
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Nyhedsbrev 6 

Frøsamling  

 

 

Frøsamling ved Trylleskovens parkeringsplads og Karlstrup strandvej. Her findes naturtypen overdrev med planter som due-

skabiose. 

Torsdag d. 9/9 2021, afholdte Solrød Kommune en frøsamlingstur for naturambassadørerne. En tur 

udenfor hvor vejret bare ikke kunne havde været bedre. Høj sol og over 20 grader selvom kalenderen siger 

september måned. Rie Lauridsen var med som ekspert og kunne blandt andet fortælle om hvordan frø 

bedst opbevares, hvilke planter der er gode at samle frø fra og hvordan man kan se at frøene er klar til at 

blive høstet. 

 

Rie kunne blandt andet guide deltagerne til frøsamlingen hvornår det var godt at så de frø der blev samlet 

under turen. Her kunne hun komme med det helt logiske svar: Det tidspunkt hvor planterne naturligt vil 

smide deres frø. Det betyder at her i midt til slut september vil være optimalt. Hun fortalte også om den 

smarte teknik hvor man blander sine frø op med sand for at fortynde mængden af frø og derved lettere 
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kan sprede frøene. Det er nemlig i virkeligheden ikke særlig mange frø man har brug for at strø ud. 1-2 

gram frø pr. kvadratmeter er rigeligt. 

 

Turen tog udgangspunkt omkring parkeringspladsen ved Trylleskoven. Her var der nemlig flere forskellige 

naturtyper og derfor frø fra flere gode danske arter. 

 

Noget af det helt fantastiske med en tur rundt i sit lokalområde er at man får øjnene op for spændene 

natur man kan finde helt op af de lidt mindre charmerende områder som en parkeringsplads og en 

trafikkeret vej. Hvis man lige stopper op kan man hurtigt få øje på en masse forskellige plantearter og 

derfor også forskellige blomster. Der blev blandt andet fundet due-skabiose og harekløver som er fine 

arter at få hjem til sin vilde have. 

 

 

Blomster på overdrevet ved Trylleskovens parkeringsplads. 
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Due skabiose                                                                       Harekløver 

 

Efter frøsamlingen på overdrevet gik turen videre. Der blev kigget på planter og samlet lidt frø fra 

vejkanten ved Karlstrup strandvej. Herefter gik turen ned over heden og ud på strandoverdrevet. Her blev 

der blandt andet fundet almindelig røllike, engelsk græs og almindelig stedmoderblomst. Selvom især 

engelsk græs og almindelig stedmoderblomst findes mest på sandede jorde, kan de sagtens trives 

hjemme i sin vilde have. 



 

 
SIDE 4/4 

   

Almindelige stedmoderblomst                                                          Engelsk græs 

    

 

Frøsamlingsturen blev rundet af med et par sandwich og en lille opsamling på hvad der blev fundet 

derude. Rie havde desuden taget lidt planter med man også kan finde derude der er rigtig gode til sin 

have, men som ikke blev fundet på turen.  

   

 

 


