
 

  

Beskrivelse og såvejledninger til Bivenlig Mors dags gaveæske 

Stort tillykke med gaven. Gaveæsken er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening. 

Blomsterne er en blanding af et-årige blomster, som udsås direkte på voksestedet i maj. Med denne 

blanding kan du klippe dine egne buketter sommeren igennem, og de blomster du efterlader, er til glæde 

for bier og andre insekter. Alle blomster i blandingen egner sig nemlig til at klippe til buketter, og samtidig 

giver de forskellige arter nektar og pollen til forskellige arter af bier. 

med fokus på bier og andre insekter, da der er højt pollen og nektar indhold. Tabellen her viser hvordan det 

er fordelt på de forskellige blomster, der indgår. 

 

Gaveæsken indeholder følgende blomster, med link til sorten på vores site – hvis du skulle få behov for at 

købe lidt mere. På de efterfølgende sider følger en beskrivelse og såvejledning af alle blomsterne. 

Morgenfrue - Ivory Princess: Sælges kun i denne samlede æske. 

Honningurt. https://froesnapperen.dk/products/honningurt  

Dusksalvie - Pink: Sælges kun i denne samlede æske. 

Hjulkrone – Blå: https://froesnapperen.dk/products/hjulkrone-blaa  

Jomfru i det grønne - Oxford Blue: https://froesnapperen.dk/products/jomfru-i-det-groenne-oxford-blue  

Ridderspore - Imperial Mix: https://froesnapperen.dk/products/ridderspore-imperial-mix  

Kornblomst - Special Mixed: https://froesnapperen.dk/products/kornblomst-special-mixed  
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Morgenfrue Ivory Princess 
 
Morgenfruerne i ‘Ivory Princess' er en skøn blanding af store lyse elfenben- og 
cremet blomster i citrongule nuancer med mørkt eller lyst center. Blomsterne er 
dobbeltbladede og giver et smukt fylde.  En smuk blomst i buketter eller i haven 
og afskåret holder de ca. 6-7 dage i vasen. Men vær opmærksom på at løvet er 
klæbrigt, så brug handsker når du skærer blomsterne.  Blomsterne bør skæres 
når de halvvejs åbne og sættes i en vase for sig selv inden de bruges sammen 
med andre blomster. Dette giver blomsterne mulighed for at udskille deres 
klæbrige harpiks. 
 
Du kan også bruge morgenfruer i tørrede buketter. Ved tørring hænges 
blomsterne med hovedet nedad for at holde stilkene ranke.  Du kan også tørre 
kronbladene og bruge dem til te, da bladene hjælper ved ondt i halsen (1 tsk. pr. 
kop vand). 
 
Morgenfruer en alsidig plante med mange egenskaber, du kan også lave din egen creme, der hjælper ved solskoldning. 
Fyld en glaskrukke med tørret kronblade og fyld derefter jojoba-olie i så blomsterne er dækket til – lad så blandingen 
trække i 3-4 uger.  
 
Morgenfruerne bliver mellem 45 cm - 60 cm høje, og blomstrer fra juni til juli måned - og med lidt held til ind i 
efteråret, hvis du kontinuerligt fjerner visne blomster. Blomsten er hjortebestandig og spises derfor ikke af vildtet, 
men er spiselig for mennesker – så der er god mulighed for at dekorere kager, salater, eller fryse dem i isterninger til 
brug i sommerens svalende drikke.  
 
Latinsk betegnelse: Calendula officinalis 
 
Blomstring: Maj-oktober 

SÅVEJLEDNING - Morgenfrue 

Morgenfruer foretrækker fuld sol, men trives også i halvskygge. 

Forspiring kan startes 4-6 uger før den sidste frost har fortaget sig og udplantning herefter. Ønsker du forskudt 
blomstring kan du så med 2-3 ugers mellemrum. Fra såning til blomstring går der ca. 55-60 dage.  
 
