

Fløj lsgræs er  en f lerår ig ,  grågrøn og tæt  behåret  græs,  med en
rød-v io le t  b lomsterstand (specie l t  mod sp idsen) .  Det  er
bogstavel ig t  ta l t  en f lø j lsb lød græs,  der  ikke l igner  andre
græsar ter  i  Danmark.  Den er  ikke kræsen og kan f indes i
mange forskel l ige natur typer  f .eks.  ve jkanter ,  nær ingsfat t ige og
–r ige områder ,  tør re skråninger ,  sa l te  og ferske enge.

L igesom andre græsar ter ,  ve jbred,  m. f l .  har  den
vindbestøvning,  dvs.  den er  ikke afhængig af ,  a t  insekter
bestøver  den.

For  at  sprede dens f rø,  benyt ter  den s ig  af  to  forskel l ige
st rateg ier :  1)  V indspredning – hver t  f rø har  to  avner  (en del  a f
b lomstens opbygning) ,  der  fungerer  som svævevinger  i  v inden.
2)  Dyrespredning – ved f røets  modenhed,  laver  den kor te  t råde,
fasthæftet  på en b lomsterdel  (s tak)  på f røet  en krog,  der
hænger  i  forb igående dyrs pe ls  og tø j .

F lø j lsgræs er  også værtsp lante for  insekter .  Det  dre jer  s ig  b l .a .
om sommerfuglene Vej randøje,  Skovrandøje,
Skråst regbredpande og Stregbredpande.

Det  la t inske navn Holcus er  e t  gammel t  navn på en græsar t
(ukendt  hv i lken) ,  men lanatus e l ler  lana betyder  u ld ,  hv i lket
hentyder  t i l  ar tens behår ing.



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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Mobil: +45 3032 4939
Vesthimmerlands Kommune

Naturekspeditionen
Friluftsliv og naturaktiviteter er populære på
tværs af alder og køn og Vesthimmerlands
Kommune har med Naturekspeditionen.dk
udviklet et naturformidlingstilbud, der er
kendt både i og uden for kommunen. 

Lad dig inspirere og kom med på unikke
tilbud og arrangementer i naturen.



HÅRET HØGEURT (PILOSELLA
OFFICINARUM)

Håret  høgeur t  er  en f lerår ig ,  behåret ,  lav  ur t ,  med en meget
lysegul  kurvb lomst  (som mælkebøt ten) .  Den har  to
b lomstr ingssæsoner :  maj - jun i  og september-oktober .

Den formerer  s ig  både med insektbestøvning (den har  nektar) ,
ukønnet  f røsætning og vegetat iv t  v ia  ud løbere.  Ukønnet
f røsætning (ubestøvede f rø)  er  en s lags k lon ing,  da a l le  gener
f ra  moderp lanten v ideregives.

Som andre kurveblomster ,  laver  den fnok ( f rø med ’paraply ’ ) ,
så den kan sprede s ig  langt  med v inden.  Den kan l ide det  tør t
og nær ingsfat t ig t .  Der for  ses den b l .a .  i  nedlagte grusgrave,
langs ve je og i  ugødskede græsplæner .

Det  la t inske navn Pi lose l la  betyder  håret ,  og Of f ic inarum
betyder  ”anvendel ig”  ( for  mennesker)  og ”apotek”  (medic insk) .
Det  danske navn ’Høgeur t ’  s tammer delv is t  f ra  det  gamle
lat inske navn Hierac ium, og f ra  skrønen om at  høgen skærpede
si t  syn med saf ten f ra  denne p lante.

Som lægeplante,  b lev den brugt  b l .a .  mod sygdomme i  ø je t ,
men også mod problemer i  lu f tve jene (s l imløsende og kan
afh jælpe kronisk hoste) ,  mod h jer te-kreds løbssygdomme,
blødninger ,  hæmor ider ,  som muskelafs lappende middel  og
meget  mere.



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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ALMINDELIG RØLLIKE
(ACHILLEA MILLEFOLIUM)

Almindel ig  rø l l ike er  en f lerår ig  ur t  med grønne f jersn i tde l te
b lade og hv ide t i l  rød l ige b lomster  med gul  midte.  Den
blomstrer  f ra  jun i  t i l  september,  og dens f rø spredes med
vinden (dog uden fnok) .

Den er  a fhængig af  insektbestøvning og er  samt id ig  fødeplante
for  mange insekter .  Mange sommerfuglear ter  lever  a f  den i
larvestadiet ,  b l .a .  brun b jørnespinder ,  samt d iverse
småsommerfugle som f .eks.  f jermøl ,  sækmøl ,  dværgmålere og
rodvik lere.  Desuden sp iser  den voksne grøn so lb i l le  gerne
pol len og nektar  f ra  rø l l ike.

