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Jord er ikke bare jord



I denne produktguide finder du hele Pindstrups udvalg til hobbybrug  
– både muld til alle typer planter og tilbehør som fx gødning og plantekasser

Jord er ikke bare jord…
Du kan læse mere om indholdet i det enkelte 
produkt og få viden om, hvordan produkterne 
bruges – for jord er ikke bare jord. Forskellige 
plantetyper trives med forskellige forhold, og 
det tager vi højde for, når vi producerer vores 
sphagnumblandinger. 

Ud over hobbyprodukter leverer Pindstrup 
også sphagnum og andre voksemedier til pro-
fessionelle gartnere i hele verden. Den viden, 

vi har fra samarbejdet med gartnerne, bruger 
vi i udviklingen og produktionen af Pindstrup- 
muld til brug i private haver. Som kunde får du 
dermed den nyeste viden og den bedste muld 
til dine planter, når du vælger produkter fra 
Pindstrup-serien.

Har du spørgsmål om vores produkter, er du 
altid velkommen til at kontakte os.

Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2
8550 Ryomgård 
Danmark
Tlf. +45 8974 7489
salg@pindstrup.dk

www.pindstrup.dk

Så- og Priklemuld
25 L POSE

Så- og Priklemuld er en fin sphagnum, der holder på fugtigheden og sikrer god spiring 
af frø. Den er tilsat en fin type Perlite, som er et luftigt vulkansk materiale, der giver 
et godt luftskifte. Små, nye planter tåler ikke kraftig gødning, og derfor er der tilsat 
en lav mængde NPK-gødning og kalk til et pH-niveau på ca. 6. Det giver planterne en 
god start. Brug fx Så- og Priklemulden sammen med Minikap (se side 16).

Løgplanter og 
kaktus trives godt 
i en fin muld med 
en lav mængde 
gødning som fx Så- 
og Priklemuld.
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Såning

Jordforbedring

Ugødet Muld
50 L POSE

Medium-grov sphagnum tilsat 30 % Forest Gold-træfibre. Mulden 
indeholder ikke gødning og kalk, og pH-niveauet er derfor lavt (ca. 
4). Ugødet Muld er godt at bruge til surbundsplanter i bede eller 
krukker. Mulden kan også med fordel blandes med kompost, da 
kompost ofte er et koncentreret produkt med et højt pH-niveau. 
Her kan Ugødet Muld hjælpe med at sænke pH og næringsstof-
mængden til et niveau, der er brugbart for de fleste plantetyper. 
Kombinationen af sphagnum og træfibre tilfører også vigtig struk-
tur, der sikrer luft til rødderne. Vi anbefaler 1 del kompost til 3 
dele Ugødet Muld.

Gødet Muld
50 L POSE

Et sikkert all round-produkt til plantning af træer, buske, hække, 
mm. Indeholder grov sphagnum tilsat 30 % Forest Gold-træfi-
bre, er medium gødet og kalket til et pH-niveau på ca. 6. Det er 
desuden et godt jordforbedringsprodukt til havejorden, der 
trænger til strukturforbedring og næringsstoffer. Mulden er 
ideel til brug i højbede, hvor den kan bruges alene eller blandet 
med havejord i en 1:1-blanding. Endelig er Gødet Muld også god 
at bruge i krukker, altankasser og større beholdere.
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Forest Gold-træfibre i hele 
Pindstrups udvalg af muld
Fra og med 2019 blander vi 30 % Forest Gold-træfibre i næsten alle produkter i 
Pindstrup-serien. Det gør vi, fordi det sammen med sphagnum giver en rigtig god 
muld at dyrke planter i. Det er allerede udbredt blandt professionelle gartnerier 
i hele verden at blande træfibre i voksemedier, og vi har derfor stor erfaring med 
at producere og bruge Forest Gold-træfibre.

