


Opskrift på morbærmuffins

Ingredienser: 110 g smør, 250 g hvedemel, 250 g sukker, 2 æg, 125 ml mælk, 

2 tsk bagepulver, ½ tsk salt, 250 g morbær

1.  Plant et morbærtræ. Der kan sagtens gå ti år, før det bærer frugt, da det

hører til de langsomtvoksende træer. Hvis du har travlt, så køb et hus,

hvor der vokser et morbærtræ i forvejen.

2.  Forvarm ovnen til 180˚C. Smør cirka 12 muffinforme. Bland mel, bagepul-

ver og salt.

3.  Pisk smør og sukker, til det er let og luftigt. Pisk æg i ét ad gangen. Tilsæt

mælk og melblanding, rør forsigtigt. Vend til sidst morbærrene i.

4.  Hæld dejen i muffinformene, fyld dem to tredjedele op. Bag i 25  minutter.

De her muffins er virkelig lækre, snaskede og saftige. Helt klart værd at vente 

ti år på.
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Opskrift på smuldrekage med kvæde

Ingredienser: 400 g skrællede og hakkede kvæder, 400 g skrællede og hakkede 

æbler, 2 spsk honning, 100 g smør, 100 g havregryn, 100 g fuldkornshvede-

mel, 100 g mørk farin, stødt kanel

1.  Blødgør kvæderne ved at koge dem i lidt vand i 5 minutter, hæld vandet

fra.

2.  Kom frugt og honning i et ovnfast fad, drys kanel over efter smag og be-

hag.

3.  Bland havregryn, mel og sukker. Brug herefter fingrene til at  smuldre fedt-

stoffet ind i melblandingen, så det minder om brød krummer. Fordel denne

smuldredej over frugterne i det ovnfaste fad.

4.  Bag kagen i ovnen ved 160˚C, til den er gylden, og saften fra  frugterne

bobler.

Kvæde er en vidunderlig aromatisk frugt. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke 

bliver dyrket og anvendt i langt større stil. Denne her kage smager fantastisk 

med vanilje creme (mit yndlingstilbehør) eller med vaniljeis.
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Opskrift på cider

Ingredienser: æbler, gær (kan undlades)

1.  Knus æbler (alle slags kan bruges, også nedfaldsæbler; hver sort vil give

en  cider med sin særlige smag og karakter).

2.  Pres saften ud (lidt vanskeligt, hvis ikke du har din egen  saftpresser, men der

findes gårdbutikker og lokale mosterier, hvor man kan  betale sig fra det).

3.  Tilsæt cidergær til saften, og rør rundt.

4.  Dæk saften omhyggeligt til, men sørg for at den kuldioxid, der  dannes

 under gæringsprocessen, kan slippe ud.

5.  Hæld på flaske efter ca. 3 mdr.

6.  Nydes, lige når det passer dig.

Jeg elsker at lave min egen cider. Det er så simpel en proces. De eneste 

ingredien ser, der skal bruges, er æbler og gær, og der er ikke mange fornøjelser 

i verden, der overgår det at sidde i haven en solbeskinnet  eftermiddag i foråret, 

høre fuglene synge og drikke hjemmelavet cider fra sidste efterår.
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Opskrift på yacon & Stilton Waldorfsalat

Ingredienser: 1 stor yacon, skrællet og skåret i tern; 3 æbler befriet for 

 kernehus og skåret i tern; 1 lime; 100 g mayonnaise; 50 g creme fraiche; 50 

g tørrede   tranebær; 50 g moden Stilton blåskimmelost; 50 g ristede valnødder

1.  Kom yacon og æbler i en skål, hæld saften fra limefrugten, smuldr blå-

skimmelosten i, tilføj de øvrige ingredienser, og bland det forsigtigt sam-

men. Nemmere bliver det ikke.

Yacon er en ny opdagelse for mig. Planten, der tilhører kurvblomstfamilien, 

er meget let at dyrke. De store sprøde knolde smager som en mellemting mellem 

en pære og en radise. Den er både velegnet at spise rå, lynstegt, ristet eller i en 

 gryderet.
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Opskrift på sauerkraut

Ingredienser: kål (en hvilken som helst sprød slags)

1.  Snit eller riv 1 kg kål fint (fjern først de yderste, tørre blade), og kom det i

en skål.

