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Planteguide for deltagere: Lær Hjortetrøst at kende 

 
Hjortetrøst, Eupatorium cannabinum, er en flot og høj 
staude, der kan blive op til 2 meter høj. Den har flotte 
mørkerøde oprette stængler med grønne 
lancetformede blade. I august-oktober kommer store 
og velduftende mørke rosa blomsterskærme til syne.   

Blomsterskærmene bliver typisk fra 10 til 25 cm. De 
pryder i sensommerhaven og har en lang blomstring 
og er velegnet i høje beplantninger eller til 
afskærmning grundet dens højde. Den er også rigtig 
flot som baggrund i staudebedet, hvor den er god til at 
skabe flere niveauer i beplantningen.  

Etymologi: Eupatorium er det græsk-latinske navn for 
Agermåne, der ligesom hjortetrøst indeholder 
bitterstoffer. Cannabinum sigter til, at bladene er af en 

vis lighed med hampeblade. Navnet Hjortetrøst stammer fra den danske botaniker Viborg i 
1793, der brugte det gamle navn Hjortekløver og en krønike fra den græske oldtid, hvor en 
hjort, der er blevet såret af en pil, går hen til urten og æder af den; herefter løsner pilen sig 
fra såret, og hjorten bliver rask.  

Hjortetrøst og insekterne 
Hjortetrøst er en vigtig plante for mange træksommerfugle og andre 
insekter, der søger honning og pollen, og man vil opleve et sandt 
mylder af især de store dagsommerfugle som admiralen, der mæsker 
sig i den energirige nektar.   

På grund af det sene blomstringstidspunkt og det høje nektarindhold 
er den fantastisk til netop disse sommerfugle, hvoraf nogle, som 
admiralen, overvintrer sydpå og har brug for energi til den lange rejse.  

Har du hjortetrøst i haven, skaber du et sommerfugle-paradis.  

 

 

Sådan dyrker du Hjortetrøst:  
Hjortetrøst er fuldt hårdfør. Den trives bedst i sol til halvskygge i en god næringsrig jord. 
Tåler fugtig jord og lider ikke ved oversvømmelse.  Frøet er dog ret vanskeligt at få til at 
spire, og vil helst have kulde for at spire. Kan med fordel udsås om efteråret i god 
havejord. Alternativt meget tidligt om foråret. Planterne må gerne være store og kraftige 
ved udplantningen. Alternativt kan planten deles om efteråret og plantes et nyt sted 
med en god rodklump. Dette kan også gøres, hvis planten har bredt sig for voldsomt.  

Hjortetrøst og admira 
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