
je, når de plantes. Derfor skal man 
være forsigtig med at anvende for-
ædlede sorter, f.eks. af rødkløver, 
som producere meget overjordisk 
biomasse. Om muligt bør man bru-
ge frø fra vilde frøkilder, selv om 
det er dyrere, eller frø fra lave sorter.
Læs mere om de enkelte arters egen -
skaber i rapporten Use of cover 
crops when establishing woody 
plantings.

Klargøring af arealet
Grundig jordbearbejdning, der sik-
rer, at jorden er fri for spiredygtige 
vegetative dele af ukrudt er lige så 
vigtig for god etablering af dækaf-
grøder som for vedplanter. Selv den 
bedste dækafgrøde kan ikke kon-
kurrere med ukrudt, især flerårigt 
ukrudt, hvis det får et forspring.

Såningsmetoder
Erfaringer viser, at såningstætheden 
kun bør være 1/3 af det, der anbefa-
les i landbruget. Den nedsatte så-
ningstæthed mindsker dækafgrø-
dens konkurrence over for nyplan-
tede træer og buske og giver stadig 

et tæt jorddække. Det reducerer og-
så etableringsomkostningerne.

Mindre arealer kan nemt håndsås. 
Håndsåning er lettest, hvis frøene 
blandes med tørt sand, savsmuld el-
ler et granulat. Ved at så i to eller tre 
omgange, f.eks. først på langs og si-
den på tværs af arealet, sikres en 
jævn fordeling af frøene.

På større arealer kan dækafgrøderne 
eventuelt sås før plantning. Det gør 
det muligt at bruge landbrugssåma-
skiner, og maskiner med lufttryk 
nedsætter risikoen for, at frø med 
forskellig størrelse og vægt ”afblan-
des” under såningen.

For at sikre, at frøene kommer i god 
kontakt med jorden, skal arealet ri-
ves, strigles eller som minimum 
trom les efter såning af dækafgrøden.

Drift af arealet
Man skal undlade at slå dækafgrø-
den, da det favoriserer græsser. Om-
vendt er det en god ide at trimme 
kanter, f.eks. langs stier, da det sig-

nalerer, at arealet bliver plejet. Det 
samme kan en slået sti gennem are-
alet, som også giver besøgende mu-
lighed for at opleve blomstrende 
dækafgrøder på tæt hold.

De nævnte anbefalinger skal altid 
kombineres med sund fornuft og 
overvejelser ift. de aktuelle drifts-
tekniske, miljømæssige og økono-
miske forudsætninger og ønsker.
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Tabel 1. Oversigt over de mest almindelige dækafgrøders egenskaber og fortrin. Livscyklus: I = enårig, II = toårig, III = flerårig. 
Højde: h = < 40 cm, hh = 4060 cm, hhh < 60 cm. Etableringshastighed: e = langsom, ee = middel, eee = hurtig.  
Dækkeevne: d = rimelig, dd = god, ddd = meget god. Frømængde for monokulturer modificeret fra Sørensen og Juul (1993).  
Hjemmehørende: ja = DK. Bestøverværdi: HB = honningbier, KT = humlebier med kort tunge, LT = humlebier med lang tunge,  
EB = enlige bier, * = lav værdi, ** = middel værdi, *** = høj værdi, na = data ikke tilgængelige.

Art Li
vs

cy
kl

u
s

H
ø

jd
e

Et
ab

le
ri

n
g

sh
as

ti
g

h
ed

D
æ

kk
ee

vn
e

K
væ

ls
to

ffi
ks

er
en

d
e

Fr
ø

m
æ

n
g

d
e 

(g
/m

2 )

H
je

m
m

eh
ø

re
n

d
e

B
lo

m
st

er
fa

rv
e

Bestøverværdi Bemærkninger

HB KT LT EB

Alm. røllike III hh e d na ja hvid ** ** * *** Opret vækst, stærke stængler

Farvegåseurt II/III hh ee d 0,5 gul Kun som indblandingsart

Havekål II hhh ee dd na gul *** ** ** * Dybtgående rødder

Cikorie III hhh ee d 1 blå ** ** ** * Højt opret, stiv vækst

Alm. boghvede I hh eee dd 10 hvid *** * * * Værdsat af dyrevildt

Alm. hør I hhh ee d 2 blå ** * * * Opret, åben vækst

Alm. kællingetand III h e dd ja 1 ja gul ** *** *** *** God på ‘alle’ jordtyper

Serradel I h e ddd ja 2 lyserød ** ** ** * Til næringsfattig jord

Honningurt I hhh eee dd 1 blå *** ** * * Intensiv blomstring

Alm. brunelle III hh e dd na ja lilla * Til næringsrig jord

Bibernelle III hh ee ddd 1,5 ja brunlig Stor bestandighed

Rug I/II hhh ee d 10 Høj, opret, stiv vækst

Blodkløver II hh ee ddd ja 2 blodrød *** *** *** * Undgå høje sorter

Rødkløver III hh ee ddd ja na ja rød ** ** *** * Undgå høje sorter

Jordkløver I h ee ddd ja 2 hvid Lav og tæt
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