Såtidspunkt: Forspiring april-maj, på friland fra maj og igen i august-september. 
 
Kan sås i potter eller i Jiffy’s og er super nem at dyrke fra frø. 
Ved såning på friland luges ukrudt væk, jorden vandes og stedet rives fint. Frøene skal trykkes 1 cm ned. Spiringen 
tager 10-15 dage.  Når kimplanterne kommer frem er det vigtigt at tynde ud og sikre en god afstand mellem 
planterne. 
Vand regelmæssigt, indtil planterne har etableret sig, og giv dem ekstra vand i tørre perioder.  
 
Tip: Fjern de visne blomsterhoveder for at tilskynde ny blomstervækst. 
 
Sådybde: 1 cm 
 
Rækkeafstand: 30-40 cm 
 
Planteafstand: 25-30 cm 
 
Gødningsbehov: Lille - undgå for meget gødning, da det giver flere blade og færre blomster. 



 

  

Honningurt  
 
Honningurt er en af de mest anvendelige blomster, du kan finde: Bi- og insekt-
venlig, “buketvenlig” og jordforbedrende. Honningurt har så mange fantastiske 
egenskaber, at den nærmest burde være obligatorisk i enhver have. 
 
Først og fremmest er honningurt meget rig på både nektar og pollen. Det 
betyder, at de lavendelfarvede blomster tiltrækker bier, sommerfugle og andre 
bestøvende insekter som en magnet. Af samme årsag finder du ofte honningurt i 
vildblomst frøblandinger. 
 
Selve planten bliver 40-80 cm høj og har oprejste stængler med fintskårne blade 
og buede “pigge” af smukke, bløde, klokkeformede blomster, der har en skøn 
lavendel-lilla farve. Ja, man mærker den sydfranske stemning, når man har 
honningurt i haven. Men du kan også fint tage blomsterne med indenfor: Som en ekstra bonus er honningurt nemlig 
en fremragende snitblomst. Stænglerne er stærke og lever et langt liv i en blomstervase. 
 
Endelig er honningurt fantastisk som grøngødning og efterafgrøde. Har du et område i haven, der står tomt i nogle 
måneder, kan du jordforbedre med honningurt. Det er for eksempel en rigtigt god ide at efterså med honningurt, 
efterhånden som du høster dine grøntsager i køkkenhaven. 
 
Sår du honningurt som efterafgrøde i august eller september, lader du dem blot visne hen og dække jorden i 
vintermånederne. I foråret vender du så de visne plantedele i jorden. Her frigives nemlig de næringsstoffer, som 
planterne har opsamlet i sensommeren og efteråret. 
 
Som en sidegevinst hjælper honningurt med at nedbryde leret jord grundet røddernes vækst. 
Honningurt er 1-årig. Det tager 6-8 uger fra såning til blomstring, hvorefter planten lever yderligere 6-8 uger. 
 
Latinsk betegnelse: Phacelia tanacetifolia 

SÅVEJLEDNING - Honningurt 

Honningurt vil gerne stå på en solrig placering i god drænet jord. Honningurt kan ikke trives under skyggefulde forhold 
eller i jord, hvor vand samler sig. 
 
Lug ukrudet væk. Løsn jorden ved at grave den igennem og riv den jævnt bagefter. Tilføj et ekstra lag jord på 1-2 cm. 
Så frøene med ca. 10-15 cm afstand – og dæk med et meget tyndt lag jord, så frøene kun akkurat er dækket. 
 
Vand frøene med en haveslange med sprøjteudstyr – brug let tryk og gerne forstøvning for at undgå at forstyrre og 
flytte frøene. Vand frøene 1-2 gange hver uge for at fremme væksten. Frøene spirer efter 12-30 dage og jorden skal 
forblive fugtig, mens du venter på at de spirer. 
 
