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Equisetum fluviatile 
Flerårig sporeplante, der vokser i sumpe, damme, 
åer og våde enge. Skuddene er op til 125 cm høje, 

med kogleagtige sporehuse for enden. Sporehusene 
udvikles i juni-august. Planten har bittesmå blade på 

leddene, og stænglen er hul.

Caltha palustris  
15-30 cm høj urt, der vokser i grøftekanter og på 
våde enge. Tuedannende, flerårig urt med gule 

kronblade og hjerteformede, mørkegrønne grund-
blade. Eng-kabbeleje blomstrer i april-maj.

Cardamine pratensis  
20-40 cm høj urt. Almindelig på enge og i grøftekan-
ter. Vigtig for f.eks. grønåret kålsommerfugl. Blom-
sternes farve varierer fra hvide til lyslilla med gule 
støvknapper og mørkere årer. Engkarse blomstrer 

fra maj-juni.

 Calluna vulgaris  
15-75 cm høj stedsegrøn dværgbusk. Vokser på 

heder, overdrev, i skove og højmoser. Hedelyng er 
vigtig for honningbier, som tiltrækkes af de nyud-

sprungne blomster. Bladene er små og nåleforme-
de, blomsterne er klokkeformede og kan være hvide 

eller mørkerøde. Blomstrer fra juli-september. 

Anemone nemorosa  
Flerårig urt med 10-35 cm lange hårede stilke. Blom-
sten er hvid med 6-7 kronblade og gule støvdragere. 
Den hvide anemone blomstrer i april-maj, og dæk-

ker ofte skovbunden som et hvidt tæppe.

Cornus suecica
Hønsebær er en nordligt voksende plante, der er 
sjælden i Danmark. Den blomstrer i maj-juni, hvor 

den sætter blomsterstande med mange små sortrø-
de blomster. Blomsterstandene er omgivet af 4 hvi-
de svøbblade. Udbredt i Grevsmosen og Slettingen.

Comarum palustre 
Flerårig plante i rosenfamilien. 30-80 cm høj urt, 
som ofte findes i hedemoser og ved bredden af 

næringsfattige søer. Blomstringen sker i juni-august. 
Kragefod har stjerneformede, rødbrune kronblade 

og svagt rødlige, finnede blade.

Calla palustris 
20-50 cm høj med krybende jordstilke. Bladene er 

hjerteformede, lysegrønne og blanke. Kærmysse har 
en karakteristisk gul blomsterstand omgivet af et 
hvidt hylsterblad. Om efteråret omdannes blom-
sterstanden til en kolbe af røde bær. Hele planten 

er giftig. Kærmysse blomstrer juni-juli. Kan bl.a. ses i 
Sømosen.

Hypericum perforatum  
Op til 50 cm høj etårig krydder- og lægeplante. I ju-
ni-august udvikler prikbladet perikon gule blomster, 
der indeholder et rødt farvestof. Siden oldtiden har 

planten været anset som en fremragende lægeplan-
te, der blev brugt mod en lang række sygdomme.

Tanacetum vulgare 
En rank, krydret duftende, 50-100 cm høj plante 
med fjersnitdelte blade og en tæt halvskærm af 

gule, knaplignende blomsterkurve. Den er alminde-
lig langs vejkanter og markskel og på bakkeskrænter. 

Blomstrer fra juli-september. Rejnfan har været 
anvendt som ormedrivende middel i mange lande.

Drosera rotundifolia  
10-15 cm høj kødædende plante, som vokser på sur 
og næringsfattig bund. Grundbladene er rosetstil-
lede og langstilkede med røde, klæbrige kirtelhår 

for enden. Når et insekt kommer i berøring med de 
klæbrige kirtelhår, lukker planten sig om og fortærer 

byttet. Blomstrer fra juni-august.

Salicornia europaea 
Kaldes også for kveller. 5-20 cm høj urt, der er tyde-
ligt leddelt. Under blomstringen er planten rødlig, 

men ellers grøn. Urten vokser bl.a. på strandenge og 
kystnære mudderflader. Den tåler og kræver meget 

salt. Blomstrer i august og september.

Platanthera chlorantha 
Skov-gøgeliljen er en fredet orkidé, der vokser i 

næringsrige løvskove, i krat, på enge og overdrev. Kan 
findes i området omkring Grevsmosen og Slettin-

gen. Den blomstrer i juni og begyndelsen af juli, hvor 
den sætter flere små, hvide blomster. I dagtimerne 
er blomsterne stort set lugtløse - men om aftenen 

udskiller de en sød duft, der tiltrækker natsværmere.

Trientális europaéa  
Findes både i bøge- og nåleskov. Kronbladene er 
hvide og sidder taglagt. Midt i blomsten sidder et 

lysegrønt støvfang med syv støvdragere. Bladene er 
store og aflangt ovale, og de sidder samme sted på 
stænglen. Skovstjerne blomstrer i juni-juli, og det er 

Danmarks eneste syvtakkede blomst.

Eriophorum angustifolium 
15-60 cm høj med tynde, glatte stængler og smalle, 

flade blade. Vokser i højmoser, heder og på våde 
enge, og kan bl.a. ses i Sømosen, hvor den breder 
sig på hængesækken. Blomstrer fra april-maj. Efter 
blomstringen omdannes blomsterbladene til spink-

le, hvide hår.

Vaccinium oxycoccos  
4-8 cm høj, stedsegrøn dværgbusk. Stænglerne 

bliver op til en meter lange. Bladene er små, ægfor-
mede og mørkegrønne, og kronen er rosenrød med 

tilbagebøjede flige. Bærrene er mørkerøde med 
en bitter og syrlig smag. Almindelig i fattigkær og 

højmoser. Blomstrer fra april-maj.

Matricaria recutita 
En etårig, op til 60 cm høj urt med stærk duft. I maj-
august udvikler planten hvide kurveblomster med 
gul midte. Kamille har siden oldtiden været en me-

get benyttet lægeplante, der er blevet brugt mod en 
lang række forskellige sygdomme. Den er værdifuld 

mod lette smerter pga. indholdet af salicylsyre.

Aster tripolium 
Flerårig urt, der tilhører kurvblomstfamilien. 15-60 
cm høj, med glat, ofte rødlig stængel. Blomstrer fra 
juli-september. Vokser på strandenge og strandbre-
de og trives i salte omgivelser. Bladene er tykke og 
mørkegrønne. Violette eller blålige, smalle kronbla-

de, med gul skivekrone i midten.
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