2.  Drys 15 g salt over, og ælt blandingen grundigt med hænderne i

omkring fem minutter, sørg for at mase og presse, indtil det begynder at

safte.

3.  Kom kål inklusive saft over i en stor krukke, mas kålen ned med dine

 knyt næver. Tyng kålen ned ved hjælp af en ren sten (f.eks. en stor

 strandsten). Dæk krukken til med et klæde, strammet med snor eller

elastik.

4.  Lad det stå i fire til ti dage et køligt, mørkt sted. Naturlige mælke-

syrebakterier vil sørge for, at der går en gæringsproces i gang, det kan ses

ved at blandingen bobler – det er kun godt!

5.  Kan enten spises med det samme eller stilles på køl med låg på – kålen kan

holde sig i flere måneder og er proppet med sunde bakterier. Sauerkraut er

utroligt lækkert og passer til en lang række krydrede retter.

Den_kriblende_have.indd   120 10/02/20   11.38



Opskrift på gedeost

Ingredienser: 5 liter gedemælk, 1 pose syrningskultur, 4 dråber osteløbe

1.  Lun mælken til 29˚C og tilføj syrevækker. Lad stå i 30 minutter.

2.  Tilsæt osteløbe, rør rundt, og dæk til.

3.  Når ostemassen er stivnet, hældes den over i en sigte foret med lærreds-

klæde, lad stå til afdrypning natten over.

4.  Strø salt over osten, lad stå i 24 timer.

Syrningskultur og osteløbe kan købes på nettet. Man kan selv vælge at til-

sætte forskellige krydderier til den her helt enkle ost, eller man kan tilsætte 

Penicillium candidum, som vil dække osten med hvid skimmel og give en helt 

anden smag. Måske lyder det kompliceret, men det er faktisk såre simpelt.
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Opskrift på kanin-/egern-/vildttærte

Ingredienser: en kanin eller tre grå egern, parteret, eller ca. 800 g vildtkød, 

50 g smør, et stort finthakket løg, et skrællet madæble skåret i tern, 550 ml  

cider, 40 g mel, masser af sort peber

Til dejen: 200 g hvedemel, 150 g frosset smør, en knivspids salt

1.  Kom mel og salt i en skål, og riv det frosne smør hen over. Rør grundigt

med en ske, saml dejen med hænderne, tilsæt en lille smule vand, og form

dejen til en kugle. Pak dejen ind, og læg den i køleskabet.

2.  Brun kødet og løget i smør, drys herefter med mel, tilsæt æble, peber og

 cider. Lad det simre i en time. Hæld blandingen i et tærtefad.

3.  Rul dejen ud, og læg den over kødblandingen i tærtefadet, tryk dejen

godt ned i kanterne. Lav et lille hul i midten, så dampen kan slippe ud.

Tilberedes i ovnen ved 200˚C i 30 minutter, eller indtil tærten er

gyldenbrun.
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Opskrift på hyldebærvin

Ingredienser: 1,3 kg modne hyldebær. 1,6 kg sukker, vingær

1.  Mas hyldebærrene, tilsæt 4 liter vand samt gæren, dæk med et klæde, og

lad stå i 2 dage.

2.  Si væsken gennem et osteklæde, tilsæt sukker.

3.  Kom væsken i en femliters beholder (f.eks. en vinballon) med gærlås, vent,

indtil væsken er holdt op med at boble.

4.  Si bundfaldet fra, hæld på flasker med tætsluttende låg.

5.  Vent 6 måneder eller mere, hvis du har tålmodigheden.

6.  Drik vinen (ikke det hele på en gang).

At fremstille vin derhjemme er en uddøende kunstart, men det er så nemt og 

billigt, og resultatet kan blive fortræffeligt. Denne opskrift giver en kraftfuld, 

portvinsagtig rødvin. Jeg har gemt nogle i tyve år, og de bliver bare bedre og 

bedre. Der er mange andre bær og frugter, der også egner sig fint, for eksempel 

brombær og solbær, eller stikkelsbær til en hvidvin.
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Opskrift på bagt brødbudding med honning & æbler a la Sussex

Ingredienser: 450 g Bramley-æbler, 4 spsk honning, 2 spsk vand, 50 g brød-

krummer, ¼ tsk kanel, 50 g hakkede mandler, 100 g sukker, 1 økologisk æg, 

75 g smør

1.  Skræl æblerne, skær dem i tern, og kog dem i honning og vand, til de er

møre.

