
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteliste til bedet på lille 
torvet i Maribo 
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Indledning 

Planlægning og forberedelser til vores blomsterbed 

Vores mål med alle vores blomsterbede er, at de er flotte og robuste hele året. Derfor er en af de 

vigtigste ting i planlægningen, at man vælger planter som egner sig til det aktuelle voksested mht. 

sol/skygge, temperatur, jordbundsforhold osv. I alle kommunens bede er der generelt valgt meget 

robuste planter, og hvis de står tæt på vejen skal du kunne tåle en vis mængde salt.  

Vi anvender ukrudtsfri jord i ca. 20 cm tykkelse, og at der bliver plantet så tæt at det ikke er muligt 

at se noget bar jord. Bar jord i blomsterbedene kræver rigtig mange ressourcer for driften. Vi 

vælger derfor altid, at plante mange planter med stor artsdiversitet. 

Hvis der skulle være enkelte arter eller sorter, der ikke trives i lige netop dette bed, så vil 

naboplanten formentlig trives og være smuk. Det gør ikke så meget, at nogen af dem forgår, bare 

der er en naboplante, der kan tage over og fylde pladsen ud. Så længe vi hele tiden har lukkede 

bede, der ikke levner nogen plads til ukrudt, er systematikken i placeringer af planterne ikke 

vigtigst. Helhedsindtrykket vil altid være bedst uden ukrudt og bar jord. 

I toppen er der 8-10 cm vasket grus. Det gør, at der ikke så nemt kan spire frøukrudt, da det tørrer 

ud inden. Og hvis der skulle komme noget, så er det nemt, at få hevet op. 

Stauder og græsser 

Latinsk navn: Artemisia schmidtiana 'Nana'. Dansk 
navn: Krybende Sølvbynke 

Blomstens farve er gul og dens løv er gråligt og meget blød. Planten bliver 

omkring 20 cm i højden og den trives i fuld sol. De små gule blomster kan 

ses i juni – juli. Den er krybende så den er velegnet som bunddække. 

Latinsk navn: Aster amellus 'Veilchenkönigen'. Dansk 
navn: Amellusasters 

Blomstens farve er mørk lilla. Planten bliver omkring 60 cm i højden og den 

trives i fuld sol. Blomsterne kan nydes fra august og indtil den første 

nattefrost. 

Latinsk navn: Centranthus ruber 'Albus'. Dansk navn: 
Sporebaldrian 

Blomsten er hvid. Planten bliver omkring 60 cm i højden og den trives i 

fuld sol. Blomsterne kan nyde i maj – juli. Den er en god insektplante. 
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Latinsk navn: Geranium oxonianum 'Trevors White'. 
Dansk navn: Storkenæb 

Blomstens farve er hvid. Planten bliver omkring 35 cm i højden og den 

trives både i halvskygge og fuld sol. Blomsterne kan nydes fra juni – 

august. Den fylder godt i bedet, så den er velegnet som bunddække. 

Latinsk navn: Heuchera hybrid 'Rex Peppermint (R)'. 
Dansk navn: Alunrod 

Blomstens farve er rosa. Planten bliver omkring 50 cm i højden og den 

trives i fuld sol. Den blomstrer i maj måned. Planten er stedsegrøn, så den 

giver bedet noget farve hele året og den er god som bunddække. 

Latinsk navn: Imperata cylindrica 'Red Baron'. Dansk 
navn: Japansk blodgræs 

Denne plante er en græs art. Dens løv bliver rødgrønt, og derfor giver den 

bedet noget anderledes at kigge på igennem hele sæsonen. Planten bliver 

40 cm i højden og den trives både i halvskygge og fuld sol. 

Latinsk navn: Leucanthemum superbum 'Dwarf Snow 
Lady'. Dansk navn: Kæmpemargerit 

Blomstens farve er hvid med en markant gul midte. Planten bliver omkring 

20 cm i højden og den trives i fuld sol. Blomsterne kan nydes fra juni – 

august og de er velbesøgt af insekter. 

Latinsk navn: Origanum vulgare 'Hot Spicy'. Dansk 
navn: Origano 

Blomstens farve er lilla rosa. Planten bliver omkring 30 cm i højden og den 

trives i fuld sol. De mange små blomster kan nyde fra juli – september. 

