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Blomsteräng
En doft av svensk sommar!



Ängsfröblandningarna består av 
vilda, fleråriga örter och gräs. Det 

finns olika blandningar för olika 

marktyper. Bästa såtiden är höst 

eller tidig vår. 

Fröerna är producerade eller vild-

insamlade i Sverige och av svenskt 

ursprung. Odlingsmaterialet förnyas 

med några års mellanrum för att 

den genetiska variatonen inte ska 

gå förlorad.

Få en vild och naturlik trädgård och 

samtidigt minska arbetet med t.ex. 

gräsklippning och ogräsrensning. 

Ängen blommar hela somma ren 

och visst är det härligt att plocka in 

en del av den svenska sommaren 

direkt från egna trädgården. 

Med en blomsteräng skapar man

naturliga biotoper. Många ängs-

växter är på väg att bli ovanliga eller 

är rent av utrot ningshotade. Anlagda 

naturmil jöer kan bli en räddning för 

en del av ängsväxterna. 

Blomsterängen ger en varie rande 

och färgrik miljö som dessutom 

lockar till sig fjärilar och andra 

insekter och därmed bidrar till att 

öka den biologiska mångafalden. 

Anlägg en 

blomsteräng!

Njut av den härliga känsla att få 

plocka en bukett ängsblommor 

i den egna trädgården! 



slåtterma skin eller slåtterbalk 

(skärande redskap). Klipphöjden bör 

vara minst 6-8 cm och allt hö/klipp 

måste tas bort men låt gärna höet 

ligga några dagar som skydd för 

grässvålen och för att fröa av sig. 

Ängen skall absolut inte göds las. 

Gödning gynnar gräset och kraftigt 

växande ogräs. Dessa konkurrerar 

sedan ut ängsväxterna. 

En äng tål inte samma slitage som 

en gräsmatta, men man kan klippa 

upp gångstigar i ängen för att 

underlätta tillträdet till den.

Anläggning & 

skötsel

Anläggning

Att få en rikt blommande äng tar 

flera år och det gäller att ha tå lamod 

vid dess etablering. Välj en solig 

plats med lagom näringsrik jord. 

Undvik jord som innehåller nässlor, 

kirskål, tistlar och kvickrot. 

Det bästa är att börja med bar jord 

när man skall så ut fröerna. Att 

så i en befintlig gräsyta fungerar 

inte då gräset snabbt konkurrerar 

ut örterna. Om man vill så in i en 

befintlig gräsyta kan man ta bort 

ca 30x30 cm stora rutor av gräs och 

rötter och sedan så i dessa rutor 

med ängsfrö. Augusti-september 

är bästa tidpunk för sådd. Den 

låga utsädesmängden, (3 g/m2), 

gör att fröet bör blandas med ett 
fyllnadsmaterial som t.ex. såg-

spånsmjöl, vetekli eller sand för att 

få en jämn fördelning av fröet. 

Fröet kan sås för hand el ler med 

maskin. Se också till att fröet inte 

hamnar för djup utan myl las mycket 

lätt med kratta eller gallervält. 

Skötsel

Skötseln består årligen av en slåtter 

i slutet av sommaren när det mesta 

har blommat över. Använd lie, kniv-



Blandningar för 

olika typer av jord!
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Blandning Område (jord) Örter/Gräs %

Normaläng 101 Torr till normalfuktig 19,2% örter / 80,8% gräs

Fuktäng 102 fuktig till blöt 17% örter / 83% gräs

Torräng, kalkrik 103 torr kalkrik 17,5% örter / 82,5% gräs

Torräng, kalkfattig 104 torr, mager, kalkfattig 10,3% örter / 89,7% gräs

Vägren 108 vägslänter 14,0% örter / 86,0% gräs

Norrland 109 torr till normalfuktig, norr 9,8% örter / 90,2% gräs

Blomsteråker 111 ettåriga åkerväxter 100% örter

Skuggäng 113 normalfuktig, skugga  7,0% örter / 93,0% gräs

Havstrandäng 115 torr strandäng, vid havet 20,0% örter / 80,0% gräs

Fjälläng 117 fjäll 11,5% örter / 88,5% gräs

Fjärilsblandning 118 torr till normalfuktig, solig,  20,0% örter / 80,0% gräs

 gynnar bl.a. fjärilar.

Humleblandning119 torr till normalfuktig, solig 70,0% örter / 30,0% gräs

 gynnar bl.a. humlor

Vi samarbetar med Pratensis AB som har 

lång erfarenhet inom området.


