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Hvad er Veg Tech?
Veg Tech er et privat firma, der arbejder med vegetationsteknik fra udvikling 
og produktion til rådgivning, salg og anlæg af vegetationbaserede løsninger 
til byggeri og anlæg. Vores virksomhedsidé er sammen med bygge- og 
anlægssektoren at skabe økonomisk og miljømæssigt optimale vegetations-
løsninger. Vi har udviklet en række løsninger inden for byggeri, by- og vand-
miljøer, der bidrager til grønnere byer i hele Norden.

Produkter og systemløsninger
Veg Tech tilbyder en bred vifte af urtebaserede vegetationsprodukter og  
komplette systemløsninger til begrønning af bygninger og bymiljøer, fx  
tag- og facadevegetation, grønne gårde, erosionssikring og vandrensning. 
Den største del af planteproduktionen foregår på egne arealer i Småland.  
Herudover samarbejder vi med et antal leverandører, som lever op til vores 
høje kvalitetskrav. 
Veg Techs urter er baserede på frømateriale af vilde, hjemmehørende arter, 
som er naturligt forekommende i Danmark. Artssammensætningerne ligger 
tæt på, hvad der kan findes på tilsvarende biotoper/plantesamfund ude i det 
åbne land. Undtaget herfra er vores staudemåtter bundække på kirkegårde 
og til mere konventionelle haver og parker.

Montage- og anlægsydelser
Vi tilbyder montage og anlæg af egne vegetationsløsninger.  
Vores montører er specialuddannede og overenskomstdækkede. 

Rådgivning
Vi kan bistå med rådgivning inden for alle vore produktområder. 

Veg Techs konsulenttjenester
Ved større forundersøgelser og projektering tilbydes konsulenttjenester.

Foredrag
Vi tilbyder oplæg og foredrag til undervisning og inspiration inden for vores 
forskellige arbejdsområder. 

VEG TECH A/S
Annasvej 2

DK-2900 Hellerup

Tlf:
+ 45 3962 6869

Hjemmeside:
vegtech.dk

E-post:
info@vegtech.dk

DENNE PUBLIKATION har fokus på artssammensætning-
er, anvendelsesområder og etableringsmetoder for Veg Techs vegeta-
tionsbaserede produkter: præfabrikerede måtter, urteplugplanter (ur-
teplugs),  og frø til terræn/jord og vandmiljøer/LAR-anlæg m.m. 

Vi håber, at du med denne oversigt kan finde inspiration til projektering 
og anlæg af ekstensive,  naturnære og klimarobuste grønne arealer, der 
kan understøtte lokal regnvandhåndtering (LAR), sikre høj kvalitet af 
overfladevand samt bidrage til en varieret og spændende  flora og fau-
na med mulighed for mangfoldige og autentiske oplevelser i bymiljøet.

Beskrivelse af vores produkter og løsninger til grønne tage og facader 
kan fåes via andre publikationer og på www.vegtech.dk
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13. Duckbill
- træforankring uden opbinding

14. Engvegetation 
- fx færdige engmåtter

15. Bredruller
- færdig vegetation mod erosion

16. Flydeø
– forbedring af vandkvalitet

17. Maxi- og urteplugplanter
- hurtig rodning og etablering

18. Bredmåtter
- hurtig og sikker etablering af søer

7. Tagvegetation
- mindsker afstrømningen med op til 50%

8. Grønne gårde & taghaver
- sikre og langtidsholdbare opbygninger

9. Biotoptag
- biologisk mangfoldighed

10. Sedum-urt-græstag
- høj vandholdende kapacitet

11. Grønne wirer 
- facadebegrønning

12. Grønne skærme
- pladsbesparende grønt

1. Urteplugplanter
- design din biotop med eget valg af arter

2. Sedum i vejmiljøer
– hårdfør og lavtvoksende

3. Pelleplader
- diffusionsåbne og kørefaste belægninger

4. Sedum på stendige
– hårdfør og lavtvoksende

5. GardLiner - Bedkanter
- fleksibel kant til nemmere drift

6. Staudemåtter
- færdig bunddække

Grøn byudvikling skaber holdbare, attraktive byer.
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ENGVEGETATION

Urteplugplanter: Med urteplugplanter kan 
man komponere en eng med præcis den sam-
mensætning og fordelning  af arter man ønsker. 

Engfrøblandning: Et godt valg til større arealer. 
Kan kombineres med urteplugplanter.

Færdig Eng: Den hurtigste og sikreste metode 
for etablering. De færdigproducerede engmåtter 
giver et  færdigt udtryk fra første dag.

Anvendelsesområder:

Højt græs m. ekstensiv pleje 

LAR-projekter og regnbede

Salteksponerede vejrabatter

Rundkørsler

Under træer 

Bynatur

Rastepladser

Nedsivningsarealer

Skrænter 

Skovbryn

Blomsterplukning

Hvorfor etablere en eng?
En blomstereng er et anderledes og spændende  
alternativ til eksempelvis kortklippet græs. I blomst-
ringsperioden sætter engen med sine mange farver 
kulør på det omgivende miljø. Engen skaber levested 
for et varieret dyreliv af fx sommerfugle og humlebier.
Den enkle og minimale pleje medfører meget lave 
driftsomkostninger. Selv små ekstensive engpartier  
integreret i mere konventionelle græsarealer kan give 
det samlede område større variation og karakter. Med 
engvegetation i måtter kan man hurtigt retablere et 
område efter bygge- og anlægsarbejder. Veg Techs 
forskellige engtyper kan anlægges på alt fra tørre,  
magre vejkanter til våde jorde og arealer til nedsivning 
af regnvand. Vores engvegetation anvendes i parker, 
boligområder, omkring skoler, golfbaner, langs raste-
pladser, i rundkørsler og vejrabatter. 

