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Hvordan etablerer man slåttemark og hvilke 
pollinatorvennlige engplanter anbefales det brukt i 
blomsterenger? 





Alt starter med et frø



Såing, prikling



Oppformering



Slåttemark nr 1 i Botanisk hage
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Blomstermeny





Formidling på eng ga idé til forsøksruter
Publikum:
Hvorfor er engen så 
liten, kan dere ikke 
lage en større 
blomstereng? 

Hvordan lager man 
lettest en egen eng?

Hva er forskjellen 
mellom slåttemark 
og blomstereng?
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Forsøksfelt med fem metoder

Frø fra Oslo. Slåttemark i 
Nordmarka. Vanlige arter.



Høy – samlet ved tre tidspunkter
Resultatet viser at metoden virket 
meget bra. MEN: Urterikt høy ble 
samlet inn både i august, september 
og oktober for å få modne frø fra så 
mange arter som mulig. Og den som 
samler inn må kunne botanikk.



Skjøtsel av enger – både gamle og 
nyetablerte

• Unngå gjødsel
• Sen slått 
• Fjern «uønskede invasjonsarter». Luking.
• Vegetasjonen bør ikke kuttes plenkort
• Høyet må bakketørke og deretter fjernes
• Unngå sprøytemidler
• Spar noen deler av enga hvert år
• Brenning som alternativ til slått



Omgivelsene rundt enga

• Hva er hensikten?
• Estetikk, honningbier, artskunnskap, Breeam 

poeng, pollinatormat eller å bevare insektarter?
• Frøblanding med noen få arter som spirer lett 

kan gi mange pollinatorer
• Men: for å gi mulighet for de truete insektene: 

mangfold av nektar og pollenrike plantearter og 
tenke helhetlig

• Omgivelser, tilleggsbiotoper og korridorer



2018-2019 Stor aktivitet i Oslo
• Ola Narr: frø fra Ola Narr til Ola Narr
• Sofienbergsparken
• Grefsen skole – urterikt høy fra Oslo
• 9 skoler til – Norsk Botanisk Forening – samarbeid 

med La Humla Suse og Undervisningsbygg



Bevaringsbed for truete arter i Botanisk hage

Vedlikehold, dokumentasjon, informasjon



Spesielle arter. Forsterkning av truete 
arter. Samarbeid med forvaltningen. 
Eksempel hvitmure. Frø. 
Oppformering. Tillatelser. Samarbeid. 
Dokumentasjon.Viktig: ofte trengs 
restaurering av habitat før utplanting



Fra uønsket til ønsket