Blandingen af sphagnum og Forest Gold har en rigtig god evne til at holde på vand 
og næringsstoffer samtidig med, at rødderne får optimale luftforhold. Desuden 
giver træfibrene en god vandfordeling og et godt dræn, så risikoen for overvan-
ding er mindre. Alt i alt opnår man en bedre udvikling af rødderne, og dermed får 
man sundere planter.

Forest Gold i vores hobbyserie er fremstillet af danske træchips. Der er ingen kemi 
involveret i produktionen, og derfor er Forest Gold godkendt til brug i økologisk 
dyrkning.



Økologisk dyrkning
Så- og Priklemuld  
til økologisk dyrkning
25 L POSE

Denne Så- og Priklemuld indeholder økologisk gødning 
i form af komposteret hønsegødning fra økologiske 
gårde. Gødningen er blandet i en fin sphagnum, som 
holder på fugtigheden og sikrer god spiring af økolo-
giske frø. Produktet er kalket til et pH-niveau på ca. 6, 
som passer til de fleste typer planter. Brug fx Så- og 
Priklemulden sammen med Minikap (se side 16).

Plantesæk til økologisk dyrkning
50 L POSE

Plantesækken til økologisk dyrkning indeholder en grov 
sphagnum tilsat 30 % Forest Gold-træfibre, der sikrer et 
godt luftskifte for sunde rødder. Plantesækken bruges 
sammen med kapillærkassen Maxikap (se side 17). Den 
indeholder desuden økologisk gødning i form af kom-
posteret hønse- og lupingødning. Denne kombination 
giver en god start for de økologiske planter og sikrer 
samtidig mulden et godt mikroliv. Der er tilsat kalk til 
et pH-niveau på ca. 6. 

Krydderurtemuld  
til økologisk dyrkning
50 L POSE

Krydderurtemulden er en medium-grov 
sphagnum tilsat 30% Forest Gold-træ-
fibre og en mindre mængde ler, som er 
med til at holde på fugtighed og næ-
ringsstoffer. Den er tilsat en kombinati-
on af komposteret økologisk hønse- og 
lupingødning og er kalket til et pH-ni-
veau på ca. 6. Den økologiske gødning 
frigives langsomt og sikrer mikroliv i 
mulden, hvilket giver et sundt miljø til 
rødderne. Krydderurte mulden er ideel 
til dyrkning af økologiske krydderurter i 
både potter, krukker og højbede.

Køkkenhave- og  
Jordforbedringsmuld  
til økologisk dyrkning

50 L POSE

Denne muld er et unikt produkt, der giver struktur, 
mikroliv og næringsstoffer til „træt“ jord. Produktet 
indeholder grov  sphagnum blandet med 30 % Forest 
Gold-træfibre og 10 % komposteret bark. Træfibrene 
hjælper med bedre fordeling af vand i mulden, og bar-
ken giver ekstra struktur til blandingen og  frigiver en 
mindre mængde næringsstoffer over tid. For at give 
ekstra mikroliv og næring er der tilsat en stor mængde 
lupin-  og hønsegødning – begge dele fra økologiske 
gårde. Produktet er kalket til et pH-niveau på ca. 6. 
Mulden er meget velegnet til at booste jorden i køkken-
haven og kan også bruges rent i et højbed (se side 19). 
Den kan desuden med fordel bruges til plantning af 
små frugttræer og buske. 

Flydende Gødning til økologisk dyrkning
2,5 L DUNK

Denne gødning er en 100 % organisk gødning, der indeholder  
2,3 % kvælstof og 5 % kalium og er godkendt til økologisk dyrk-
ning. Blandingen er udvalgt til planter, der skal give et godt 
udbytte. Særligt den høje mængde kalium giver ekstra god 
blomstring og flere frugter.

Gødningen er yderst velegnet at bruge sammen med Plantesæk 
til økologisk dyrkning (se ovenfor) for at dyrke 100 % økologisk. 
2,5 l rækker til ca. 1.000 l gødningsvand.