Plantematerialets kvalitet
Vi har egen produktion i Småland. Frø og moderplan-
ter er af provenienser fra det sydlige Sverige og dermed  
tilpasset det danske klima. I vores sortiment af urte-
plugplanter findes kun arter, der er hjemmehørende 
i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle er mere ud-
bredte end andre. Udvalget af forskellige engmåtter,  
urteplugs og frø gør, at man kan vælge eller kompone-
re en eng til de fleste jordtyper og miljøer.

Hvordan etableres engvegetation?
Der findes forskellige måder at anlægge en eng på. 
Metodevalget afhænger af, hvor hurtigt man vil have 
den færdige engvegetation klar, hvor stor plejeindsats 
man vil yde i etableringsperioden samt forholdet mel-
lem anlægs- og driftsbudget. For at kunne fastholde 
en engvegetation over mange år er det blandt andet 
vigtigt, at den anlægges med en planteartssammen-
sætning, som passer til jordbundsforholdene på stedet.  

Veg Techs engprodukter: 

Frøsået eng kombineret med urteplugs et år efter anlæg.
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HJEMMEHØRENDE URTER TIL BYMILJØ

Bredt sortiment
Frø og moderplanter til vores urteplugplan-
ter er af provenienser fra det sydlige Sverige 

og dermed tilpasset det danske klima. I vores sortiment 
af urteplugplanter findes kun arter, der er naturligt hje-
mmehørende i Danmark. Vær opmærksom på at nogle 
arter er mere udbredte end andre. 
Urteplugplanter leveres i bakker af 40 planter med et 
meget veludviklet rodnet i et jordvolumen på 93 cm³ 
pr. plante. Med urteplugplanter kan naturnære plan-
tesamfund og biotoper skabes, genskabes eller under-
støttes. Man kan komponere sammensætninger til de 
fleste magre jordbunds- og vækstforhold fra tørre stejle 
skrænter til fugtige lavninger. Engvegetationen i nær-
heden af tætbebyggede områder tiltrækker dyr som fx 
sommerfugle og solitære bier.

Sælges i hele bakker! 
En bakke indeholder 40 urteplug-
planter. Hver plug er 9 cm dyb og 
4 cm bred.

Plant hurtigt og effektivt
Med planterør opnås en nem 
plantning af urteplugs. Planterør 
og sele kan lejes eller købes. 

ARTLISTE OVER URTEPLUGPLANTER 

Anemone nemorosa, hvid anemone
Art nr: 2-10020
Farve: hvid 
Blomstring: april-maj Leverance efterår 
Højde:  8-30 cm
Øvrigt: Obs! sælges kun som rhizomer

Antennaria dioica, alm. kattefod
Art nr: 2-10023
Farve: rosa 
Blomstring: maj-juli 
Højde:  5-30 cm 
Øvrigt: tørketålende, tæppedannende 
                       med rhizomer

Armeria maritima, engelskgræs
Art nr: 2-10030
Farve: rosa 
Blomstring: maj-sept 
Højde:  10-25 cm 
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med frø

Anthemis tinctoria, farve-gåseurt
Art nr: 2-10025
Farve: gul 
Blomstring: juni-sept 
Højde:  20-80 cm 
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med frø

Aquilegia vulgaris, alm. akeleje
Art nr: 2-10028
Farve: blå, rosa, hvid 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  50-80 cm 
Øvrigt: fugtighedsbevarende jord 

Calluna vulgaris, hedelyng
Art nr: 2-10052
Farve: rosa 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-75 cm 
Øvrigt: salttolerant, lav halvbusk

Bellis perennis, alm. tusindfryd
Art nr: 2-10040
Farve: hvid 
Blomstring: april-juni 
Højde:  10 cm 
Øvrigt: spreder sig med rhizomer og frø  

Achillea ptarmica, nyse-røllike
Art nr:  2-10001 
Farve: hvid 
Blomstring: juli-august 
Højde:  20-60 cm
Øvrigt:  foretrækker fugtig, næringsrig jord

Arnica montana, alm. guldblomme
Art nr: 2-10031
Farve: gul 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-50 cm
Øvrigt: medicinplante, trives på kalkfattig jord

Med plantelister over plugplanter (illustreret), plugplanter opdelt efter voksested og engfrøblandinger

Øge mangfoldigheden på bynære arealer

Genskabe grønne arealer efter fx byggepladser

Kombinere med frø som specialløsninger 

Lade naturen komme ind i byen

Hjælper til at stabilisere skrænter og klitter

Forbedrer forholdene for insekter og sommerfugle

Eksempler på anvendelse:

Anbefalet plantetæthed
5-10 planter/m² ved kombination med frø.
15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs.

