
Hillerød 

Staudegartneri 
 

 

 
 

STAUDEBEDE 
 

 

Hans-Henrik Källstrøm Tlf: 22 34 57 09        

Amtmandsvej 11 

3400 Hillerød  CVR-nr: 27704913 
 

 

www.staudegartneri.dk 

http://www.staudegartneri.dk/


Hillerød Staudegartneri 
 

Hvis du/I skal have anlagt et nyt staudebed, er jeg naturligvis parat med 

råd og vejledning om planter, plan og evt. anlæg. Jeg tilbyder hjælp i 

det omfang det passer dig/jer. 

 

Det er vigtigt, for det færdige resultat, at vælge planter der passer til 

lysforholdene og jordbunden, der hvor bedet skal placeres. Farver, 

højder og blomstringstidspunkter skal afstemmes, så bedet hele 

sæsonen blomstrer og lever op til forventningerne.  

 

Det er oplagt ved planlægning af et bed at tage udgangspunkt i planter 

som haves i forvejen, planter kendt fra mormors have etc. Det kan være 

at du ønsker bedet i bestemte farver. Alt dette kan udmærket 

indarbejdes i en samlet plan. - Og så skal der også gerne være blomster 

til afskæring. 

 

For at et bed vokser til efter 2. eller 3. sæson efter plantning skal der 

plantes 6-8 planter/m
2
 afhængig af, hvilke planter der vælges. Jeg 

anbefaler at plante store grupper på 5-7 planter af samme slags frem for 

kun en enkelt plante af hver salgs. 



 
Jeg lægger vægt på at vælge arter og sorter af planter, der så vidt muligt 

er robuste. Mange nye sorter kan være vanskelige, at få til for alvor at 

folde sig ud. Sammen med robuste planter risikerer de meget fine men 

sarte planter at blive overgroet og forsvinde. Det er bare for ærgerligt. 

 

Med hensyn til pris kan du/I som tommelfingerregel regne med, at 

planter til et bed koster ca. 300 kr/m
2
 afhængig af, hvilke planter du 

vælger. Med plan, planter og levering vil prisen ikke overstige ca. 500 

kr/m
2
. 

 

Jeg udarbejder gerne planer og leverer planter til andre typer af 

beplantninger, f.eks. med buske og træer.  

 

Med venlig hilsen 

Hans-Henrik Källstrøm 

 



 
Vejrbestandige navneskilte til stauderne 

Det kan være nyttigt at have solide navnskilte til sine planter, sådan at 

man kan være sikker på både hvor planter står og hvad de hedder. 

Jeg har designet et driftssikkert alternativ til stiks af plastik og træ. Det 

består af en profilliste i aluminium og tape med sort skrift. Skiltene er 

vejrbestandige. Tapen sidder rigtig godt fast og har UV-filter, således at 

trykket ikke blegner i solen. Jeg har selv brugt skiltene i flere år og 

forventer lang holdbarhed (min 5-10 år). Skilte kan bestilles direkte 

eller ved mail til info@staudegartneri.dk   

Pris pr. stk. 38 kr 

 

3 stk. 100 kr 

10 stk. 300 kr 

 + evt. porto                             

Skiltene kan blive stående ude hele året! 
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