Såtidspunkt: På friland marts-oktober  
 
Sådybde: 0,3 cm  
 
Planteafstand: 10-15 cm 
 
Rækkeafstand: 10-15 cm 
 
Gødningsbehov: Lille 
  



 

  

Dusksalvie Pink 
 
’Dusksalvie Pink’ er en årlig salvie, der primært dyrkes for sine farverige blade, 
der bæres på lodrette stængler om sommeren. Planten har et urteligne udtryk og 
passer godt ind i krukker, staudebedet eller i en vild have. Planten har en højt 
nektar og pollen-værdi og tiltrækker derfor bier og sommerfugle.  
 
Let at dyrke, lav vedligeholdelse og relativt skadedyrs- og sygdomsfrit, planterne 
har tendens til at blive ignoreret af hjorte og harer.  
 
Stænglerne giver også fremragende og langvarige afskårne blomster, der også 
holder deres farve når de tørres.   
 
Latinsk betegnelse: Salvia virids L. 
 
Blomstring: Juni-august 

SÅVEJLEDNING - Dusksalvie 

Dusksalvie trives bedst i fugtig, men drænet jord og i fuld sol. 
 
Såtidspunkt: Forspiring marts-april eller på friland fra april-maj. 
 
Forspiring startes 3-4 uger før udplantning og alternativt skal frøene sås direkte på friland. Det tager ca. 70 dage fra 
såning til blomstring. Hold jorden fugtig under spirer processen. Når kimplanterne har fået deres andet sæt blade kan 
de ompottes. Husk det er vigtigt at akklimatisere planterne inden udplantning. 
 
Ved såning på friland skal stedet være luget for ukrudt og sten, og være revet fint. Så tyndt, 6 mm dybt med ca. 30 cm 
mellem frøene. Det er vigtig du sår sparsomt ellers vil planterne kvæle andre frøplanter. Frøene kan være langsomme 
til at spire, den optimale temperatur er 15-18°C. 
 
Du kan nippe kimplanterne når de har 3 par blade, for at tilskynde mere forgrening til planten – husk at efterlade 
mindst 1 sæt blade på planten.  
 
Tip: Fjern de visne blomsterhoveder for at tilskynde ny blomstervækst. 
 
Sådybde: 1 cm 
 
Rækkeafstand: 25-30 cm 
 
Planteafstand: 25-30 cm 
 
Gødningsbehov: Lille – påfør ikke store mængder gødning da dette giver færre blomster.  

Pleje: Høst frø fra planten i slutningen af sæsonen til brug næste år. Skær det sidste af planterne væk og kom det i din 
kompost i slutningen af oktober-november når du rydder op i haven.  

  



 

  

Hjulkrone 

Den traditionelle blå hjulkrone er en busklignende plante med smukke blå 
blomster og nærmest behårede grønne blade. Den bliver 30 cm til 50 cm høj. 

Tiltrækker bier og andre nyttige insekter til haven. 

Tidligere har man brugt hjulkroneblomsterne som pynt på maden, men vi ved i 
dag, at hjulkrone ikke bør indtages på grund af deres indhold af 
pyrrolizidinalkaloider, som har vist sig kræftfremkaldende i dyreforsøg, og som 
forårsager leverskader i mennesker. 

Latinsk betegnelse: Borago officinalis 

SÅVEJLEDNING - Hjulkrone 

Hjulkrone foretrækker at stå i fuld sol, men kan også klare sig i halvskygge. En nøjsom og nem plante, der trives i de 
fleste jordtyper og helst veldrænet jord. 

Forspiring kan startes indendørs 6-8 uger før den sidste nattefrost. Plant frøene i Jiffy’s da rødderne ikke kan lide 
rodforstyrrelser. Hjulkrone danner hurtigt en pælerod, så vær meget forsigtig ved ompotning. Frøene spirer efter 7-10 
dage. 

Såning på friland kan ske efter sidste nattefrost når jorden er opvarmet. Frøene skal dækkes til spiring. Kan sås i 
efteråret, så der er klar til det kommende forår.  