Achillea millefolium, alm. røllike
Art nr: 2-10000
Farve: hvid
Højde:  20-70 cm
Blomstring: juni-okt
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med rhizomer

= God till bier = Kan bruges till mad eller drikke
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Campanula latifolia, bredbladet klokke
Art nr: 2-10056
Farve: lillablå 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  50-120 cm
Øvrigt: skyggetolerant

Cichorium intybus, cikorie
Art nr: 2-10084
Farve: blå 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-100 cm
Øvrigt: fuld sol, tåler ekstreme pH-værdier

Echium vulgare, slangehoved
Art nr: 2-10105
Farve: blå 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-90 cm
Øvrigt: salttolerant

Fragaria vesca, skov-jordbær
Art nr: 2-10120
Farve: hvid 
Blomstring: april-juni 
Højde:  10 cm
Øvrigt: fugtig jord, spiselige bær

Galium odoratum, skovmærke
Art nr: 2-10121
Farve: hvid 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  5-30 cm
Øvrigt: skyggetålende, tåler luftforurening

Galium verum, gul snerre
Art nr: 2-10122
Farve: gul 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-60 cm
Øvrigt: salttolerant

Eupatorium cannabinum, hjortetrøst
Art nr: 2-10112
Farve: hvid-rosa 
Blomstring: juli-sept 
Højde:  90-150 cm
Øvrigt: fugtig jord

Geranium sylvaticum, skovstorkenæb
Art nr: 2-10129
Farve: lilla 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  50 cm
Øvrigt: skyggetålende

Filipendula vulgaris, knoldet mjødurt
Art nr: 2-10119
Farve: rosa 
Blomstring: maj-sept 
Højde:  20-50 cm
Øvrigt: tåler alkaliske jorde

Centaurea jacea, alm. knopurt
Art nr: 2-10081
Farve: lilla-rød
Blomstring: juli-sept 
Højde:  30-80 cm
Øvrigt: tørketålende, tåler alkaliske jorde

Dianthus deltoides, bakkenellike
Art nr: 2-10102
Farve: rosa 
Højde:  10-30 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: salttolerant, tuedannende

Campanula rotundifolia, liden klokke
Art nr: 2-10060
Farve: blå 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  20-50 cm
Øvrigt: tuedannende, foretrækker veldrænet jord

Cardamine pratensis, engkarse
Art nr:  2-10062 
Farve: hvid, rosa, lilla
Blomstring: maj-juni 
Højde:  10-50 cm
Øvrigt:  fugtig jord 

Campanula persicifolia, smalbladet klokke
Art nr: 2-10059
Farve: lillablå 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  30-100 cm
Øvrigt: tuedannende, foretrækker veldrænet jord

Digitalis purpurea, alm. fingerbøl
Art nr: 2-10103
Farve: violet-rosa-hvid 
Højde:  30-150 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: medicinplante, trives i skovbryn

ARTSLISTE OVER URTEPLUGPLANTER 

Dianthus arenarius, sandnellike
Art nr: 2-10101
Farve: hvid
Blomstring: juni-sept 
Højde:  15 cm
Øvrigt: salttolerant, tuedannende

Geum rivale, eng-nellikerod
Art nr: 2-10130
Farve: brunrød
Blomstring: maj-juli 
Højde:  40 cm
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord

Geranium sanguineum, blodrød storkenæb
Art nr:  2-10128
Farve:  purpurrød-rosa
Blomstring:  juni-juli 
Højde:   15-50 cm
Øvrigt:  Kalkholdig jord og tuedannende
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ARTSLISTE OVER URTEPLUGPLANTER

Knautia arvensis, alm. blåhat
Art nr: 2-10170
Farve: lilla 
Højde:  30-80 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: tåler ekstreme pH-værdier

Leucanthemum vulgare, hvid okseøje
Art nr: Sen: 2-10180 Tidig: 2-10181
Farve: hvid 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-70 cm
Øvrigt: spreder sig med frø og rhizomer

Lychnis flos-cuculi, trævlekrone
Artnr: 2-10197
Farve: rosa 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  40-70 cm
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord 

Myosotis sylvatica, skov-forglemmigej
Art nr: 2-10215
Farve: blå 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  15-50 cm
Øvrigt: spreder sig nemt

Plantago lanceolata, lancetbladet vejbred
Art nr: 2-10230
Farve: hvid
Blomstring: maj 
Højde:  30 cm
Øvrigt: salttolerant, tåler alkaliske jorde

Pilosella officinarium, håret høgeurt
Art nr: 2-10147
Farve: gul 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  5-40 cm
Øvrigt: tørketålende

Potentilla anserina, gåse-potentil
Art nr: 2-10245
Farve: gul 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  5-15 cm 
Øvrigt: tæppedannende, salttolerant

Lamiastrum galeobdolon, guldnælde
Art nr: 2-10172
Farve: gul 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  15-40 cm 
Øvrigt: tæppedannende med rhizomer

Leontodon hispidus, stivhåret borst
Art nr: 2-10179
Farve: gul 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  30 cm
Øvrigt: tåler tunge lerjorde

Pilosella aurantiaca, alm. pomerans-høgeurt
Art nr: 2-10144
Farve: rød
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-60 cm
Øvrigt: spreder sig med udløbere

Linaria vulgaris, alm. torskemund
Art nr: 2-10184
Farve: gul
Blomstring: juli-sept 
Højde:  20-70 cm
Øvrigt: spreder sig nemt, tørketålende

Lotus corniculatus, alm. kællingetand
Art nr: 2-10187
Farve: gul 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  10-40 cm
Øvrigt: kvælstoffikserende, salttolerant

