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Planteguide for deltagere: Lær Hulkravet kodriver at kende 

 
Hulkravet kodriver, Primula veris, er en dansk flerårig urt, 
som vokser flere steder i landet. Bedst hvor der er en 
kalkrig lerjord. Den trives godt i lyse skove, skovbryn og i 
åbne krat og på tørre enge. Det danske navn hulkravet 
kodriver kommer af kodrevler, som betyder kopatter, da 
blomsterstanden godt kan ligne et yver.  

Hulkravet kodriver bliver ikke mere end 10–25 cm høj med 
blomst. De grønne rynkede ægformede blade sidder i en 
roset. Blomsterne dukker normalt op i begyndelsen af april 
og blomstrer en måneds tid, men ind imellem blomster de 
også en smule i eftersommeren. De er gule med små 
orange pletter i svælget og sidder samlet i den hængende 
blomsterstand. De dufter mild og sødt.  Planten indeholder 
et stof, primin, som man kan være allergisk overfor. Den 
vilde art af kodriver, har dog et lavere indhold af stoffet og 
giver derfor ikke så mange problemer.  

Hulkravet kodriver og insekterne  
Den tidlige blomstring betyder meget for de store humlebidronninger, 

som stenhumle, lys- og mørk jordhumle, som er tidligt ude og samle 

nektar og pollen til det første kuld humlebier. Den har meget nektar 

som også gør den interessant for de tidlige sommerfugle og svirrefluer. 

Især humlebier er meget optaget af blomsten og man kan komme helt 

tæt på humlebien, når den sidder på kodriveren. Den er værtsplante 

for den sjældne Kodriver-urtesvirreflue. 

 

Sådan dyrker du Hulkravet kodriver:  
Det bedste såtidspunkt for hulkravet kodriver er efter frøsætningen i juni og juli måned, 
hvor frøet er modent og falder til jorden. Frøet skal have dog en længere 
kuldepåvirkning for at spire, gerne 2-3 måneder. Når frøet er spiret, dannes en lille 
bladroset, med 4-6 små stærkt behårede blade. Når bladrosetten er blevet 7-10 cm 
stor, er den klar til udplantning. Ynder næringsrig muldbund og hører naturligt hjemme 
på enge. 

Sådan kuldespirer du: Bland frøet med fugtig mager jord og læg blandingen i en pose 
eller bøtte. Sæt den i køleskabet i længere tid. Så frøet efterfølgende. Eller udså frøet 
om efteråret og lad det ligge næsten udækket vinteren over. 
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