2.  Bland brødkrummer og kanel med æblemosen, og kom blandingen i et

 ildfast fad.

3.  Smelt smørret, tilsæt hakkede mandler, sukker og det sammenpiskede æg,

fordel det over æbleblandingen,

4.  Bages ved 190˚C i 45 minutter, indtil brødbuddingen er gylden på toppen.

Smager himmelsk med vaniljecreme eller vaniljeis – min yndlingsudgave af 

bagt brødbudding.
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Opskrift på squash- & jordskokkesuppe

Ingredienser: 1 spsk olivenolie, 1 spsk kommen, 1 løg i tern, 400 g jord-

skokker, 400 g squash eller græskar, skrællet og skåret i tern, 100 g 

røde  linser, 600 ml vand, 2 bouillonterninger, 1 spsk harissa, 1 spsk 

 Worcestershire sauce, en håndfuld frisk timian og/eller havemerian, sort 

 peber

1.  Varm olien på en pande, og rist kommen heri et minut, herefter brunes lø-

gene sammen med.

2.  Tilsæt de øvrige ingredienser, og lad simre i 30 minutter, eller indtil både

linser og squash er møre. Det hele blendes.

3.  Kan serveres med lidt fløde eller yoghurt og peber.

Jordskokker er utroligt nemme at dyrke i haven, de giver et stort udbytte og 

bliver sjældent ramt af skadedyr. De smager også godt bare ristet i lidt olie 

eller smør og drysset med lidt salt.
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Opskrift på tagliatelle med judasøre

Ingredienser: et par håndfulde af svampen judasøre skyllet og skåret i 

 strimler, et helt fed hvidløg, pillet og hakket, 30 g smør, 360 g frisk taglia-

telle, olivenolie, sort peber

1. Kom tagliatellen i en gryde med kogende vand.

2. Smelt smørret på en stor pande, svits hvidløg i 2 minutter, tilsæt dernæst

svampene, og lad dem stege med i 2 minutter.

3. Bland den kogte pasta sammen med svampe og hvidløg på panden, tilsæt

lidt olivenolie og masser af sort peber (giver 4 portioner).

Judasøre er en meget udbredt og karakteristisk svamp, og en af de aller bedste 

at spise – den vokser næsten udelukkende på udgået hyld. Det mærkelige 

navn skyldes svampens lighed med et rødbrunt menneskeligt øre og fore-

stillingen om, at Judas hængte sig i en hyld (hvilket lyder usandsynligt i 

mine ører, da det er et lille og spinkelt træ, ikke særligt velegnet til at hænge 

sig i).
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Opskrift på brombærmarmelade

Ingredienser: brombær (eller snart sagt et hvilket som helst bær), sukker

1.  Bland 450 g frugt med 450 g sukker.

2.  Stil i mikroovn i 20 minutter, omrør halvvejs i processen (du skal

 muligvis justere tiden lidt afhængig af din mikroovns styrke – hvis

marmeladen ikke stivner, så giv den lidt længere tid; hvis den er blevet

til karamel, så giv den lidt mindre næste gang!).

3.  Hæld marmeladen over på skoldede marmeladeglas. Forsegl glassene.

Det er så nemt at lave sin egen marmelade, at jeg ikke fatter, hvorfor alle 

ikke gør det. Det går utrolig hurtigt i mikroovn, og man mister  færre 

 vitaminer, fordi kogetiden reduceres væsentligt sammenlignet med den 

 traditionelle metode. Smør marmeladen på et stykke ristet groft brød fyldt 

med kerner – denne intenst sort-lilla marmelade er himmelsk.