Jasione montana, alm. blåmunke
Art nr: 2-10161
Farve: blå
Blomstring: juni-aug 
Højde:  10-35 cm
Øvrigt: tørketålende

Primula veris, hulkravet kodriver
Art nr: 2-10252
Farve: gul 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  15-40 cm 
Øvrigt: tåler alkaliske jorde, tåler tunge lerjorde

Potentilla tabernaemontani, vår-potentil
Artnr: 2-10250
Farve: gul 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  5-15 cm 
Øvrigt: tørketålende 

Malva moschata, moskus-katost
Art nr: 2-10204
Farve: rosa-hvid 
Blomstring: juli-sept 
Højde:  30-80 cm
Øvrigt: tørketålende

Polypodium vulgare, Alm. engelsød
Art nr: 2-12056
Farve: grøn 
Blomstring: vintergrøn 
Højde:  10-40 cm 
Øvrigt: robust bregne

Hypericum perforatum, prikbladet perikon
Art nr: 2-10153
Farve: gul 
Blomstring: juli-sept 
Højde:  10-25 cm
Øvrigt: tørketålende

Pimpinella saxifraga, alm. pimpinelle
Art nr:  2-10229
Farve:  hvid 
Blomstring:  juli-aug 
Højde:   50-70 cm 
Øvrigt:  tørketålende

Hypericum maculatum, kantet perikon
Art nr: 2-10152
Farve: gul 
Blomstring: juli-sept 
Højde:  40-70 cm
Øvrigt: tørketålende
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ARTSLISTE OVER URTEPLUGPLANTER

Pulsatilla vulgaris, opret kobjælde
Art nr: 2-10258
Farve: rød
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-60 cm 
Øvrigt: tørketålende, tåler alkaliske jorde

Stellaria holostea, stor fladstjerne
Art nr: 2-10322
Farve: hvid 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  10-35 cm 
Øvrigt: spreder sig med rhizomer

Succisa pratensis, 
alm. djævelsbid
Art nr: 2-10323
Farve: blålilla 
Blomstring: aug-sept 
Højde:  25-60 cm 
Øvrigt: salttålende

Viscaria vulgaris, alm. tjærenellike
Art nr: 2-10198
Farve: rosa
Blomstring: maj-juli 
Højde:  25-60 cm 
Øvrigt: tuedannende, tørketålende

Veronica spicata, sølv-ærenpris
Art nr: 2-10355
Färg: mørkeblå
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-50 cm 
Øvrigt: tørketålende, ynder kalkjord

Veronica officinalis, læge-ærenpris
Art nr: 2-10353
Farve: lillablå 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30 cm 
Øvrigt: krybende, tørketålende

Ranunculus acris, bidende ranunkel
Art nr: 2-10259
Farve: gul 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  5-40 cm 
Øvrigt: spreder sig med rhizomer. 
                       Foretrækker fugtig næringsrig jord.

Saxifraga granulata, kornet stenbræk
Art nr: 2-10274
Farve: hvid 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  50-70 cm 
Øvrigt: tørketålende

Scorzonera humilis, lav skorzonèr
Art nr: 2-102 81
Farve: gul
Blomstring: maj-juni 
Højde:  10-40 cm 
Øvrigt: vokser på fugtig forarbejdet jord

Silene uniflora, strand-limurt
Art nr: 2-10316
Farve: hvid
Blomstring: juni-aug 
Højde:  8-40 cm 
Øvrigt: tørketålende

Trollius europaeus, 
engblomme
Art nr: 2-10338
Farve: gul 
Blomstring: juni-sept 
Højde:  40-70 cm 
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord 

Viola tricolor, alm. stedmoderblomst
Art nr: 2-10361
Farve: lilla, gul, hvid 
Blomstring: april-okt 
Højde:  10-25 cm 
Øvrigt: til dels tørketålende

Viola canina, hunde-viol
Art nr: 2-10358
Färg: blå
Blomstring: maj-juni 
Højde:  8-15 cm 
Øvrigt: til dels tørketålende

Thymus serphyllum, smalbladet timian
Art nr: 2-10331
Farve: lilla
Blomstring: juni-aug 
Højde:  3-10 cm 
Øvrigt: tørketålende

Verbascum nigrum, mørk kongelys
Art nr: 2-10349
Farve: gul
Blomstring: juni- sept 
Højde:  40-100 cm 
Øvrigt: trives i tør, næringsrig mineraljord

Silene dioica, dag-pragtstjerne
Art nr: 2-10313
Farve: rosa
Blomstring: maj 
Højde:  30 cm 
Øvrigt: kvælstoffremmende

Vaccinium vitis-idaea L., tyttebær
Art nr: 2-10343
Farve: bær modner aug-sept
Blomstring: maj-juli 
Højde:  10-40 cm 
Øvrigt: trives på skovbund, surbundsplante      

Vaccinium myrtillus L., blåbær
Art nr: 2-10341
Farve: bær modner juli-aug 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  15-60 cm 
Øvrigt: trives på skovbund, surbundsplante      

Waldsteinia ternata, guldjordbær
Art nr: 2-10345
Farve: gul 
Blomstring: maj-juni
Højde:  20 cm 
Øvrigt: Stedsegrøn hurtigvoksende bunddække
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Luzula pilosa, håret frytle
Art nr: 2-10194
Bladfarve: gulgrøn, vintergrøn  
Højde:  10-25 cm 
Øvrigt: tuedannende, med korte rhizomer, 
                       fugtige skovbunde

