
Hej Beboerrådet  

 

Vi, Haveforeningen Skjoldhøj, vil gerne søge midler til anlæg blomsterbed ved Skjoldkilen (det fældet 

skovareal). Vi er bekendt med, at materialerne skal købes først og søges bagefter, men grundet foreningen 

størrelse vil vi gerne søge om midlerne til dette projekt på forhånd.  

 

Selve projektet bliver udført af haveforeningen, men eventet vil være åben for alle beboer på Skjoldhøj 

Kollegiet som ønsker at deltage.  

 

Jeg har lavet to budget forslag. Det første forslag indeholder de bedste og billigste blomsterfrø vi kunne 

finde. Der er fokuseret på få en farverig blomstereng med blomster der også støtter insekter (mest bier). 

Det skal dog nævnes ikke alle arter i dette forslag hører hjemme i Danmark.   

   Det andet forslag, har er udelukkende hjemmehørende arter og der er sat fokus på støtte insekter (bier), 

hjorte, fugle og harer. Se forslag på næste side.  

 

Arealet der skal dækkes er afrundet til 8700 m2. Idet midlerne ikke er uendelige, dækker vi så meget som 

muligt. De fleste planter er selvsåede og vil derfor sprede sig i løbet af årerne. 

 
 

  



Bedst og billigste  
    

Links 

Type Mængde  Pris  Total pris Dækningsareal Areal T  https://landmand.dsv-
froe.dk/shop/sommerblomster-halvhoej-1178p.html 

Sommerbl. 4 kg 415 kr 1663 kr 1000 m2 4000 m2 https://danishagroshoppen.dk/hus-og-

have/havefroe/blomsterb landinger-vi ldtafgroed er-
bier-og-insekter/dlf-landmandens-blomsterblanding-

1-kg 

Vildtbl 4 kg 419 kr 1676 kr 500 m2 2000 m2 https://danishagroshoppen.dk/hus-og-
have/havefroe/blomsterb landinger-vi ldtafgroed er-
bier-og-insekter/pollen-og-nektarblanding-2-kg 

Honningurt 2 kg 459 kr 918 kr 666,67 m2 667 m2 
 

       

  
sum 4257 kr sum 6667 m2 

 

Dansk Eng 
      

Roadside 2 kg  1423 kr 2846 kr 666 m2 1332 m2 https://www.linds.dk/oeko-blo msterblanding-
fleraarig-1-kg/ 

Økoblomst 3 kg 591 kr 1773 kr 666 m2 1998 m2 https://www.linds.dk/blomsterfroe-b arenbrug-

biodiversity-wildflowers-1-kg/ 

Wildf 1 kg 1553 kr 1553 kr 666 m2 666 m2 https://www.linds.dk/markfro e-vildtblanding-hjorte-
harer-fugle-2-kg/ 

Til dyreliv 6 kg 125 kr 750 kr 400 m2 2400 m2 
 

       

   
6922 kr 

 
6396 m2  

 

 

  

 

Med venlig hilsen  

 

Pernille Helsinghof 

Næstformand, Skjoldhøj Haveforening.  
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