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Område A – flerårige, bunddækkende, urteagtige staudeplanter i 
halvskygge under træer
For at opnå lidt skovstemning er her valgt relativt lave 
planter, der primært blomstrer i foråret. Bl.a.: 
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Vårfladbælg 

Område B – flerårige, urteagtige planter i god jord
Hele område B har fået karakter af klassisk staudebed, dog med mange plant-
er med relativt høje, lette blomsterstande. Her er fokus på planter, der med 
deres nektar vil tiltrække især sommerfugle. På nær nogle få der findes vildt i 
naturen, er der primært valgt haveformer af disse. Bl.a.:

Djævelsbid 
Tiltrækker bl.a. sommerfuglen Hedepletvinge 
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Område C – flerårige, hjemmehørende urteagtige planter i fuld 
sol på næringsfattig og sandet jord
Området ligner en blomstereng, som dels er etableret på plantemåtter, der er 
rullet ud, og dels som enkeltvise småplanter. De vilde danske planter bliver 
mellem 20-80 cm høje og skaber de rette levebetingelser for en lang række 
bestøvende insekter, som bier, svirrefluer og sommerfugle, der er så vigtige for 
vores biodiversitet. Også mange fugle har bygget deres leve- og ynglesteder op 
omkring en mangfoldighed af vilde planter og lever af frø og insekter herfra. 
Bl.a.: 

Alm. Røllike
Tiltrækker Dukatsommerfugle og Guldhalesommerfugle.

Liden klokke
Er den foretrukne føde for den sjældne Klokkehumle  
- en hjemmehørende humlebi.

Slangehoved
Tiltrækker bl.a. sommerfuglen okkergul pletvinge.

Alm. Kongepen
Tiltrækker særligt Tidselsommerfuglen, der lægger æg på planten.

Blåhat
Tiltrækker mange forskellige sommerfugle, men er særligt vigtig for 
Blåhatjordbien, der kun søger pollen fra denne plante, og derfor kun 
lever, hvor den er.

Pommerans høgeurt
Tiltrækker bl.a. sommerfuglen blåfugl og bier.

Alm. Kællingetand
Tiltrækker især Lille Ildfugl og den sjældne Gul Høsommerfugl.

Merian
Tiltrækker bier og bl.a. sommerfuglen Sortplettet blåfugl.

Nældebladet klokke
Tiltrækker især humlebier og svirrefluer.

Blåmunke
Tiltrækker blandt andre sommerfuglen Sandrandøje.

Alm. Knopurt
Er elsket af humlebier og andre bestøvere. Blomsterne besøges ivrigt af bl.a. sommerfu-
glen Seksplettet Køllesværmer.

Cikorie
Tiltrækker bier og særligt sommerfuglen den sortplettede blåfuglslarve.

Område D – Pryd- og naturgræsblanding med hjemmehørende, 
flerårige, urteagtige planter i fuld sol på næringsfattig jord
Græsblandingen her er så varieret, at den kan bruges i både sandet og leret 
jord og leve i sol såvel som i skygge. Græssorterne findes naturligt i Danmark 
og er levested for insekter. Planter fra område C er også plantet ind i det lange 
græs for at skabe sammenhæng. 

Alm. hjertegræs 

Fåresvingel 

Mosebunke 

Vellugtende gulaks 

Engrottehale/Timoté 
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Formidlingshaven i Gråsten
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Tag en pause, bliv inspireret og nyd haven og havnen
Velkommen til den spændende Formidlingshave i Gråsten. 
Du står nu under de kirsebærtræer, der blev plantet i 2009 i forbindelse med 
renoveringen af Gråsten havn. I foråret 2021 er græsplænen blevet fjernet og 
den nye have etableret. I haven er der varierede plantninger, stendige med 
insekthoteller, kvashegn, træstamme til glæde for insekter, smådyr og plads til 
at sætte sig på en genbrugsbænk.

Planterne er nøje udvalgte med en lang blomstringssæson, der tiltrækker 
sommerfugle, bier og andre insekter. Haven vil udvikle sig, og en lille 
murstensmur til de fredelige murbier vil være næste skud på stammen. Der er 
med andre ord fokus på biodiversitet, bæredygtighed og genbrug af materialer, 
og det i en skala, hvor du som besøgende direkte kan kopiere elementer til din 
egen have eller blive inspireret til at øge biodiversiteten i dit nærområde.
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