Luzula sylvatica, stor frytle
Art nr: 2-10195
Bladfarve: friskgrøn, vintergrøn 
Højde:  40-80 cm
Øvrigt:  tuedannende, fugtig, muldrig

Melica nutans, nikkende flitteraks
Art nr: 2-10209
Bladfarve:  grøn 
Højde:  30-60 cm 
Øvrigt:  tuedannende, med flange orgrenede 
                        rhizomer, fugtige enge

Molinia caerulea, blåtop
Art nr: 2-10213
Bladfarve: blågrøn  
Højde:  40-120 cm 
Øvrigt:  tuedannende, fugt, tørve sandbunde

Phleum phleoides, glat rottehale
Art nr: 2-10227
Bladfarve: blågrøn   
Højde:  20-60 cm 
Øvrigt:  tuedannende, tør, kalkholdig sandet jord.

Poa nemoralis, lund-rapgræs
Art nr: 2-10238
Bladfarve: grøn   
Højde:  30-80 cm  
Øvrigt:  tuedannende, med korte rhizomer,
                        tør-fugtig sandbunde

Briza media, alm. hjertegræs
Art nr: 2-10045
Bladfarve: grøn
Højde:  20-50 cm 
Øvrigt:  tuedannende, vokser i 
                        tør-fugtig våde enge

Carex arenaria, sandstar
Art nr: 2-10066
Bladfarve:  mørkegrøn 
Højde:  10-30 cm 
Øvrigt:  tuedannende, sand, klitter

Festuca ovina, fåre-svingel
Art nr: 2-10114
Bladfarve: grågrøn
Højde:  15-40 cm 
Øvrigt:  tuedannende, neringsfatti
                        jord, våde enge

Anthoxanthum odoratum, vellugtende gulaks
Art nr: 2-10026
Bladfarve: grøn  
Højde:  10-40 cm  
Øvrigt:  tuedannende, vokser i tør-fugtig næringsfattig 
                        søbrerd, skove åbne lysninger 

Foto: Pratensis

Ammophila arenaria, sand-hjelme
Art nr: 2-10017
Bladfarve: halmgul, grøn (græs) 
Højde:  60-120 cm
Blomstring: juli-aug 
Øvrigt: vokser i sand, klitter

Leymus arenarius, alm. marehalm
Art nr: 2-10182
Bladfarve: sølvgrøn 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  50-150 cm 
Øvrigt:  tørketålende, salttolerant

ARTSLISTE OVER GRÆSSER  

PRODUKTION I SMÅLAND

Vi har egen produktion i det sydlige Småland (på højde med Hobro). Frø og moderplanter er af provenienser fra 
det sydlige Sverige og dermed tilpasset det danske klima. I vores sortiment af urteplugplanter findes kun arter,  
der er hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle er mere udbredte end andre.
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Findes på lager i sæsonen. Med forbehold for at varer er midlertidigt udsolgt fra tilbudsgivning til ordre.  
Mindste bestilling 40 stk. = 1 bakke.

URTEPLUGPLANTER TIL FORSKELLIGE JORDBUNDSFORHOLD

SALTTOLERANTE - TRAFIKMILJØER, TØRRE STRANDENGE, KYSTNÆRE OMRÅDER

Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike hvid 20-70 juni-okt

2-10017 Ammophila arenaria sand-hjelme halmgul, grøn (græs) 60-120 cm juli-aug

2-10023 Antennaria dioica alm. kattefod rosa 5-30 cm maj-juli

2-10030 Armeria maritima engelskgræs rosa 10-25 cm maj-sept

2-10066 Carex arenaria sandstar mørkegrøn (halvgræs) 30-100 cm maj-sept

2-10060 Campanula rotundifolia liden klokke blå 20-50 cm juli-sept

2-10102 Dianthus deltoides bakke-nellike rosa 10-30 cm juni-aug

2-10122 Galium verum gul snerre gul 10-60 cm juli-aug

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje hvid 20-70 cm juni-juli

2-10182 Leymus arenarius alm. marehalm sølvgrøn (græs) 50-150 cm juni-aug

2-10184 Linaria vulgaris alm. torskemund gul 20-70 cm juli-sept

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand gul 10-40 cm juni-juli

2-10147 Pilosella officinarum håret høgeurt gul 5-40 cm juni-juli

2-10230 Plantago lanceolata lancetbladet vejbred sort 30 cm maj

2-10245 Potentilla anserina gåse-potentil gul 5-15 cm juni-aug

2-10316 Silene uniflora strand-limurt hvid 8-40 cm juni-aug

2-10331 Thymus serpyllum smalbladet timian lilla 3-10 cm juni-aug

2-10361 Viola tricolor alm. stedmoderblomst lilla, gul, hvid 10-25 cm april-okt

2-10198 Viscaria vulgaris alm. tjærenellike rosa 25-60 cm maj-juli

FUGTIGHEDSBEVARENDE JORD, HALVSKYGGE - LUNDE, BRYN, ENG UNDER LØVTRÆER

Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10020 Anemone nemorosa hvid anemone hvid 8-30 cm april-maj