Bladene indeholder  æter iske o l ier  og lugter  kraf t ig t .  D isse o l ier
og resten af  p lanten har  mange v i rksomme stof fer  og bruges
der for  som snapseur t ,  ur te the,  krydder i  og er  en gammel
lægeplante.  Den er  b l .a .  febernedsættende og s tandser
b lødninger .  Ol ierne bruges t i l  a t  a fskrække insekter  ( f .eks.
myg) ,  og s tæren,  m. f l . ,  forer  reden med b lade for  a t  mindske
paras i tp lager .

Navnet  Achi l lea er  græsk og kommer f ra  akhi l le ios (e f ter
sagnhel ten f ra  I l l iaden,  Akhi l leus) .  Mi l le fo l ium betyder  ” tus ind-
b lad”  og hentyder  t i l  de f indel te  b lade.  Det  danske navn Røl l ike
kommer f ra  det  tyske ’ ro leke’ ,  a t  ’ ru l le ’ ,  hv i lket  også hentyder
t i l  b ladene.



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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GRÅ-BYNKE (ARTEMISIA
VULGARIS)

Grå-bynke er  en op t i l  2  meter  høj ,  f lerår ig  ur t .  Den duf ter
aromat isk og de 2-3 mm storer  rødbrune t i l  gu le  kurvb lomster
v indbestøves,  hv i lket  kan ses,  da både støvknapper  ( lysebrune)
og gr i f len (gu l )  s t ikker  ud.  Frøene er  v indspredte og én p lante
kan lave op t i l  700.000 f rø.

Mange insekt larver  lever  a f  p lanten b l .a .  t idse lsommerfugl ,
bynke-hætteugle,  bynkerodvik ler ,  a lmindel ig  gråbynkevik ler ,
gråbynkegal lev ik ler  og mange f lere.

Planten er  sp ise l ig  ( i  begrænsede mængder)  og b ladene
indeholder  v i taminer  og jern.  Den smager  aromat isk og pebret ,
er  kendt  som fat t igmandspeber  og god som krydder i  t i l  fed mad
f .eks.  f jerkræ og kød,  samt i  snaps og ø l  ( før  humlen kom t i l ) .

Som lægeplante b lev den specie l t  brugt  t i l  prob lemer i  mave-
tarm regionen.  Den kan f .eks.  forårsage en abor t .

Brugt  som værn mod hekser i ,  hv is  p lanten b lev p lukket  Skt .
Hans af ten inden midnat .

Ar temis ia  er  la t in  og hentyder  t i l  Ar temis f ra  den græske
myto log i .  Hun er  jomfruernes beskyt ter  og under  hende,
udøvedes foster fordr ive lse (abor ter ) .  Vulgar is  betyder
a lmindel ig  på la t in .



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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ALMINDELIG KÆLLINGETAND
(LOTUS CORNICULATUS)

Almindel ig  Kæl l ingetand er  en ærteblomst  med t rekoblede
blade og kraf t ige gule b lomster .  B lomsterne,  der  s idder  i  en
skærm af  4-6 b lade,  bestøves af  en række insekter  –  herunder
snudebi l ler  og s jældne sommerfugle,  som spættet  og gråbåndet
bredpande.  

Frugten er  en typ isk ærtebælge,  der  er  rund og l in je formet ,
mens f røene er  mørkebrune.  Frøene spredes af  v inden ved
slyngspredning.  Det  sker ,  når  den modne bælg ru l ler  s ig
spi ra l formet  sammen.  

Almindel ig  Kæl l ingetand kan leve s teder ,  hvor  næsten ingen
andre p lanter  kan.  I  samarbejde med de bakter ier ,  der  lever  i
b lomsten,  kan den neml ig  omdanne lu f tens f r i  kvælstof  t i l
p lantenæring.  Ærteblomsten t r ives sær l ig t  i  nær ingsfat t ig  jord
som heder ,  overdrev,  brakmarker ,  ve jkanter  og s t randenge.  Ved
mere sa l te  de le af  s t randenge ers tat tes Almindel ig
Kæl l ingetand med Smalb ladet  Kæl l ingetand.  Du kan f inde
ærteblomsten over  he le Danmark,  hvor  den er  meget
a lmindel ig .

Det  la t inske navn corn icu latus betyder  ” forsynet  med små
horn” ,  hv i lket  henviser  t i l  ær teb lomstens bælge.
Bælgetænderne rager  neml ig  s t r i t tende ud som små horn.  Det te
kan også være fork lar ingen bag det  danske navn – Almindel ig
Kæl l ingetand – se lvom det  ikke præcis  v ides,  hvor  navnet
s tammer f ra .  