Den_kriblende_have.indd   277 10/02/20   11.38



Mine seksten yndlingsplanter 
til bestøvende insekter

Der findes mange blomster og blomstrende planter, der tiltræk-

ker bestøvende insekter, og de forskellige insektarter har hver 

deres foretrukne. Generelt er krydderurter og flerårige stauder 

fine, m ens d et e r b edst a t u ndgå e tårige u dplantningsplanter 

(fordi de er intensivt fremavlet og ofte har mistet deres beløn-

ning til de bestøvende insekter eller er blevet så misdannede, at 

insekterne ikke kan få adgang til deres pollen og nektar). Listen 

herunder inkluderer alle mine absolutte favoritter, der simpelt 

hen kan suge insekter til sig fra nær og fjern og skabe et summen-

de liv i din have. Listen er så vidt muligt baseret på videnskabe-

lige studier, og ellers er der tale om planter, jeg selv har dyrket, 

og som jeg kan bekræfte fungerer som en magnet på bestøvere i 

min have. Der er selvfølgelig mange andre fremragende planter 

til bestøvere, end dem der er med på min liste. 
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Bladhovedtidsel, 
Cirsium rivulare  
‘Atropurpureum’

En fin plante til humlebihanner i højsommeren. Denne art 
er ikke tornet som de vilde tidsler og passer fint ind i et 
staudebed. Den formerer sig dog vegetativt (ukønnet for-
mering) og kan dermed komme til at brede sig lidt. Forme-
res fra frø eller stiklinger. Blomstrer fra juli til september, 
bliver op til 1 meter høj.

Blåhat, Knautia 
 arvensis

Skøn hjemmehørende flerårig engplante, en af mine helt 
særlige favoritter. I naturen vokser den især på tørre enge 
og overdrev, men den lader til at trives med en række for-
skellige jordbundstyper, herunder min fugtige lerjord. Der 
findes mange arter, men jeg holder mig til den hjemme-
hørende. Jeg elsker blomsternes fine blå violette farve, og 
bier, sommerfugle og svirrefluer er tilsyneladende også 
 begejstrede. Blomstrer i juli og august. 

Dahlia (også kendt 
som  georginer),  
‘Bishop of  Llandaff’

Dahlia optræder kun sjældent på lister over bestøver-
venlige planter, men de åbne varianter, som f.eks. ‘Bishop 
of Llandaff’, kan virke som de rene magneter på humlebier 
(undgå ‘kaktus’- og ‘pompon-’varianterne). Smukke intenst 
røde blomster og mørklilla løv. Bliver 1 meter høj. Knolde-
ne tåler ikke frost, så det er bedst at grave dem op og op-
bevare dem i et mørkt, tørt og frostfrit rum vinteren over.

Engstorkenæb, 
 Geranium  pratense

De fleste hårdføre geraniumarter er vel egnede til bier, og 
der findes masser af geraniumarter, som er nemme at dyrke, 
men skulle jeg vælge en, så måtte det  blive denne smukke 
hjemmehørende art, som både egner sig til staude bedet og 
til at vokse vildt på et engstykke.

Gærdevikke, Vicia 
sepium

Tilhører ærteblomstfamilien. Er hjemmehørende og fler-
årig. Denne beskedne klatrende plante springer ud med 
små, lilla blomster sidst på foråret og om sommeren, hvor 
den bliver helt levende af summende humlebier, især af 
 arten agerhumle.

Honningløg, Allium 
siculum

Mange arter i løgslægten (Allium) tiltrækker bestøvende 
insekter, men honningløg er efter min mening den bed-
ste. Den har nogle ret bemærkelsesværdige nedhængende, 
klokkeformede blomster i cremehvide, rødlige og grønne 
nuancer, der producerer rigtig meget nektar tidligt på som-
meren. De flerårige løg kan købes både online og på plan-
teskoler. Selvom den stammer fra Sydeuropa, trives den 
også fint i min have. 
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Hvidplettet lunge-
urt,  Pulmonaria offici-
nalis, ‘Blue  Ensign’ 
eller ‘Trevi Fountain’

En vigtig tidlig kilde til nektar for sultne humlebidronnin-
ger, og hvis man er heldig også for den skønne forårs vægbi. 
Stauden er flerårig og nem at dyrke, trives både i skygge 
under træer og i fuld sol.