2-10056 Campanula latifolia bredbladet klokke blålilla 50-120 cm juli-aug

2-10059 Campanula persicifolia smalbladet klokke blålilla 30-100 cm juli-aug

2-10093 Convallaria majalis liljekonval hvid 10-25 cm maj-juni

2-10103 Digitalis purpurea alm. fingerbøl violet-rosa-hvid 30-150 cm juni-aug

2-10120 Fragaria vesca skov-jordbær hvid 5-20 cm maj-juli

2-10121 Galium odoratum skovmærke hvid 5-30 cm maj-juni

2-10130 Geum rivale eng-nellikerod brunrød 40 cm maj-juli

2-10129 Geranium sylvaticum skovstorkenæb lilla 50 cm juni-juli

2-10152 Hypericum maculatum prikbladet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10172 Lamiastrum galeobdolon guldnælde gul 15-40 cm maj-juni

2-10215 Myosotis sylvatica eng-forglemmigej blå 15-50 cm maj-juni

2-10252 Primula veris hulkravet kodriver gul 15-40 cm maj-juni

2-10259 Ranunculus acris bidende ranunkel gul 20-70 cm juni-sept

2-10313 Silene dioica dag-pragtstjerne rosarød 30-80 cm maj-aug

2-10322 Stellaria holostea stor fladstjerne hvid 10-35 cm maj-juni

2-10323 Succisa pratensis alm. djævelsbid blålilla 25-60 cm aug-sept

2-10358 Viola canina hunde-viol blå 8-15 cm maj-juni

2-10359 Veronica officinalis læge-ærenpris blålilla 30 cm juni-juli

2-10360 Viola riviniana kratviol blålilla 20 cm maj-juni

19

VEG TECH

Hjemmehørende urter til bymiljø



TØR, LYSÅBEN, KALKRIG - TØRENGE, SKRÅNINGER
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike hvid 20-70 juni-okt

2-10023 Antennaria dioica alm. kattefod rosa 5-30 cm maj-juli

2-10025 Anthemis tinctoria farve-gåseurt gul 20-80 cm juni-sept

2-10059 Campanula persicifolia smalbladet klokke blålilla 30-100 cm juli-aug

2-10060 Campanula rotundifolia liden klokke blå 20-50 cm juli-sept

2-10081 Centaurea jacea alm. knopurt rødlilla 30-80 cm juli-sept

2-10084 Cichorium intybus alm. cikorie blå 70-100cm juli-aug

2-10105 Echium vulgare slangehoved blå 20-90 cm juni-juli

2-10119 Filipendula vulgaris knoldet mjødurt hvid 20–50 cm maj-juli

2-10122 Galium verum gul snerre gul 10-60 cm juli-aug

2-10128 Geranium sanguineum blodrød storkenæb rosa 20-30 cm juni-juli

2-10153 Hypericum perforatum prikbladet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10179 Leontodon hispidus stivhåret borst gul 30 cm juli-aug

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje, sen hvid 20-70 cm juni-juli

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand gul 10-40 cm juni-juli

2-10250 Potentilla tabernaemontani vår-potentil gul 10-20 cm maj-juni

2-10252 Primula veris hulkravet kodriver gul 15-40 cm maj-juni

2-10274 Saxifraga granulata kornet stenbræk hvid 10-35 cm maj-juni

2-10331 Thymus serpyllum smalbladet timian lilla 3-10 cm juni-aug

2-10355 Veronica spicata sølv-ærenpris mørkeblå 10-50 cm juli-aug

EKSTENSIVE GRÆSAREALER - AREALER DER KLIPPES MED LÆNGERE INTERVAL
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike hvid 20-70 juni-okt

2-10040 Bellis perennis alm. tusindfryd hvid 10 april-juni

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje, sen hvid 20-70 cm juni-juli

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand gul 10-40 cm juni-juli

2-10144 Pilosella aurantiaca alm. pomerans-høgeurt rød 20-60 cm juni-juli

2-10147 Pilosella officinarum håret høgeurt gul 5-40 cm juni-aug

2-10252 Primula veris hulkravet kodriver gul 15-40 cm maj-juni

2-10359 Veronica officinalis ærenpris blålilla 30 cm juni-juli

FUGTIG TIL VÅD - OVERLØBSAREALER, SØBREDDER, GRØFTER, VÅDOMRÅDER

Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10001 Achillea ptarmica nyse-røllike hvid 20-60 cm juli-aug

2-10109 Eriphorium angustifolium smalbladet kæruld hvid 30-50 cm juni-juli

2-10112 Eupatorium cannabinum hamp-hjortetrøst hvid-rosa 90-150 cm juli-sept

2-10129 Geranium sylvaticum skovstorkenæb lilla 50 cm juni-juli

2-10130 Geum rivale eng-nellikerod rødbrun 40 cm maj-juli

2-10152 Hypericum maculatum kantet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10189 Lotus pedunculatus sump-kællingetand gul 30-50 cm juli-aug

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone rosa 40-70 cm juni-juli

2-10259 Ranunculus acris bidende ranunkel gul 20-70 cm juni-sept

2-10313 Silene dioica dag-pragtstjerne rosarød 30-80 cm maj-aug

2-10338 Trollius europaeus engblomme gul 40-70 cm juni-sept

URTEPLUGPLANTER TIL FORSKELLIGE JORDBUNDSFORHOLD
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URTEPLUGPLANTER TIL FORSKELLIGE JORDBUNDSFORHOLD