Såtidspunkt: Forspiring april-maj, såning på friland fra midt maj og igen september-oktober. 

Sådybde: 0,5-1 cm 

Planteafstand: 20 cm 

Rækkeafstand: 30 cm 

Gødningsbehov: Lille 

 

  



 

  

Jomfru i det grønne – Oxford Blå  

‘Jomfru i det grønne’ - eller Nigella - er en sød og dekorativ sommerblomst, der 
er nem at dyrke fra frø. Og så er den ovenikøbet bi-venlig, da den har en høj 
nektarværdi. 
 
Denne udgave af Jomfru i det grønne hedder ‘Oxford Blue’ og har grågrønt løv 
med dybblå blomster. Kan fint bruges som snitblomst og pynte i vaser og 
buketter. Du kan også prøve at tørre blomsterstænglerne, når de er 
afblomstrede og kun frøstanden sidder tilbage. De kan se ret dekorative ud i 
evighedsbuketter. 
 
Bliver cirka 40 cm høj. 
 
Latinsk betegnelse: Nigella Damascena 
 

SÅVEJLEDNING - Jomfru i det grønne 

Jomfru i det grønne kan ikke lide at blive ompottet, så det er bedst at se den direkte på friland. For at så skal du blot 
sprede frøene og rive stedet efter. Du behøver ikke dække frøene med jord, men de skal presses lidt ned så de holdes 
fugtige.  

Vælg en solrig placering (gerne mindst 6 timers sol om dagen) og tynd ud i kimplanterne så de står med 12-15 cm 
afstand. Jomfru i det grønne blomstrer ikke længe, du kan derfor gentage din såning ca. hver 4 uge for at forlænge din 
blomstringsperiode. Når de første blomster går i frø og selvsår sig selv kan du stoppe din egen såning. 

Hvis du vil have Jomfru i det grønne i krukker, kan du starte den indendørs fire til seks uger, før du er klar til at sætte 
planten udenfor. Da planten ikke er god til ompotning på grund af dens lange pælerod, så undgå ompotning, når det 
er muligt og vælg en stor potte fra start.  

Såtidspunkt: Så direkte på voksestedet i april-juni måned, når al risiko for frost er ovre. 

Sådybde: 1 cm 

Planteafstand: 20 cm 

Rækkeafstand: 20 cm 

Gødningsbehov: Lille 

Tilføje kompost ved såning og evt. 1 gang om måneden i blomstringsperioden.  

Pleje: Vand blomsterne 1-2 gange om ugen i tørre perioder.  

 
  



 

  

Ridderspore Imperial Mix  

Ridderspore 'Imperial Mix' er en blanding af blomster i et iøjnefaldende miks af 
blålilla, violette, lyserøde og hvide nuancer og det er let at se, hvorfor 
riddersporer (også kaldet larkspur) plantes år efter år. Hver enkelt blomsterflor 
på blomsterstænglen har fem kronblade, og en af dem er langstrakt. Larkspur-
blomsten vil helt sikkert tiltrække opmærksomhed i din have og blander sig 
smukt med alle andre blomster.  
 
Saml et dusin eller flere stængler i en lille vase, og du får en af de smukkeste 
buketter. Larkspur som en blomst indikerer et stærkt bånd af kærlighed. Giv 
dine kære en dejlig buket af disse blomster og del sommerglæden! Larkspur 
blomster har dog en tendens til at være skrøbelige og relativt kortvarige i vasen 
(under 7 dage).  
 
Hvis du derimod ønsker at tørre den til senere brug i dekorationer skal du lade alle, undtagen de øverste tre til fire 
blomster, åbne og hænge dem på hovedet på et varmt, tørt sted ud af stærkt lys i 2 uger. Tørrede afskårne blomster 
bevarer fuld farve. 
 
