
Skov
Biotopen etableres både i terræn og som grønt tag

Bøgeskoven er en skygget biotop med en veludviklet flora under træerne. Biotopen består af muldbund, og der en naturlig 
variation i fugtighed og pH med flest arter ved højere pH. Jordbunden er forholdsvis næringsrig. 

Skovbiotopen består af
• Træer og buske samt artsrig bundvegetation med mange 

blomstrende planter og græsser
• Let fugtig muld- og næringsrig jord
• Karakteristiske vilde planter, der har tilpasset sig de helt 

specielle vækstforhold
• Skyggegivende træer som alm. bøg og tidlige, blomstrende 

forårsplanter som anemone og primula

I dette plantesamfund dominerer træerne, som 
udgør ”det grønne tag”. Skovbunden er fugtig, 
dyb og muldrig på grund af de nedbrudte blade 
og andet organisk materiale. Der foregår en hur-
tig nedbrydningsaktivitet i muldlaget vha. regn- 
orme, insekter og svampe. Næringsstoffernes 
cyklus er kort. Skovbundens planter er nogle 
af de første, der blomstrer om foråret. Allerede 
i april dækker den hvide anemone skovbunden 
som et hvidt tæppe – duften af anemoner og 
muld er duften af skov! Andre af skovbundens 
planter blomstrer også tidligt for at udnytte 
sollyset, der fra løvspring til løvfald opfanges af 
millioner af udsprungne blade og kun lader få 
solstråler passere. 

Fordele
• De blomstrende planter tiltrækker sommerfuglen skovrandøje
• Mange bier og svirrefluer
• Bedet fremmer biodiversiteten og tilstedeværelsen af bestø-

vende insekter

Anvendelse 
Biotopen ”Skov” kan etableres både i terræn og som grønt tag 
med tagsystemet BGreen-it Taghaver. Yderligere info om opbyg-
ning af grønne tage findes på www.byggros.com. 
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UrbanGreen®  
er et nyt koncept, der  

bringer naturen ind i byen og 
skaber vild, grøn og blomstrende 
frodighed over alt fra våde bede, 

vejanlæg og til hustage. 

GREENurban

 - et udvalg af danske biotoper udviklet til anvendelse i urbane landskaber 



Planteliste:
Bredbladet klokke Campanula latifolia
Dag-pragtstjerne Silene dioica
Døvnnælde Lamium album 
Feber-nellikerod Geum urbanum
Gærde-vikke  Vicia sepium 
Håret frytle Luzula pilosa
Knoldet brunrod Scrophularia nodosa 
Lådden perikon Hypericum hirsutum 
Løgkarse Alliaria petiolata 
Miliegræs Milium effusus 

Nælde-klokke Campanula trachelium 
Skovmærke Galium odoratum 
Skov-fladbælg Lathyrus sylvestris 
Skov-forglemmigej Myosotis sylvatica 
Skov-galtetand Stachys sylvatica 
Skov-jordbær Fragaria vesca 
Skov-storkenæb Geranium sylvaticum
Stor fladstjerne Stellaria holostea 
Stor frytle Luzula sylvatica 
Vår-fladbælg Lathyrus vernus 

Udplantning
Skovbiotopen består af 20 forskellige vilde danske plantearter, 
som er karakteristiske for biotopen. 

De forskellige plantearter udplantes enkeltvis og tilfældigt for 
at sikre størst mulig lighed med den naturlige biotop. Denne 
udplantningsmåde sikrer også, at planterne spreder sig hurtigst 
muligt på hele arealet.

Bør udplantes i perioden april-september.

Substratdybden skal være minimum 80 cm på grønne tage. 
Træerne/buskene kan blive op til 6 m høje, og bundvegetationen 
op til 80 cm høj. Træer/buske leveres i potter/net og planterne i 
bundvegetationen leveres i plugs. Der udplantes 15 plugs pr. m2.  

Pleje
Vand 

Efter udplantning skal planterne vandes jævnligt, minimum den 
første måned, afhængig af vejret. Herefter holdes biotopen jævnt 
fugtig, men tåler let udtørring. Der etableres drypvanding med 
opsamlet regnvand til træer og buske.     

Gødning 

Biotopen bør ikke gødes.

Renholdelse 

Biotopen bør luges et par gange for frøplanter fra træer og 
ukrudtsplanter, indtil planterne er vokset sammen. Vi anbefaler 
også let lugning en til to gange de efterfølgende år.

Vedligeholdelse 

Planterne i biotopen bør klippes ned enten sent efterår eller 
tidligt forår. Det afklippede plantemateriale skal fjernes. Træerne 
bør beskæres efter behov, så de opnår den ønskede form og 
højde.

Ønskes den karakteristiske artssammensætning opretholdt, kan 
det blive nødvendigt at genplante enkelte plantearter.   

Kontakt Byggros A/S for nærmere information på 
tlf. 59 48 90 00 eller info@byggros.com
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Derfor UrbanGreen®

• UrbanGreen® er et nyt koncept, der bringer naturen 
ind i byen og skaber vild, grøn og blomstrende frodig-
hed over alt fra våde bede, vejanlæg og til hustagene. 

• Biotopernes vilde plantearter er meget hårdføre og 
er bedre tilpassede det danske klima end de introdu-
cerede stauder, som ofte plantes. De vilde planter er 
sunde, sygdomsresistente, har lang levetid og kræver 
minimal pasning.

• Med UrbanGreen® vil det naturlige plante- og dyreliv 
fremmes og den biologiske mangfoldighed forøges til 
gavn og glæde for byens borgere.

• Biotoperne vil forøge biodiversitet for flora og fauna, 
og vil tiltrække sommerfugle og bestøvende bier, samt 
fugle.         

• Med UrbanGreen® vil byens luftkvalitet forbedres og 
store, overskydende vandmængder absorberes og 
fordampes.

• UrbanGreen® er et tværfagligt projekt, hvor danske 
gartnerier, biologer og arkitekter har forenet deres 
bedste kompetencer til at gøre byen grønnere, sun-
dere og smukkere.

For at sikre biodiversiteten leveres biotopen med minimum 15 arter af den viste bruttoliste.