BIOTOPTAG - TAGHAVER OG TØRRE UDSATTE OMRÅDER
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10023 Antennaria dioica alm. kattefod rosa 5-30 cm maj-juli

2-10025 Anthemis tinctoria farve-gåseurt gul 20-80 cm juni-sept

2-10030 Armeria maritima engelskgræs rosa 10-25 cm maj-sept

2-10060 Campanula rotundifolia liden klokke blå 20-50 cm juli-sept

2-10102 Dianthus deltoides bakke-nellike rosa 10-30 cm juni-aug

2-10122 Galium verum gul snerre gul 10-60 cm juli-aug

2-10161 Jasione montana alm. blåmunke blå 10-35 cm juni-aug

2-10170 Knautia arvensis alm. blåhat lilla 30-80 cm juni-aug

2-10184 Linaria vulgaris alm. torskemund gul 20-70 cm juli-sept

2-10147 Pilosella officinarum håret høgeurt gul 5-40 cm juni-aug

2-10274 Saxifraga granulata kornet stenbræk hvid 10-35 cm maj-juni

2-10316 Silene uniflora strand-limurt hvid 8-40 cm juni-aug

2-10331 Thymus serpyllum smalbladet timian lilla 3-10 cm juni-aug

2-10355 Veronica spicata sølv-ærenpris mørkeblå 10-50 cm juli-aug

2-10359 Veronica officinalis læge-ærenpris blålilla 30 cm juni-juli

2-10198 Viscaria vulgaris alm. tjærenellike rosa 25-60 cm maj-juli

NORMALENG - MORÆNE-, LER- OG SILTJORD
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10059 Campanula persicifolia smalbladet klokke blålilla 30-100 cm juli-aug

2-10081 Centaurea jacea alm. knopurt rødlilla 30-80 cm juli-sept

2-10122 Galium verum gul snerre gul 10-60 cm juli-aug

2-10129 Geranium sylvaticum skovstorkenæb lilla 50 cm juni-juli

2-10152 Hypericum maculatum kantet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10170 Knautia arvensis alm. blåhat lilla 30-80 cm juni-aug

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje, sen hvid 20-70 cm juni-juli

2-10252 Primula veris hulkravet kodriver gul 15-40 cm maj-juni

2-10259 Ranunculus acris bidende ranunkel gul 20-70 cm juni-sept

2-10281 Scorzonera humilis lav scorzoner gul 10-40 cm maj-juni

2-10313 Silene dioica dag-pragtstjerne rosarød 30-80 cm maj-aug

2-10323 Succisa pratensis alm. djævelsbid blålilla 25-60 cm aug-sept

SOMMERFUGLEENG - PLANTER DER TILTRÆKKER SOMMERFUGLE OG ANDRE NEKTARSØGENDE 
INSEKTER
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike hvid 20-70 juni-okt

2-10081 Centaurea jacea alm. knopurt lillarød 30-80 cm juli-sept

2-10170 Knautia arvensis alm. blåhat lilla 30-80 cm juni-aug

2-10179 Leontodon hispidus stivhåret borst gul 30 cm juli-aug

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje, sen hvid 20-70 cm juni-juli

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand gul 10-40 cm juni-juli

2-10230 Plantago lanceolata lancetbladet vejbred  sort 30 cm maj

2-10259 Ranunculus acris bidende ranunkel gul 20-70 cm juni-sept

2-10355 Veronica spicata sølv-ærenpris  mørkeblå 10-50 cm juli-aug
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URTEPLUGPLANTER TIL FORSKELLIGE JORDBUNDSFORHOLD

TØRT LYSÅBENT NÆRINGSFATTIGT - TØRRENGE, TØRRE SKRÅNINGER
Art.nr Latin Dansk navn Farve Højde Blomstring

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike hvid 20-70 juni-okt

2-10031 Arnica montana alm. guldblomme gul 20-50 cm juni-juli

2-10023 Antennaria dioica alm. kattefod rosa 5-30 cm maj-juli

2-10025 Anthemis tinctoria farve-gåseurt gul 20-80 cm juni-sept

2-10052 Calluna vulgaris hedelyng rosa 10-75 cm juli-aug

2-10060 Campanula rotundifolia liden klokke blå 20-50 cm juli-sept

2-10081 Centaurea jacea alm. knopurt rødlilla 30-80 cm juli-sept

2-10102 Dianthus deltoides bakke-nellike rosa 10-30 cm juni-aug

2-10119 Filipendula vulgaris alm. mjødurt hvid 20–50 cm maj-juli

2-10120 Fragaria vesca skov-jordbær hvid 5-20 cm maj-juli

2-10122 Galium verum gul snerre gul 10-60 cm juli-aug

2-10128 Geranium sanguineum blodrød storkenæb purpurrød-rosa 15-50 cm juni-juli

2-10152 Hypericum maculatum kantet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10153 Hypericum perforatum prikbladet perikon gul 40-70 cm juli-sept

2-10161 Jasione montana alm. blåmunke blå 10-35 cm juni-aug

2-10170 Knautia arvensis alm. blåhat lilla 30-80 cm juni-aug

2-10179 Leontodon hispidus stivhåret borst gul 30 cm juli-aug

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje, sen hvid 20-70 cm juni-juli