Indianermynte, 

Agastache  foeniculum, 
‘Blackadder’, ‘Blue 
Fortune’ og ‘Blue 
Boa’

En fremragende flerårig plante til bierne, oprindelig fra 
Nordamerika. Kaldes også anisisop, jf. de lakridsduftende 
blade. Har brug for en veldrænet jordbund for at klare vin-
teren. Bliver op til 1 meter høj. Blomstrer om sommeren 
med oprette violette blomsteraks, som bier, dag- og nat-
sommerfugle og svirrefluer er vilde med.

Katteurt (også 
 kaldet  blåkant), 
 Nepeta racemosa, og 
beslægtede arter

Stammer fra Sydeuropa og Asien. Der findes mere end 250 
arter af Nepeta. N. racemosa er en af de bedste. Tiltrækker især 
bier, men også sommerfugle. Den breder sig med små stik-
linger til alle sider og er en robust flerårig plante med lilla 
blomster. Den har en meget lang blomstringstid fra sidst på 
foråret og frem til september. N. x faassenii ‘ Six Hills Giant’ 
er særlig velegnet til langtungede bier. Det er i det hele ta-
get en vidunderlig plante, som burde findes i enhver have.  

Lavendel, Lavandula 
x  intermedia, ‘Gros 
Bleu’ 

Ingen have uden lavendler, denne prægtige, lillablomstren-
de flerårige staude, der forhandles overalt. Men sørg for at 
få den rigtige type; almindelig lavendel, L. augusti folia, er 
ikke lige så attraktiv for bestøvere, og sommer fuglelavendel 
har endnu mindre appel. 

Lægekulsukker, 
Symphytum officinale, 
‘Bocking 14’

En meget hårdfør flerårig plante, der  egner sig til yderkan-
ten af staudebedet eller til et fjernt hjørne af haven, hvor 
den vil kunne passe sig selv. Har en meget lang blom-
stringsperiode fra maj til august og er en af de bedste plan-
ter til bierne. Bliver både besøgt af lang- og kort tungede 
biarter, sidstnævnte stjæler ofte nektaren ved at bide hul-
ler i blomsterne. Man kan skære kulsukker ned med jævne 
mellemrum, da den giver en fremragende kompost. Planten 
bliver 1,5 meter eller mere og vil kvæle mindre planter i 
nær heden. Formeres bedst ved rodstiklinger.

Merian, Origanum 
vulgare

En meget taknemlig plante at dyrke, der samtidig tiltræk-
ker en lang række forskel lige bestøvere, ligesom den også 
er glimrende i madlavningen! Den er hjemme hørende og 
flerårig. Bliver op til 0,8 meter høj. Trives bedst i fuld sol. 
Undgå have sorterne. 
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Seljepil, Salix caprea Hjemmehørende træ, der kan blive op til ti meter. Pil er 
tvebo, det vil sige, at det enkelte træ er enten hunligt eller 
hanligt. Begge køn producerer gæslinger i det tid lige for-
år og udgør en meget vigtig fødekilde for humlebidron-
ninger og mange tidlige solitære jordbier. Da de hanlige 
træer producerer pollen og lidt nektar, og de hunlige kun 
producerer nektar, er det bedst så vidt muligt at sætte et 
hanligt træ. Hænge pil og diverse dværgsorter kan benyttes 
til mindre haver. 

Slangehoved, Echium 
vulgare

En smuk toårig vild blomst, der bliver op til 1 meter høj. 
Blomstrer i juli og august og er virkelig elsket af bier af alle 
mulige slags på grund af dens rigelige nektar. Vil gerne stå 
i veldrænet jord og fuld sol, og hvis disse betingelser er op-
fyldt, kan den så sig selv igen. 

Solbrud, Helenium, 
‘Moerheim Beauty’

Solbrud har nogle smukke margueritagtige blomster i var-
me orange og røde farver, der er meget populære hos bier 
i alle størrelser, men især hos nogle af de mindre, solitære 
bier. Har brug for fuld sol, næringsrig jord og en del vand 
i vækstperioden. Sorten ‘Moerheim Beauty’ er måske den 
mest blomsterrige og bliver op til 1 meter høj.