Selve planten kan godt få en tuedannende vækst, så den er god som 

bunddække. Den dufter og er meget velbesøgt af insekter. 



 

  - Side 4 af 6 

Latinsk navn: Pulsatilla vulgaris 'Papageno'. Dansk navn: 
Kobjælde 

Blomstens farve er lys lilla med gul midte, selve blomstens udseende er 

frynset. Planten bliver omkring 20 cm i højden og den trives i fuld sol. 

Blomsterne kan nydes i det tidlige forår fra april – maj. Den er velbesøgt af 

forårets tidlige insekter. 

Latinsk navn: Salvia nemorosa 'Pink Beauty'. Dansk 
navn: Staude Salvie 

Blomstens farve er pink. Planten bliver omkring 50 cm i højden og den 

trives i fuld sol. Blomsterne kan nydes fra juni – august. Den dufter skønt 

og den tiltrækker en masse sommerfugle og vilde bier. 

Latinsk navn: Sesleria autumnalis. Dansk navn: Blåaks 

Denne plante er en græs art. Dens strå har en dejlig grøn farve og den får 

nogle lyse aflange aks. Planten bliver omkring 30 cm i højden, dog med 

aks op til 50 cm. Den trives både i halvskygge og fuld sol. De lyse aks kan 

ses i juli- oktober. Den er stedsegrøn så den giver blomsterbedet en farve 

hele året rundt. 
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Forårsløg 

Latinsk navn: Crocus. Dansk navn: Krokus 

Blomsterne begynder i februar at kigge frem og så derefter med deres skønne blålilla farve igennem 

foråret. Løgplanten bliver ca. 12 cm i højden. 

Latinsk navn: Muscari. Dansk navn: Perlehyacinter 

De små Perlehyacinter står med deres smukke blå farve i april og maj måned. Løgplanten bliver ca. 

15 cm i højden. 

Latinsk navn: Tulipa. Dansk navn: Tulipaner 

Disse små tulipaner kommer frem i april måned og bliver omkring 30 cm i højden. 

Latinsk navn: Narcissus. Dansk navn: Påskeliljer 

De skønne påskeliljer kommer frem i april og i denne sammensætning er det hvide påskeliljer som 

bliver mellem 30 og 40 cm i højden.

Samarbejdspartner og kilde til både tekst og billeder af stauder 

og græsser er Hennecke Stauder 

Besøg Hennecke Stauders hjemmeside ved at trykke her



 

 

 

 

Illustration af farvesammensætningen i bedet igennem en vækstsæson 

Dansk plantenavn  Højde i cm Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Krybende Sølvbynke 20     Grågrøn Grågrøn Grågrøn Gul Gul Grågrøn Grågrøn Grågrøn Grågrøn   

Amellusasters 60         Mat grøn Mat grøn Mat grøn Lilla Lilla Lilla Lilla 
Mat 
grøn 

Sporebaldrian 60       Mat grøn Hvid Hvid Hvid Mat grøn Mat grøn Mat grøn     

Storkenæb Trevors 
White 35       Mat grøn Mat grøn Hvid Hvid Hvid Mat grøn Mat grøn 

Mat 
grøn   

Alunrod 50 Grøn Grøn Grøn Grøn Rosa Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Japansk Blodgræs 40       Rødgrøn Rødgrøn Rød grøn Rødgrøn Rødgrøn Rødgrøn       

Kæmpemargerit 20       Grøn Grøn Hvid Hvid Hvid Grøn Grøn     

Origano Hot Spicy 30   Grå grøn Grågrøn Grågrøn Grågrøn Grågrøn Lilla Rosa Lilla Rosa Lilla Rosa Grågrøn Grågrøn   

Kobjælde 20     Grågrøn Lys lilla Lys lilla Grågrøn Grågrøn Grågrøn         

Staude Salvie 50       Mat grøn Mat grøn Pink Pink Pink Mat grøn Mat grøn 
Mat 
grøn   

Blåaks 50 Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Lys brun Lys brun Lys brun Lys brun Grøn Grøn 

Krokus 12   Blålilla Blålilla                   

Perlehyacinter 15       Mørkeblå Mørkeblå               

Tulipaner 30       Mat rød Mat rød               

Påskeliljer 30-40       Mat gul Mat gul Mat gul             
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