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RegnBede
et regnbed er en udgravet lavning i haven, hvor regnvand fra fx tage og 
hårde overflader samles, og langsomt siver ned i jorden. I regnbedet kan 
plantes buske, stauder og prydgræsser, som kan tåle at stå i vand, men 
som også tåler at regnbedet i perioder tørrer ud. Tørkeperioderne sikrer 
også at myg og andre insekter ikke udklækkes i regnbedet.

JORdARBeJde
det øverste lag i regnbedet skal bestå af en blanding af muld og grus.
1) grav mulden af (ca. 20 cm) og læg den til side.
2) grav derefter yderligere 40 cm ned. Regnbedet er nu 60 cm dybt.
Råjorden du får tilovers, kan du fx bruge til at anlægge en lille vold rundt 
om regnbedet. 
3) Hvis underlaget består af lerjord, er det vigtigt at løsne råjorden i 
bunden af bedet med en greb el. lign, så vandet nemmere kan nedsive.
4) Bland derefter den opgravede muld med grus (ca. halvt af hver) og 
læg 40 cm af blandingen i bedet.
det færdige bed ligger nu ca. 20 cm under terræn og er parat til at blive 
tilplantet.
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TILPLAnTnIng
du kan tilplante bedet med stauder, prydgræsser eller buske. Ved 
tilplantning er det en god idé at plante mange planter og plante dem 
tæt. dette både for at hindre ukrudt i at brede sig, men også for at sikre 
et vellykket udtryk. Planterne i et regnbed skal kunne klare både at stå 
tørt og i kortere perioder at stå under vand. 
du sikrer bedets frodighed bedst ved ikke at plante i for store grupper, 
men blande planterne mellem hinanden, som man også ser det i 
naturen.

dImenSIOneRIng AF RegnBede
det er vigtigt at et regnbed dimensioneres korrekt, både i forhold til 
det tagareal som tilkobles regnbedet, men også i forhold til havens 
jordbundsforhold. Planlægningen af regnbede bør ske i samarbejde med 
en anlægsgartner eller kloakmester med specialviden om regnbede. 
Underdimensioneres et regnbed, kan det i værste fald føre til skader på 
omkringliggende bygninger. 

Planteliste 

stauder
Alm. akeleje, Aquilegia vulgaris 
Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria 
Blodrød storkenæb, geránium 
sanguíneum 
Brun daglilje, Hemerocallis fulva
daglilje, Hemerocallis citrine 
dagpragtstjerne, Silene dioica
eng-storkenæb, geranium pratense 
Hestemonarda, monárda dídyma 
Hjortetrøst, eupatorium fistulosum 
Iris, fx Iris sibirica eller Iris pseudacorus
Kattehale, Lythrum salicaria 
Langakset pragtskær, Liatris spicata  
Lodden løvefod,  Alchemilla mollis 
Pudeasters, Symphyótrichum 
dumósum 
Skinnende solhat, Rudbeckia flugida  
Skovjordbær,  Fragaria vesca  
Slangeurt, Persicaria bistorta   
Spansk storkenæb, geránium endressii 
Virginsk ærenpris, Veronicastrum 
virginicum
Vårfloks, Phlox divaricate

Prydgræsser 
Almindelig blåtop, molinia caerulea 
‘dauerstrahl’
Blågrøn star, Carex flacca
Bredbladet spidsgræs, Chasmanthium 
latifolium
elefantgræs, miscanthus sinensis
morgenstjernestar, Carex grayi
Rørhvene, Calamagrostis x acutifolia.

Buske 
Almindelig benved, euonymus 
europaeus
Almindelig kvalkved, Viburnum opulus
Amerikansk blærespiræa, Physocarpus 
opulifolius
Amerikansk blåbær, Vaccinium 
corymbosum
Rød kornel, Cornus sanguinea
Solbær, Ribes nigrum
Sortfrugtet surbær, Aronia melanocarpa

det er vigtigt at plante tæt for at opnå et frodigt udtryk i regnbedet. Foto Lærke nielsen 