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen

Karin Winther/Naturvejleder
Karin@naturekspeditionen.dk
Mobil: +45 3032 4939
Vesthimmerlands Kommune
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BLÅHAT (KNAUTIA
MACEDONICA)

Blåhat  er  en f lerår ig  ur t ,  der  er  30-80 cm. høj  og med
blåv io le t te  b lomster .  B lomsten består  a f  f i re ta l l ige b lomster ,
der  er  samlet  i  e t  kurve l ignende,  f ladt  hoved,  omgivet  a f
svøbblade.  Stænglen er  s t ivhåret  med modsat te ,  grågrønne og
blødhårede b lade,  som f remstår  re t  markante.  

Når  foråret  kommer t i l  Danmark og naturen b l iver  grønnere,  ses
de markante b lade på ur ten i  naturen.  I  højsommeren – det  v i l
s ige jun i -august  –  kommer de b låv io le t te  b lomster  også t i l
syne.  Her  s tår  den f lo t ,  indt i l  f rugtmodningens indt rædelse,
hvor  skuddene v isner  og fa lder  t i l  jo rden.  

Ur tens f rugt  er  en nød,  som omslut tes af  e t  håret  yderbæger.
Når  skuddene v isner  og fa lder  t i l  jo rden,  kan myrerne komme
t i l .  Myrerne æder nøddens fedt legeme og spreder  på den måde
blåhat ten v idere.  

Det  er  ikke kun myrerne,  der  har  g læde af  b låhat ten,  men også
andre insekter  –  herunder  Blåhat jordbien,  som kun lever  i
områder  med b låhat .  Forsv inder  b låhat ten,  betyder  det  der for
også,  a t  B låhat jordbien forsv inder .  

B låhat  er  a lmindel ig  i  he le Danmark,  hvor  du kan f inde den i
grønne områder  i  byen og på landet .  Den t r ives dog sær l ig t  på
enge og i  grøf ter ,  ve jkanter ,  krat ,  ruderater  og overdrev,  hvor
der  er  tør t  t i l  fugt ig t  og ve ldrænet ,  sandet  bund.  



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen

Karin Winther/Naturvejleder
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ALMINDELIG TORSKEMUND
(LINARIA VULGARIS)

Almindel ig  Torskemund er  en rank og opret  f lerår ig  ur t  med
spredte ust i lkede b lade,  der  er  smal le  og g la t te .  Ur ten består
desuden af  s tore,  tæt te b lomsterk laser  med gule b lomster ,  der
er  op t i l  3  cm.  lange.  

De gule b lomster  er  maskeformede med en lang,  sp ids spore
med nektar .  Nektaren t i l t rækker  insekter  såsom sommerfugle,
b ier  og andre langsnablede insekter ,  som bestøver  b lomsten.

Frugten f ra  Almindel ig  Torskemund er  kapsler  med sor te ,
l inseformede f rø med brede v ingekanter .  Frøene spredes med
vinden.  

Ur ten er  a lmindel ig  i  det  meste af  Danmark,  hvor  den b lomstre
f ra  ju l i  t i l  september.  Den b lomstrer  sær l ig t  på åbne arealer
med tør  og sandet  bund,  som f .eks.  græsmarker ,  skråninger  og
grøf tekanter .  

Navnet  torskemund kommer af  de gule b lomster ,  der  t i l
forveks l ing l igner  torskemunde,  hv is  man t rykker  dem på
siderne.  Derudover  kan de lange nektarspore minde om
torskens fø lsomme skægtråd.  



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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VILD GULEROD (DAUCUS
CAROTA)

Vi ld  gu lerod er  en 2-år ig  ur t ,  som først  år  har  en b ladroset  og
andet  år  b lomstrende stængler .  Mens s tænglen er  forgrenet ,
består  b lomsterstanden af  kor te ,  l in je formede småblade,  der
danner  en dobbel tskærm. 

Ur tens f rugt  er  smal t  og æggeformet  med rækkest i l lede s t ive
hår .  Når  f røstanden er  moden,  knækker  den af  og spredes
deref ter  a f  v inden.  Frugten kan dog også b l ive spredt  med dyr .   

V i ld  gu lerod er  a lmindel ig  i  he le Danmark med undtagelse af
meget  sandede og nær ingsfat t ige områder .  Den vokser  b l .a .
ved ve jkanter ,  skråninger  og på græsmarker ,  hvor  den
blomstrer  f ra  s lu tn ingen af  ju l i  og f rem t i l  begyndelsen af
september.

L igesom den k lass iske gulerod,  v i  sp iser  ved middagsbordet ,  er
v i ld  gu lerod gul  og kan sp ises – smagen var ierer  dog.  Hvor  den
klass iske gulerod er  meget  ve lsmagende og sød,  er  v i ld  gu lerod
stærkt  b i t ter .
 



