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Planteguide for deltagere: Lær Blåhat at kende 

 
Blåhat Knautea Avensis, er flerårig og er en almindelig vild 
plante på næringsfattige og solåbne steder, og vokser 
naturligt på enge, overdrev og grøftekanter over det meste 
af landet.   

Den bliver 30-75 cm høj, og blomsterne sidder på stængler 
med 34 dejlige blåviolette blomster, som er en fantastisk 
nektarkilde for mange forskellige bier og sommerfugle. Hvis 
man vil hjælpe bestøverne i haven, så 
er blåhat altså et godt valg, og den flotte 
plante kan også sagtens gøre sig godt i 
en mere plejet (ikke-vild) have! 
Blomstrer i juni-august og sætter frø i 

juli-sep. Blomsten sidder i en lille kurv og frøet indeholder en lille 
smule fedt. Det er myrerne vilde med, som fragter frøet rundt og 
hjælper planten med at få frøet spredt.  

Blåhat og insekterne  
Blåhat er en god nektarplante, som besøges af mange 
forskellige insekter.  

Den er dog værtsplante for to specialister, blåhatjordbi og 
blåhathvepsebi. Blåhathvepsebi er meget sjælden og er en 
snylter der lever af blåhatjordbien. Blåhatjordbien er lidt større 
end en honningbi og lever kun af blåhat planten. Den tilhører 
familien gravebier og graver redegange i jordbunden. Bien og 
dens larve lever kun af nektar og den blå pollen fra blåhat 
eller andre planter i kartebollefamilien som dueskabiosa eller 
djævelsbid eller kartebolle. Også sommerfugle som blåfuglen 
ynder blåhat.  

 

Sådan dyrker du Blåhat: 
Det bedste såtidspunkt for blåhat er efterår, da frøene skal have en periode med 
påvirkning af kulde og fugt for at spire optimalt, men det kan dog lykkes at få den til at 
spire om foråret. Når frøet er spiret, dannes en lille bladroset, med 4-6 små stærkt 
behårede blade. Når bladrosetten er blevet 7-10 cm stor, kommer de typiske ’voksne’ 
blade, som er fjersnitdelte med en spids.  

Sådan kuldespirer du: bland frøet med fugtig mager jord og læg blandingen i en pose 
eller bøtte. Sæt den i køleskabet 2-3 uger. Så frøet efterfølgende. Så får du en bedre 
og mere ensartet spiring. 
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