Tidlig timian, 
 Thymus  polytrichus

Der findes en lang række vilde og kultiverede arter af 
 timian, men denne er nok den bedst egnede til bestøvere. 
Tiltrækker et væld af svirrefluer og honningbier. En skøn 
flerårig plante med lav, kompakt vækst. Egnet til krukker 
eller udplantet omkring terrassen eller i kanten af staude-
bedet. 
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Min top-12 over bærplanter til fugle 

Mange haveplanter udgør med deres bær eller frø en vigtig fø-

dekilde for fugle, især om vinteren hvor føden er knap. Denne 

liste er udelukkende baseret på mine egne observationer og ikke 

underbygget af videnskabelige forsøg. En del af planterne på 

listen har den store fordel, at de under blomstring også er in-

teressante for bestøvende insekter. Alle bortset fra ildtorn og 

mahonie er hjemmehørende i Storbritannien, og dermed kan 

de også være vigtige for andre små væsner, som for eksempel 

sommerfuglelarver, der spiser bladene. Udover de planter, der er 

med på denne liste, er fuglene jo også glade for de fleste frugt-

træer og bærbuske, lidt for glade, vil du måske synes. 

Brombær, Rubus 
 fruticosus 

En meget udbredt vild plante, som også kan fås i kultive-
rede sorter uden torne. Blomsterne er meget populære hos 
insekterne, og fuglene elsker de tidlige efterårsbær (der i 
øvrigt også er fremragende til syltetøj).
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Hunderose, Rosa 
canina 

Blomsterne tiltrækker bier, mens de røde hyben er populæ-
re hos fuglene om vinteren.

Hvidtjørn, Crataegus 
 monogyna 

Fine blomster i maj, hyppigt besøgt af svirrefluer og visse 
bier. Om efteråret kommer der masser af røde tjørnebær, 
der holder sig igennem vinteren.

Hyld, Sambucus nigra Hylden blomstrer ved midsommer med store velduftende, 
cremehvide blomsterskærme, der af en eller anden grund 
slet ikke er interessante for insekter. Men fuglene er glade 
for de sortrøde bær i det tidlige efterår. Man kan desuden 
lave en skøn form for portvin af bærrene. 

Ildtorn, Pyracantha 
coccinea 

En overflod af små, hvide blomster om sommeren, som be-
støvende insekter i høj grad tiltrækkes af, følges af  klaser 
af orange bær om efteråret til glæde for fuglene. Det er en 
glimrende hækplante.

Kaprifolie, Lonicera 
 periclymenum 

En skøn klatrende plante med eksotiske lilla, gule og 
cremehvide blomster med en stærk duft, der tiltrækker 
natsværmere om natten og langtungede bier om dagen. Fra 
august når planten får klaser af røde bær, er det fuglenes tur 
til at mæske sig.

Mahonie, Mahonia 
aquifolium 

Blomstrer allerede i det tidligste forår til stor glæde for de 
tidlige arter af humlebi. De syrlige blålige bær modner hen 
over sommeren og er populære hos solsorte og  drosler.

Pibekvalkved, 

 Viburnum  lantana 

Bier, sommerfugle og svirrefluer besøger blomsterne, mens 
solsorte, sjaggere, og hvis man er heldig også silkehaler, 
spiser bærrene. Det siges også, at syvsovere og skovmus er 
glade for bærrene.

Røn, Sorbus aucuparia Et elegant slankt træ, som blomstrer i slutningen af maj 
med små hvide blomster, der sidder i store halvskærme; 
om efteråret får det en overflod af rødorange bær, der ikke 
mindst appellerer til solsorte, sjaggere og drosler.

Skovæble, Malus 
 sylvestris, ‘John 
 Downie’

Skovæbler får smukke blomster om foråret, og de små, 
skarpe frugter bliver  hængende på træerne langt ind i vin-
teren, hvor fuglene spiser dem. Frugterne er i  øvrigt også 
velegnede til cider eller æblevin og til gelé. 