Landskabseksperter bruger dem ofte som baggrund for andre, mere uformelle planter. De passer godt sammen i 
havehegnene, mens mindre sorter er fremragende kantplanter. Larkspur er værdsat som en af de traditionelle planter 
til sommerhushaver. Det er praktisk, at Ridderspore er modstandsdygtige overfor skadedyr. Hjorte og harer har ikke 
tendens til at spise dem. I mellemtiden er de nyttige til at tiltrække sommerfugle til haven. 
 
Larkspur er en giftig plante. Alle dele af alle larkspur-arter er giftige, men nye vækster og frøene indeholder de højeste 
koncentrationer af giftige stoffer. Stammen og frøene indeholder alkaloider.  
 
Larkspur fik deres navn fra formen af deres blomster. Der er en ”anspor”, der stikker ud af bagsiden af blomsterne, der 
siges at ligne en lærkes klo. Blomsterne er også blevet kaldt lærkeklo og lærkehæl. I middelalderen blev de kendt som 
ridderens ansporing for deres lighed med sporer på ridderens rustning. 
Latinsk betegnelse: Delphinium ajacis 

SÅVEJLEDNING - Ridderspore 
Riddersporer foretrækker at stå i fuld sol (halvskygge går også an) og i let fugtig, veldrænet og meget næringsrig jord. 
Kan have brug for lidt støtte - fx fra de omkringstående planter. 
 
Larkspur kan ikke lide at blive våd i lange perioder, men det har brug for konstant fugt. Sørg for, at planter forbliver 
jævnt fugtige, især når de blomstrer. Hvis de forbliver for tørre for længe, kan planterne blive forkrøblede og have 
dårlige knopper, så du kan gå glip af blomster. Larkspur blomstrer længere, hvis du fjerner gamle blomster. 
Blomstring: Juni-juli (klipper du dem ned efter afblomstring kan de blomster igen september-oktober) 
 
Såtidspunkt: Forspires indendørs i februar til juli - 1 frø per potte. 
 
Kan også koldsås i de kolde måneder: 
Når du skal så stauder fra frø, er det bedst at efterligne naturens gøren og laden. Det vil sige, at de fleste staudefrø har 
godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren - nøjagtig ligesom det sker i naturen. Staudefrøene har nemlig oftest behov 
for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder spiringen. Når foråret kommer, vil frøene spire.  
Du kan så stauderne fra det sene efterår og helt frem til april. Men desto tidligere du sår, desto bedre. Stauderne vil 
som regel ikke kunne nå at blomstre det første år, men du kan forvente en lille blomstring det efterfølgende år hos de 
fleste stauder. Køber du staudefrø, som du først planlægger at så senere, er det en god ide at opbevare frøene køligt, 
mørkt og tørt indtil såningen. 
 
Udplantningstidspunkt: Fra maj 
 



 

  

Sådybde: ½ cm 
 
Planteafstand: 30 cm 
 
Gødningsbehov: Mellem-stort - sørg for rigelig med gødning i bedet i foråret. 
  
Du kan så staudefrøene direkte i havejorden eller i kasser og bakker - men sæt også her frø i køleskabet i 10 dage for 
at forbedre spiring. Sår du i kasser eller bakker, skal du bruge så- og priklejord og selvfølgelig sørge for, at 
kasserne/bakkerne har huller, så vandet kan løb fra. Sørg for at holde jorden fugtig gennem hele vinteren. 
Kasserne/bakkerne skal stå udendørs og en smule beskyttet, fx i et koldt skur. Hold øje med, at der ikke kommer mug. 
Når foråret kommer, og frøene spirer, skal spirerne ud i solen - og fortsat holdes fugtige. Når planterne er store nok til, 
at du kan håndtere dem, kan du udplante dem i haven. 
Det er bestemt ikke forbudt at så staudefrø senere på foråret eller i løbet af sommeren. Det kan du godt, men her får 
nogle staudefrø muligvis brug for en kuldeperiode, før de vil spire. Hvis du oplever at frøene ikke vil spire, kan du 
sætte såpotten i køleskabet i to-tre uger, hvorefter du tager dem udenfor igen. Det kan ofte kickstarte frøene, der er 
svære at fremspire. 
 
