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Skal du anlægge et bed med vilde blomster er der masser af tilbud på frø med vilde blomster, duftende 

blomster og til blomstereng. I supermarkeder er der masser af forskellige frøblandinger, men hvad er der i 

blandingerne, og hvor meget får du for pengene? 

 

Konklusion 

Min test viser, at indholdet varierer fra 2-100gram frø, og prisen varierer fra 10 til 20kr.  

Vinderen er pakken fra Lidl med 100g frø og taberen er den dyreste fra Netto med 2 gram frø.  

 

Se her hvad der var i de 4 forskellige pakker: 

 

 

 

 Netto: Den dyreste pakke ”Duftende blomsterblanding” til 20kr indeholder 2g frø. De er blandet 

med ”Vermiculite”, som skulle virke som jordforbedring.  

 Meny: ”Blomstereng” til 18,45kr og indeholder 25g frø.  

 Lidl:  ”Wild Flower” til 15kr og indeholder 100g 

 SuperBrugsen: ”Vilde Blomster” til 10kr og indeholder 6000 frø masser af hvedeklid, så det skulle 

være nemmere at så. 

Hvor stort areal dækker de? 

På pakningerne er der angivet hvor mange kvadratmeter frøene strækker til. Det varierer fra 1m2 til 100m2. 

Da pakken fra Lidl ikke indeholder fyldstoffer strækker den til 100m2. 
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Hvilke blomster og urter i det vilde bed? 

Det var kun frøblandingen fra Lidl der angav latinske navne på de blomsterfrø der var i blandingen.  

At kreere et vildt blomsterbed kan gøres på mange måder.  

Mange anbefaler en speciel behandling af jorden med udgravning og sandlægning. Det har ikke været 

nødvendigt i mit tilfælde. Det skal være nemt og flot.    

Du kan også købe mange forskellige blandinger på nettet. Her er det også muligt at bestille forskellige 

blandinger med ”romantiske blandinger”, ”Sommerfugle blandinger”, Humlebi blandinger” m.v. De er 

dyrere end de pakker der er i supermarkeder. Flere af blandingerne koster 400-1900kr/kg frø 

Helt gratis og mest økologiske er det at indsamle egne frø i naturen, hos 
naboen eller i egen have. 

 

 

Indsamling af frø fra urter og blomster fra egen have. Matrem og forskellige valmuer er flotte og nemme i 

vilde blomsterbed. Og så kam du høste masser af birkes.  

Praksiserfaring med vilde blomster 

Min blomstereng i sommerhuset i Tranekær på Langeland blev sået med frø fra Lidl i forår 2018. Frøene 

blev drysset ud på arealet, der var fræset og sommeren igennem kom der flotte blomster.  Også de 2 

efterfølgende år kom der masser af blomster.  

I haven har jeg også et vildt urtebed, hvor der er masser af spiselige urter. 

Hvordan den vilde have skal anlægges og vedligeholdes kommer jeg gerne og holder foredrag om.   
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BILAG: Indkøb  

Blandingerne er indkøbt i uge 10/21 i butikker i Sorø. Rema og Aldi havde ingen blomsterblandinger  
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 Netto Meny Lidl SuperBrugsen 

Indhold Duftende blomster Blomstereng Wild Flower Vilde blomster 

Pris 20kr 18,45kr 15kr 10kr 

Frøindhold 2 gram 25 gram 100 gram Over 6000frø 

Rækker til 1 m2 12 m2 100 m2 10 m2 

Såning April-maj April-oktober  Februar-juni 

Blomstrer Juli-sept. Juli-sept.  Juni til frost Juni-oktober 

Sorter angivet Nej Nej Ja, alle blomster 
med latinsk navn 

Nej, men 20 sorter 

Blandet med Vericulite,”mineral  
til jordforbedring” 

Kun frø (25g) Kun frø (10g) Hvedeklid 

  

 
Indholdet af frø varierer fra 2 til 100g

 

 

 

De vilde blomsterfrø fra SuperBrugsen 
havde huller i pakningen, så de er nemme at 
drysse ud. Men meget hvedeklid 
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