Slåen, Prunus spinosa En fin hækplante, hvis snehvide blomster er populære hos 
solitære bier, såsom rødhalet jordbi, i det tidlige forår. De 
blå sorte bær holder sig et stykke ind i vinteren, hvis det vel 
at mærke lykkes dig at lade være med at plukke dem for at 
lave slåengin. 
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Vedbend, Hedera helix En meget ugleset plante, der ofte bliver skåret nådesløst 
tilbage og behandlet som ukrudt. De beskedne gulgrøn-
ne blomster er særdeles tillokkende for sommerfugle, bier, 
svirrefluer og hvepse i det tidlige efterår. Her kan de finde 
føde på et tidspunkt, hvor stort set alle andre blomster er 
væk. Og fuglene får glæde af de blåsorte bær, der på grund 
af den sene blomstring først modner sidst på vinteren eller i 
det tidlige forår året efter. Et tidspunkt, hvor der ellers ikke 
er meget føde tilgængelig for dem. 
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Bladhovedtidsel, 
Cirsium rivulare  
‘Atropurpureum’

En fin plante til humlebihanner i højsommeren. Denne art 
er ikke tornet som de vilde tidsler og passer fint ind i et 
staudebed. Den formerer sig dog vegetativt (ukønnet for-
mering) og kan dermed komme til at brede sig lidt. Forme-
res fra frø eller stiklinger. Blomstrer fra juli til september, 
bliver op til 1 meter høj.

Blåhat, Knautia 
 arvensis

Skøn hjemmehørende flerårig engplante, en af mine helt 
særlige favoritter. I naturen vokser den især på tørre enge 
og overdrev, men den lader til at trives med en række for-
skellige jordbundstyper, herunder min fugtige lerjord. Der 
findes mange arter, men jeg holder mig til den hjemme-
hørende. Jeg elsker blomsternes fine blå violette farve, og 
bier, sommerfugle og svirrefluer er tilsyneladende også 
 begejstrede. Blomstrer i juli og august. 

Dahlia (også kendt 
som  georginer),  
‘Bishop of  Llandaff’

Dahlia optræder kun sjældent på lister over bestøver-
venlige planter, men de åbne varianter, som f.eks. ‘Bishop 
of Llandaff’, kan virke som de rene magneter på humlebier 
(undgå ‘kaktus’- og ‘pompon-’varianterne). Smukke intenst 
røde blomster og mørklilla løv. Bliver 1 meter høj. Knolde-
ne tåler ikke frost, så det er bedst at grave dem op og op-
bevare dem i et mørkt, tørt og frostfrit rum vinteren over.

Engstorkenæb, 
 Geranium  pratense

De fleste hårdføre geraniumarter er vel egnede til bier, og 
der findes masser af geraniumarter, som er nemme at dyrke, 
men skulle jeg vælge en, så måtte det  blive denne smukke 
hjemmehørende art, som både egner sig til staude bedet og 
til at vokse vildt på et engstykke.

Gærdevikke, Vicia 
sepium

Tilhører ærteblomstfamilien. Er hjemmehørende og fler-
årig. Denne beskedne klatrende plante springer ud med 
små, lilla blomster sidst på foråret og om sommeren, hvor 
den bliver helt levende af summende humlebier, især af 
 arten agerhumle.

Honningløg, Allium 
siculum

Mange arter i løgslægten (Allium) tiltrækker bestøvende 
insekter, men honningløg er efter min mening den bed-
ste. Den har nogle ret bemærkelsesværdige nedhængende, 
klokkeformede blomster i cremehvide, rødlige og grønne 
nuancer, der producerer rigtig meget nektar tidligt på som-
meren. De flerårige løg kan købes både online og på plan-
teskoler. Selvom den stammer fra Sydeuropa, trives den 
også fint i min have. 

Den_kriblende_have.indd   312 10/02/20   11.38



Hvidplettet lunge-
urt,  Pulmonaria offici-
nalis, ‘Blue  Ensign’ 
eller ‘Trevi Fountain’

En vigtig tidlig kilde til nektar for sultne humlebidronnin-
ger, og hvis man er heldig også for den skønne forårs vægbi. 
Stauden er flerårig og nem at dyrke, trives både i skygge 
under træer og i fuld sol.

Indianermynte, 

Agastache  foeniculum, 
‘Blackadder’, ‘Blue 
Fortune’ og ‘Blue 
Boa’

En fremragende flerårig plante til bierne, oprindelig fra 
Nordamerika. Kaldes også anisisop, jf. de lakridsduftende 
blade. Har brug for en veldrænet jordbund for at klare vin-
teren. Bliver op til 1 meter høj. Blomstrer om sommeren 
med oprette violette blomsteraks, som bier, dag- og nat-
sommerfugle og svirrefluer er vilde med.

