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Det lyder måske som en farlig ting at 

smide med bomber, men ved at kaste 

disse bomber kan I være med til at 

“bombe vækst i naturen” på en sjov måde. 

Frøbomber er nemlig næringsholdige 

jordkugler fyldt med frø. 

En japansk bonde og filosof opfandt 

metoden efter Anden Verdenskrig i et 

forsøg på at skabe mere bæredygtigt 

landbrug i Japan. I dag forbindes 

frøbomber med “guerilla gardening”, som 

kort sagt går ud på at kaste frø og plante 

planter på steder, hvor man “ikke må”, så 

der kommer flere vilde blomster. Det er 

nemlig godt for biodiversiteten, de vilde 

bier og andre insekter, der indsamler 

blomsterpollen – særligt hvis frøerne er 
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fra planter med højt nektarindhold, der 

vokser naturligt i Danmark. 

Derudover er det også både smukkere og 

sjovere at se på vilde blomster fremfor 

bare græs!

Selvom flere blomster gavner de vilde 

bier og insekterne, er det meget vigtigt, 

at I kun sår hjemmehørende planter. 

Det kan gøre mere skade end gavn at 

plante fremmede plantearter, der kan 

udkonkurrere de planter, der allerede 

gror i den danske natur. For eksempel er 

lupiner en rigtig dårlig ide at sprede, da 

det er en invasiv art. 

I skal derfor altid tjekke, om arterne, 

der står på posen, hører naturligt 

hjemme i Danmark. Det kan I for 

eksempel gøre på internettet. De bedste 

blomsterfrøblandinger kan godt være 

lidt dyre, men heldigvis dækker et kilo 

frøblanding et meget stort areal. Ellers 

kan I måske gå sammen med andre 

spejdergrupper om at købe en større 

mængde. 
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• ler 

• jord 

• vand

• en skål

• frø – prøv denne blanding, eller høst jeres egne 
frø fra planter omkring spejderhytten.

I skal bruge:  

1. Bland tre håndfulde ler, fem håndfulde jord og 
en enkelt håndfuld frø i skålen.

2. Tilsæt vand, og rør det forsigtigt sammen til en 
formbar masse.

3. Form bomber af massen. Bomberne skal have 
en diameter på cirka halvanden centimeter. 

4. Lad frøbomberne tørre et døgn eller to.

5. Tag frøbomberne med jer, når I færdes ude, og 
kast dem et sted, hvor I synes, der skal være 
grønnere.

6. Hvis I gerne vil gøre græsset ved spejderhytten 
eller vejkanten lidt grønne, skal I skrælle 
græstørven af først, så jeres frøbomber 
rammer bar jord. Ellers vil græsset forhindre 
frøene i at spire. 

Sådan laver I frøbomber:

Se flere eksempler i bogen: 
“TagTomat – Vejen til grønne 
fællesskaber i byen”

Frøene må ikke spredes i naturen uden 
lodsejerens tilladelse og frøene må 
slet ikke spredes i beskyttede 
naturområder (Natura2000, §3, 
fredninger etc.). Så tjek altid 
dette forinden. Som regel er 
blomsterbede, haver, parker, 
grøftekanter, dyrkede marker 
fx gode steder at smide en 
frøbombe.

VIGTIGT!
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https://nykilde.dk/shop/naturengsfroe-blandinger.30453/naturengsfroe-vildengbl.-ugraesser-med-froefyld-1-kg.nk32542


Spørgsmål til refleksion

 Hvor er det godt at sprede 
blomster- og plantefrø? 

 Hvad kan I ellers gøre for 
at hjælpe de vilde bier og 
insekterne? 

 Kan I bruge frøbomberne til 
at skabe mere levedygtig 
natur i området omkring 
spejderhytten? 

 Hvordan kan I følge, hvad 
der sker, efter I har smidt en 
frøbombe?  

  Hvordan kan I ellers skabe 
mere biodiversitet, der hvor I 
går til spejder?

Tal om jeres oplevelser bagefter:
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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Sammen om mere

biodiversitet i Danmark
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