TIL ØKOLOGISK DYRKNING

„Godkendt til økologisk dyrkning“ – hvad betyder det?
Jord kan pr. definition ikke være økologisk i sig selv og kan derfor ikke blive  
øko-mærket. Hos Landbrugsstyrelsen kan dyrkningsmedier blive godkendt til, at man 
kan dyrke økologiske planter i dem. Kravene er bl.a., at dyrkningsmediet ikke indehol-
der kemiske stoffer, og at produktionsanlægget er godkendt, herunder at man kan 
adskille „øko-produkter“ fra „ikke-øko-produkter“. 

Pindstrups produkter er baseret på naturlige Forest Gold-træfibre og sphagnum, som 
er en naturligt forekommende jordtype. Samtidig er den „neutral“ – dvs. i ren form 
er der ikke tilsat kemiske stoffer eller andet til den. Forest Gold-træfibre er ligeledes 
naturligt fremstillet af træchips, der ikke er kemisk behandlet hverken før eller efter 
fældning. I vores øko-produkter blander vi sphagnum og træfibre med økologisk lupin- 
og hønsegødning.

Plantesækken er 
tilsat en startgødning 
til 3-4 uger. Vi anbe-
faler, at der derefter 
tilføres ekstra gød-
ning i kapillær kassens 
vandbeholder
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Når du åbner poser med muld til 
økologisk dyrkning, kan der være 
en hvid svampebelægning på 
overfladen. Det skyldes en bio-
logisk nedbrydning af gødningen 
i mulden og er en helt naturlig 
proces, der fremmer frigivelsen af 
næringsstofferne.
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Gartnerens Krukkemuld
50 L POSE

Et unikt produkt, som er udviklet specielt til krukker og 
afprøvet hos professionelle gartnere. Giver flotte planter i 
hele vækstsæsonen. Mulden består af grov sphagnum med 
30 % Forest Gold-træfibre. Herved opnås sunde og stærke 
planter med et forbedret rodmiljø. Der er tilsat ler, som 
holder på vand og næringsstoffer, så krukkemulden ikke 
tørrer for hurtigt ud, og næringsstofferne ikke vaskes væk.

For at opnå en flot blomstring er der tilsat langtidsvirken-
de gødning i form af små, gule kugler. Gødningen frigives 
langsomt i 5-6 mdr. og i passende mængde i forhold til 
planternes behov. Gødningen indeholder primært nærings-
stoffet kalium, som særligt styrker planternes blomstring. 
Krukkemulden er også tilsat kalk og passer til de fleste 
plantetyper med behov for et pH-niveau omkring 6.

Når du tømmer dine krukker med Gartnerens Krukkemuld, 
er der ofte stadig gødning tilbage i mulden. Du kan derfor 
med fordel sprede mulden i dine bede, så planterne får 
gavn af den sidste gødning. I surbundsbede skal du dog 
kun sprede Surbundsmuld og Ugødet Muld.

OBS: På grund af den specielle gødning har Krukkemulden 
en kortere holdbarhed end øvrige typer muld. Mulden kan 
bruges, som den er, i 2 mdr. fra den produktionsdato, der er 
printet på siden af posen. Efter de 2 mdr. kan mulden stadig 
bruges, hvis den blandes 1:1 med Ugødet Muld eller almin-
delig havejord.

Krukker og potter Krukker og potter

Pottemuld
12,5 L & 50 L POSER

Pottemulden består af en medium- grov sphagnum samt 30 % Forest Gold-træ-
fibre med et godt luftskifte, der sikrer sunde rødder. Den indeholder ler, som er 
med til at holde på fugtighed og næringsstoffer i en længere periode. Træfibrene 
hjælper med at fordele vandet til hele roden, når potten vandes. Der er tilsat en 
startgødning, som rækker til 3-4 uger. Vi anbefaler, at der herefter tilføres ekstra 
gødning (se side 10). Pottemulden passer til de fleste indendørs potteplanter i 
mindre potter med behov for et pH-niveau på ca. 6 og er særligt god til omplant-
ning af stueplanter.