Sådybde for staudefrø: Tommelfingerreglen er, at staudefrø skal sås i en dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen 
diameter. Så store frø skal sås dybere end små frø. Er frøene meget små, kan du blande dem med lidt sand og drysse 
dem ovenpå jorden, hvorefter du giver dem et let tryk. Drys evt. efter med ganske lidt så- og priklejord. 
 
Tip: Skær de visne blomster ned til 10 cm over jorden og giv gødning efterfølgende, så du kan få en 
efterårsblomstring. Omplantes og deles hvert 4.-5. år for at sikre fuld blomstring. 

 

  



 

  

Kornblomst Special mixed  

Kornblomst findes i et væld af nuancer og farver. For nogle af os bliver det helt 
svært at vælge, og så er det jo heldigt, at du faktisk ikke behøver at tage valget: 
Du kan nemlig få dem alle - stort set. 

Med dette kornblomstmix får du kornblomster i både blå, hvide, lilla og røde 
nuancer. 

Kornblomst er bi-venlig og tilfører haven et vildt og romantisk udtryk. 
Kronbladene er desuden spiselige og pynter fint i drinks, isterninger, salater og 
bagværk. Smagen er krydret; henad nellike og peber. 

Sidst, men ikke mindst: Kornblomst gør sig godt som skæreblomst. Du kan bruge de friske blomster i buketter, eller 
tørre dem og bruge dem i evighedsbuketter. Med kornblomstmixet er du sikret evighedsblomster i forskellige 
nuancer, som til sammen kan udgøre en smuk evighedsbuket. 

Blomsterne bliver 40-80 cm høje. Blomstrer fra juni til september. Knib gerne visne blomsterhoveder for at forlænge 
blomstringen. Kornblomst er nem at så og dyrke. Den er ret nøjsom og klarer sig fint i almindelig havejord. Kan dyrkes 
i blomsterbedet, i køkkenhaven eller i en stor potte på terrassen eller altanen. 

Latinsk betegnelse: Centaurea cyanus 

SÅVEJLEDNING - Kornblomst 

Kornblomst skal have en solrig placering. Hold jorden fugtig, indtil frøene spirer. 

Ved forspiring sås der i bakker eller potter. Drys gerne et fint lag kompost på toppen. Frøene skal stå lyst, da det 
hjælper på spiringen som normalt tager 14-21 dage. Hold en temperatur på 15-20 grader. Hold jorden fugtig men ikke 
vandtung. Når planterne har fået 2-3 sæt blade kan de ompottes – husk at akklimatisere planterne inden de plantes 
ud.  

Unge kimplanter tåler en let nattefrost, så de kan sås direkte på friland i foråret eller om efteråret, hvor vinteren er 
mild. Vær opmærksom på at frøene er meget eftertragtet af fugle og harer kan finde på at spise af planterne i det 
tidlige forår mens maden stadig er knap. 

Forbered jorden ved at tilsætte lidt kompost. Jorden skal være vel kultiveret og revet fint. Vand jorden jævnligt især i 
tørre perioder. Spred frøene og dæk med at lag jord på ca. 1 cm. Tynd ud i kimplanterne når de har fået 2-3 sæt blade 
så de har en afstand på c. 15 cm. Ønsker du en vild have skal du ikke tynde ud i kimplanterne. 

Såtidspunkt: Så direkte på voksestedet i marts til maj eller forspir i drivhus fra marts til april. 

Udplantningstidspunkt: Maj 

Sådybde: 1 cm 

Planteafstand: 12 cm 

Rækkeafstand: 40 cm 

Gødningsbehov: Lille 


