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Achillea  millefolium, røllike 

Agastache, anis isop 

Ajuga, læbeløs, 

Alcea, stokrose 

Anaphalis, perlekurv, 

Antennaria, kattefod 

Aster xfrikartii, asters 

Armeria , engelsk græs  

Astrantia major, stjerneskærm 

Bergenia, kæmpestenbræk 

Calamintha, bjergmynte 

Centaurea, kornblomst/knopurt  

Cimicifuga, sølvlys 

Coreopsis, skønhedsøje 

Delphinium, ridderspore 

Digitalis, fingerbøl 

Echinacea, purpursolhat 

Eryngium, Mandstro 

Eupatorium, Hjortetrøst 

Gaillardia, Kokardeblomst 

Galium, skovmærke 

Geranium, storkenæb 

Gillenia, sommerfugleblomst   

Helenium, solbrud 

Hemerocallis, daglilje 

Heuchera, alunrod 

Iberis, snepude 

Iris, iris 

Lamium, guldnælde 

Lavandula, lavendel 

Lysimachia, fredløs 

Nepeta, katteurt 

Omphalodes, kærminde 

Polygonatum, storkonval 

Pulmonaria, lungeurt 

Santolina, cypresurt 

Saxifraga, stenbræk 

Scabiosa, skabiose 

Sedum, stenurt 

Valerian, læge-baldrian 

Veronica, ærenpris 

Bestøvning er nødvendigt for at vi kan høste frugt 

og bær i haven og mange slags insekter kan medvirke i 

bestøvningen af bl. a frygttræers blomster. Honningbier 

og humlebier er generelt de mest effektive af bestøvere. 

Det kan betyde meget for udbyttet i frugthaven om der 

er tilstrækkeligt med bier i nærheden når frugttræerne 

blomstrer. Den bedste måde at sikre en god bestøvning 

er derfor at begynde som honningbiavler. For de fleste af 

os, for hvem biavl er en lidt for stor mundfuld, er det i 

stedet en mulighed at forbedre trivselsbetingelserne for 

bierne i haven og det er her stauderne kommer ind. 

Stauderne er med til humlebierne og honningbierne kan 

hente ekstra pollen og nektar. 

Insektvenlige stauder kan også tiltrække en masse 

sommerfugle. Hvem har ikke som barn løbet efter en 

sommerfugl eller studeret dem i et blomsterbed. 

Derudover kan de insektvenlige stauder hjælpe med at 

tiltrække andre nyttedyr, som kan bekæmpe og holde 

andre skadedyr i skak. Af gode nyttedyr i haven kan 

nævnes flg.: svirrefluer, mariehøns, snyltehveps osv. 

Kik efter det runde ”God for bi” på havecentrets 

staudeborde. Mærket findes på de stauder som vi finder 

egnet til at tiltrække og fungere godt som insektvenlige 

stauder. 

Plantelisten til er forslag til plantevalg og ikke alle er 

nævnt. Der findes   

 

God for bier, 

sommerfugle og 

andre insekter 