Planteskolemuld
50 L POSE

Planteskolemuld er en blanding af grov sphagnum, 30 % Forest Gold-træfibre og 
sand, der giver et godt og luftigt produkt med en vis tyngde. Mulden er særligt 
velegnet til brug i krukker, da tyngden gør, at krukkerne står mere stabilt. Forest 
Gold-træfibre og sand giver desuden ekstra dræn i jorden, hvilket sikrer, at der 
ikke sker iltmangel pga. megen nedbør eller overvanding. Samtidig virker træfi-
brene som en vandfordeler, der sikrer vand til alle rødder i mulden, når krukkerne 
vandes. Mulden er tilsat en stor mængde startgødning, der giver et ekstra boost 
til fx udplantningsplanter i krukker.
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GOD TIL UDENDØRS KRUKKER

GOD TIL INDENDØRS POTTER

GOD TIL UDENDØRS KRUKKER

MED GØDNING TIL HELE SÆSONEN

De fleste af vores produkter inde-
holder en startgødning, som rækker 
til 3-4 uger. Husk at gøde planterne 
derefter for at få det bedste udbytte. 
Brug fx Langtidsvirkende Gødnings-
tabletter eller Flydende Gødning (se 
side 10), som også fås i en økologisk 
udgave (se side 4).
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Rundt i haven

Oliven-, Palme- og Citrusmuld
50 L POSE

Denne muld er tilpasset de fleste planter fra 
Middelhavsområdet. Den indeholder en blan-
ding af medium og  grov sphagnum samt 30 % 
Forest Gold-træfibre, der tilsammen giver mul-
den en god evne til at holde på fugtigheden 
på tørre dage og samtidig have et godt dræn. 
Samtidig er der tilsat ler, som holder på både 
fugtighed og gødning. Udover en standardgød-
ning til de første uger er der også tilsat ekstra 
mikronæringsstoffer, som denne type planter 
har særligt behov for. Mulden er kalket til et 
pH-niveau på ca. 6. Mulden er især velegnet 
til krukker.

Rosenmuld
50 L POSE

Roser trives bedst i en kompakt muld og må 
ikke tørre for meget ud. Rosen muld er derfor 
en kombination af en medium-grov sphagnum 
samt 30 % Forest Gold-træfibre blandet med 
ler, der holder på fugtighed og næringsstof-
fer. Træfibrene hjælper med hurtigt at fordele 
vandet ud til alle rødder, når der vandes. Ro-
senmulden er tilsat gødning til de første uger 
og er kalket til et pH-niveau på ca. 5,5. Mulden 
kan med fordel bruges i både bede og krukker.

Surbundsmuld
50 L POSE

Sphagnum som rent produkt har allerede et lavt 
pH-niveau og kan derfor med fordel bruges til 
rhododendron og andre surbundsplanter. Sur-
bundsmuld består af en grov sphagnum tilsat 
30 % Forest Gold-træfibre og er ikke tilsat kalk. 
pH-niveauet ligger omkring 4. Der er tilsat en 
lav mængde langtidsvirkende gødning, der ses 
som små gule korn i mulden. Gødningen frigives 
langsomt over en længere periode. Mulden kan 
med fordel bruges i både bede og krukker.
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Sphagnum har et naturligt lavt pH-niveau på ca. 4. 
Ved at tilsætte kalk kan man regulere muldens pH- 
niveau, dvs. hvor sur mulden er. De fleste planter tri-
ves i muld med et pH-niveau på ca. 6, mens surbunds-
planter som fx Rhododendron, Azalea og Blåbær 
behøver en mere sur muld med et pH-niveau på ca. 4.
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Plantesæk
50 L POSE

Plantesækken bruges sammen med kapillær-
kassen Maxi kap (se side 17), hvor den igennem 
en lang vækstsæson sørger for sunde forhold 
til plantens rødder. Plantesækken indeholder 
derfor en grov sphagnum tilsat 30 % Forest 
Gold-træfibre, der sikrer et godt luftskifte. Der 
er tilsat startgødning og kalk til et pH-niveau 
på ca. 6.