Katteurt (også 
 kaldet  blåkant), 
 Nepeta racemosa, og 
beslægtede arter

Stammer fra Sydeuropa og Asien. Der findes mere end 250 
arter af Nepeta. N. racemosa er en af de bedste. Tiltrækker især 
bier, men også sommerfugle. Den breder sig med små stik-
linger til alle sider og er en robust flerårig plante med lilla 
blomster. Den har en meget lang blomstringstid fra sidst på 
foråret og frem til september. N. x faassenii ‘ Six Hills Giant’ 
er særlig velegnet til langtungede bier. Det er i det hele ta-
get en vidunderlig plante, som burde findes i enhver have.  

Lavendel, Lavandula 
x  intermedia, ‘Gros 
Bleu’ 

Ingen have uden lavendler, denne prægtige, lillablomstren-
de flerårige staude, der forhandles overalt. Men sørg for at 
få den rigtige type; almindelig lavendel, L. augusti folia, er 
ikke lige så attraktiv for bestøvere, og sommer fuglelavendel 
har endnu mindre appel. 

Lægekulsukker, 
Symphytum officinale, 
‘Bocking 14’

En meget hårdfør flerårig plante, der  egner sig til yderkan-
ten af staudebedet eller til et fjernt hjørne af haven, hvor 
den vil kunne passe sig selv. Har en meget lang blom-
stringsperiode fra maj til august og er en af de bedste plan-
ter til bierne. Bliver både besøgt af lang- og kort tungede 
biarter, sidstnævnte stjæler ofte nektaren ved at bide hul-
ler i blomsterne. Man kan skære kulsukker ned med jævne 
mellemrum, da den giver en fremragende kompost. Planten 
bliver 1,5 meter eller mere og vil kvæle mindre planter i 
nær heden. Formeres bedst ved rodstiklinger.

Merian, Origanum 
vulgare

En meget taknemlig plante at dyrke, der samtidig tiltræk-
ker en lang række forskel lige bestøvere, ligesom den også 
er glimrende i madlavningen! Den er hjemme hørende og 
flerårig. Bliver op til 0,8 meter høj. Trives bedst i fuld sol. 
Undgå have sorterne. 
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Seljepil, Salix caprea Hjemmehørende træ, der kan blive op til ti meter. Pil er 
tvebo, det vil sige, at det enkelte træ er enten hunligt eller 
hanligt. Begge køn producerer gæslinger i det tid lige for-
år og udgør en meget vigtig fødekilde for humlebidron-
ninger og mange tidlige solitære jordbier. Da de hanlige 
træer producerer pollen og lidt nektar, og de hunlige kun 
producerer nektar, er det bedst så vidt muligt at sætte et 
hanligt træ. Hænge pil og diverse dværgsorter kan benyttes 
til mindre haver. 

Slangehoved, Echium 
vulgare

En smuk toårig vild blomst, der bliver op til 1 meter høj. 
Blomstrer i juli og august og er virkelig elsket af bier af alle 
mulige slags på grund af dens rigelige nektar. Vil gerne stå 
i veldrænet jord og fuld sol, og hvis disse betingelser er op-
fyldt, kan den så sig selv igen. 

Solbrud, Helenium, 
‘Moerheim Beauty’

Solbrud har nogle smukke margueritagtige blomster i var-
me orange og røde farver, der er meget populære hos bier 
i alle størrelser, men især hos nogle af de mindre, solitære 
bier. Har brug for fuld sol, næringsrig jord og en del vand 
i vækstperioden. Sorten ‘Moerheim Beauty’ er måske den 
mest blomsterrige og bliver op til 1 meter høj.

Tidlig timian, 
 Thymus  polytrichus

Der findes en lang række vilde og kultiverede arter af 
 timian, men denne er nok den bedst egnede til bestøvere. 
Tiltrækker et væld af svirrefluer og honningbier. En skøn 
flerårig plante med lav, kompakt vækst. Egnet til krukker 
eller udplantet omkring terrassen eller i kanten af staude-
bedet. 
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