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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PRIKBLADET PERIKON
(HYPERICUM PERFORATUM)

Pr ikb ladet  per ikon er  en f lerår ig  ur t  der  b lomstrer  med gule
b lomster  f ra  jun i  t i l  september.  De grønne b lade er  pr ikkede
med o l iehold ige k i r t ler ,  så det  l igner ,  a t  de er  s tukket  med en
nål ,  når  man ser  gennem dem i  modlys.  Dens b lomsterknopper
farver  rødt ,  når  man gnider  dem mel lem f ingrene.

Planten er  a fhængig af  insekter  t i l  bestøvning,  og er  samt id ig
værtsp lante for  f lere insekter ,  b l .a .  per ikonmåler  og den
smukke l i l la  per ikonugle.  Den laver  både vegetat iv  former ing
med under jord iske udløbere og rodskud,  samt f røspredning med
vinden.  Frøspredningen kan kun ske i  tør t  ve j r ,  da f røkapslen
kun er  åben der .

Det  er  en populær snapseplante,  der  g iver  en p ikant ,  b i t ter  og
krydret  smag – og snapsen b l iver  f lo t  dybrød.  Den er  også
kendt  som lægeplante.  Nogle ka lder  den for  naturens egen
” lykkepi l le” ,  da den bruges ved nedstemthed og le t  depress ion
– og er  fakt isk  det  mest  brugte middel  i  Tysk land.

Det  græske Hyper icum betyder  ”næsten lyng”  (hypo = næsten
og ere ikē = lyng)  og hentyder  t i l  nogle ar ters  lyngagt ige
udseende.  Per foratum betyder  gennemhul le t  og hentyder  t i l
b ladenes pr ikkede udseende,  heraf  det  danske navn pr ikb ladet .



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen
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KORN-VALMUE (PAPAVER
RHOEAS)

De f leste kender  va lmuen.  De store røde kronblade kan ses på
lang afs tand,  når  den b lomstrer  i  jun i  og ju l i .  Der for  forb inder
mange den også med sommerens begyndelse.
Valmuen kunne man t id l igere se s tå ta l r ig t  i  økolog iske marker ,
så de f remstod hel t  røde.  I  dag ses det te  syn ikke så of te
længere grundet  den ef fekt ive dyrkn ing.

Vi  mennesker  ho lder  meget  a f  den smukke b lomst ,  og det  gør
insekterne også.  De er  v i lde med b lomsten – også se lvom der
ingen nektar  er .  Den har  neml ig  s tore mængder  po l len,  som de
samler  t i l  deres afkom.

Valmuens la t inske navn er  egent l ig  en sammensætning af
p lantens navn på to  forskel l ige sprog,  neml ig  la t insk og græsk.  
Papaver  er  det  la t inske navn,  rhoeas er  det  græske navn og
betyder  i  øvr ig t  ” rød” .

Det  danske ord ”va lmue”  kommer af  ”walmughæ/vælsk mue” .
Magōn/mue er  gammel t  dansk for  va lmue og Walha/vælsk
betyder  ”bedøvelse” ,  da p lanten har  en medic insk v i rkn ing.
Korn-va lmue indeholder  neml ig  s to f fe t  rhoeadine,  som er
bedøvende.  Forskere undersøger  fakt isk  om stof fe t  kan bruges
ved behandl ing af  mor f in-afhængighed.



INDSAMLING OG SÅVEJLEDNING
AF VILDE PLANTER
Efteråret er et godt tidspunkt at indsamle og så frø fra vilde planter. For at
sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder
frø i naturen, da mange går til spilde. Så du skal forvente at så betydelig
flere frø fra vilde planter, end når du normalt køber frø til spiring. Men tag
ikke flere frø en højest nødvendigt og tøm aldrig et naturområde for frø.

Frøstande og bælge skal være helt tørre inden du kan ryste eller piller de
små frø ud. Brug evt. et kaffefilter til at opbevare de små frø i - på den måde
sikre du, at resterende fugt vil blive opsuget.

Det er en god ide at indsamle frø fra planter som i forvejen er i dit
lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Det er ligeledes
vigtigt, at du altid sikre dig, at du ikke indsamler frø fra en sjælden eller
fredet plante. Og du skal naturligvis heller ikke samle frø fra invasive planter
som tværtimod skal de bekæmpes.

Når du skal så frø fra vilde planter, er det bedst at efterligne planterne i
naturen. De fleste frø har godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren, da de
har behov for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder
spiringen, når foråret kommer.

Du kan så de vilde frø fra det sene efterår og helt frem til april. Du kan så
frøene direkte på lysåbne arealer, hvor der er bar jord. Frøene skal sås i en
dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen diameter. Er frøene meget små,
kan du blande dem med lidt sand og drysse dem ovenpå jorden.Kontaktperson/Naturekspeditionen

Karin Winther/Naturvejleder
Karin@naturekspeditionen.dk
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