Plænemuld
50 L POSE

Plænemuld indeholder en fin sphagnum blan-
det med  sand og er tilsat en høj mængde 
gødning, som sikrer en grøn og frodig vækst. 
Mulden er også tilsat en høj mængde kalk, som 
hæver pH-niveauet i jorden og derved hæmmer 
mosdannelse i græsplænen. Plænemuld kan 
bruges til fx topdressing af etablerede plæ-
ner, hvor der fordeles ca. 1 liter pr. m2 eller ved 
nyetablering af græsplænen, hvor Plænemuld 
kultiveres ned i havejorden inden såning (ca. 
1 liter pr. m2). Det er altid en god idé at bruge 
Plænemuld på en tør plæne eller jord, og gerne 
lige inden regn.



Gødning
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Flydende Gødning
2,5 L DUNK

Flydende Gødning indeholder 4,1 % kvælstof, 
1,4 % fosfor og 5,8 % kalium. Den indeholder 
desuden magnesium og alle nødvendige mikro-
næringsstoffer. Gødningen er meget velegnet 
til grøntsagsdyrkning, hvor man ønsker et højt 
udbytte, og til blomstrende planter. Den høje 
mængde kalium fremmer dannelsen af både 
blomster og frugter.

Drivhusgødningen er velegnet at bruge sam-
men med en Plantesæk på en Maxikap Kapil-
lærvandingskasse (se side 17), men også til 
blomster i krukker, grøntsager i højbede m.m. 
2,5 l rækker til op til 1.250 l gødningsvand.

Flydende Gødning  
fås også i en økologisk  
udgave, se side 4.

Langtidsvirkende   
Gødningstabletter
POSE MED 15 TABLETTER

Hver pakke indeholder 15 tabletter a 7,5 g. 
Hver tablet består af langtidsvirkende gød-
ningskorn, der langsomt frigiver de nødvendi-
ge næringsstoffer til planten. Kornene har en 
holdbarhed på 5-6 mdr. Tabletterne lægges tæt 
ved rodklumpen ved plantning i fx krukker, og 
der vandes derefter kun med rent vand. Hvor 
mange tabletter, der skal anvendes, fremgår af 
et skema på pakken.

Kvælstof (N) fremmer  
væksten, fosfor (P) fremmer 
roddannelsen, og kalium (K) 
fremmer blomster- og  
frugtdannelsen.
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Gødningskornene opløses 
ikke, men ses i mulden 
længe efter plantning. De 
kan nemt forveksles med 
snegleæg. Gødningskornene 
er dog hårde i skallen.
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Guide – hvad skal jeg bruge hvor?
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Til økologisk dyrkning



Lecakugler
10 L & 25 L POSE

Lecakugler består af ren, brændt ler, som er sor teret i størrelser på 10-20 
mm. Lecakuglerne er ikke overfladebehandlet, sådan som traditionel Leca 
til byggeri normalt er.

Lecakugler kan bruges som drænlag i bunden af krukker og potter for 
at minimere risikoen for overvanding. Lecakuglerne kan også blandes i 
 sphagnum og skaber derved en større lufttilførsel til plantens rødder. 
Endelig er Lecakuglerne også velegnede til at lægge i overfladen af krukker 
og potter for at nedsætte fordampningen eller som dekorativ overflade.