2-10184 Linaria vulgaris alm. torskemund gul 20-70 cm juli-sept

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand gul 10-40 cm juni-juli

2-10204 Malva moschata moskus-katost rosa-hvid 30-80 cm juli-sept

2-10144 Pilosella aurantiaca alm. pomerans-høgeurt rød 20-60 cm juni-juli

2-10147 Pilosella officinarum håret høgeurt gul 5-40 cm juni-aug

1-10229 Pimpinella saxifraga alm.pimpinelle hvid 50-70 cm juli-aug

2-10230 Plantago lanceolata lancetbladet vejbred   sort 30 cm maj

2-10245 Potentilla anserina gåsepotentil gul 5-15 cm juni-aug

2-10258 Pulsatilla vulgaris opret kobjælde blålilla 5-25 cm april-maj

2-10274 Saxifraga granulata kornet stenbræk hvid 10-35 cm maj-juni

2-10316 Silene uniflora strand-limurt hvid 8-40 cm juni-aug

2-10331 Thymus serpyllum smalbladet timian lilla 3-10 cm juni-aug

2-10358 Viola canina hunde-viol blå 8-15 cm maj-juni

2-10359 Veronica officinalis læge-ærenpris blålilla 30 cm juni-juli

2-10361 Viola tricolor alm. stedmoderblomst lilla, gul, hvid 10-25 cm april-okt

2-10198 Viscaria vulgaris alm. tjærenellike rosa 25-60 cm maj-juli

kornet stenbræk opret kobjælde
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Ved optimale jordbunds- og vejrforhold 
kan plantes ca. 200 stk. planter/time.

PLANTNING AF URTEPLUGPLANTER

Håndtering af planterne inden plantning
Hvis plantningen ikke kan ske straks efter levering, skal 
planterne beskyttes for ikke at tage skade. Sæt plante-
bakkerne med planterne side om side i skyggen, gerne 
direkte på jorden. Vær opmærksom på at stille dem, så 
de ikke risikerer at blive for våde ved kraftig regn. Hvis 
planterne virker tørre, skal de vandes indtil rodklumpen er 
gennemvædet. Hvis planterne skal opbevares i mere end 
en uge, så løft jævnligt bakkerne, så de ikke vokser fast i 
jorden.

Forberedelse af jorden på voksestedet
For at opnå det bedste resultat skal arealet være fri for fler-
årigt ukrudt som kvikgræs og agertidsel. Jorden skal ikke 
være for næringsrig. Det bedste resultat fås på næringsfat-
tig sandjord. Alt for næringsrige jorde kan dybdepløjes og 
iblandes sand eller grus. Hvis jorden på arealet er kompakt 
og tørt, skal den rives og vandes igennem.

Bekæmpelse af rodukrudt
På jorde med rodukrudt kan bekæmpelse ske ved at læg-
ge en ukrudtshæmmende, termisk behandlet fiberdug 
ud over arealet. Vær omhyggelig med at få banerne til at 
overlappe ordentligt. En ukrudtsfri og mager jordblanding 
lægges herefter ovenpå fiberdugen. Jorde med ukrudt 
kan også forberedes ved afdækning med en ikke lysgen-
nemtrængelig fiberdug i to år inden plantning. 

Udstyr
Hvis der skal plantes mange plugplanter, gøres det let-
test med planterør. Arbejdet lettes ved brug af sele, hvori 
plantebakker og gødnings- pose kan fastgøres. Planterør 
og sele kan købes hos Veg Tech. Vi kan levere den type 
gødning, der passer bedst til plantesammensætningen.

Plantning
Urteplugplanter kan plantes i perioden april-oktober, hvor 
forår eller tidligt efterår anses for at være bedst. Hvis plan-
terne er tørre ved levering skal de vandes, så jordklumpen 
er gennemfugtet inden plantning. Anvend en lille plan-
teskovl til plantning, og læg en smule gødning i bunden 
af plantehullet (ca. 7 gram langtidsvirkende gødning pr. 
plante). Tryk planten ned, så hele jordklumpen er dækket 
af jord, og stamp til rundt om planten, så den sidder fast.

Plantning med planterør

1 Tramp planterøret ned i jorden.

2 Planterørets bund åbnes med padalen.

3 Træk forsigtigt planten op af plantebakken. Tryk 
planten op nedefra med fingeren, hvis jordklumpen 
sidder fast eller risikerer at gå i stykker. 

4 Drys gødning i og plant via planterøret  
(ca. 7 g langtidsvirkende gødning pr. plante). 

5 Træk planterøret op og vrid i retning med uret.

6 Tramp jorden til rundt om planten, så der sikres god 
kontakt mellem rødder og jord. Planten skal altid 
plantes dybere end den omgivende jord. Hvis plug-
gen stikker op, kan den tørre ud eller blive trukket op 
af fugle. 

7 Vand hele det nyplantede areal godt igennem.

8 Hvis der kommer en periode med tørt vejr efter 
plantning, skal arealet vandes, så planterne ikke 
udtørrer.

Skal du tilplante store arealer?
Du kan leje plantningsudstyr hos os. Veg Tech tilbyder 
montering / plantning i forbindelse med vores produkter 
og systemer.

Kontakt os for tilbud! 

Anbefalet plantetæthed:
5-10 planter/m² ved kombination med frø.

15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugplanter.

 
Vi anbefaler en kombination med såning, for at area-
let hurtigt vokser til med et jævnere og mere naturligt 
resultat. Mikroklimaet på etableringsarealet forbedres, og 
forekomsten af frøukrudt mindskes. 
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