Dækbark
80 L POSE

Dækbark består af sorteret bark fra gran- 
og fyrretræer, som er renset for jord. Dæk-
bark bruges til at dække bede og stier for 
at sikre en pæn overflade uden ukrudt. 
Barken er desuden blød at gå på. Om som-
meren holder dækbarken på jordens fugtig-
hed, og om vinteren beskyttes jorden mod 
hård frost. Til dækning mod ukrudt i bede 
og på stier bruges et lag på 7-8 cm. En pose 
med 80 l dækker dermed ca. 1 m2.

Pyntebark
20 L & 70 L POSE

Pyntebark er fremstillet af den dekorative 
bark fra franske pinjetræer og findes i to 
varianter:

–  20 l Pyntebark med barkstykker på 
12-19 mm. Bruges til pynt i krukker og 
potter samt til at dække mindre bede 
og gravsteder.

–  70 l Pyntebark med barkstykker på 15-
25 mm. Bruges til en flot dækning af 
havens bede, som samtidig virker som 
afdækning mod ukrudt. 

Pyntebarken holder på jordens fugtighed 
om sommeren, og om vinteren beskyttes 
jorden mod hård frost. Til dækning mod 
ukrudt i bede og på stier bruges et lag på 
7-8 cm. En pose med 70 l dækker dermed 
ca. 1 m2.

Bark, kalk og Leca

Perlekalk
20 KG POSE

Perlekalk er kalk i små kugler, hvilket gør spredningen nemmere. Kuglerne 
opløses hurtigt og giver omgående effekt.

Perlekalk hæmmer mosvækst i græs plæner og øger grønfarvningen på græs-
plæne og planter. Perlekalk kan også bruges i køkkenhave og blomsterbede, 
hvor man vil hæve pH-niveauet. Til normal vedligeholdelse bruges 20 kg til 
ca. 250 m2. 

Pyntebark og dækbark 
holder på jordens fugtighed 
om sommeren og beskytter 
jorden mod hård frost om 
vinteren.
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Fyld 10-15 cm 
Lecakugler i bunden 
af krukken for bedre 
dræn og en lettere 
krukke.
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Minikap Vandingsdug
Til udskiftning af gamle vandings-
duge til Minikap. Pakning med 4 stk. 
vandingsduge.

Maxipose
3 stk. plastposer til foring af Maxikaps vandbeholder. 
Poserne sikrer mod vandspild, hvis beholderen skulle 
blive utæt. Det er vigtigt at skifte pose hvert år for at 
undgå ophobning af salte og lign.

Maxilåg
I vinterhalvåret kan låget lægges over Maxikap, så den 
kan bruges til opbevaring.

Maxikap 
HVID OG GRÅ

Maxikap er en kapillærvandingskasse – et enkelt og effektivt system, der kan passe sig selv 
i 1-2 uger, alt efter vejret. Dermed kan du rejse på ferie og undgå, at dine planter tørrer ud.  
Maxikap fås i hvid og grå. Maxikap bruges sammen med en plantesæk (se side 4 og 9), hvor 
lidt af mulden presses ned i lågets tre rør. Derved bliver der trukket vand op til planterne fra 
beholderen. Ved at fylde beholderen med vand og gødning undgås spild af begge dele, og 
planterne holdes forsynet med den nødvendige mængde vand og næring, selv på varme dage.

Minikap 
Minikap er et mini-drivhus med plads til 60 små planter, som er 
lette at dyrke fra frø eller stikling. Minikap indeholder fem dele, der 
nemt sættes sammen. Vandingsdugen sikrer konstant fugttilførsel 
til Så- og Priklemulden (se side 3 og 5), og det er derfor ikke nød-
vendigt at vande fra oven. Det er vigtigt at holde vandbeholderen 
fyldt med vand, så vandingsdugen altid holdes fugtig. Et gennem-
sigtigt plastlåg med huller sikrer den rette fugtighed til dyrkning 
af småplanter. Plastlåget tages af, når frøene er spiret. Minikap 
kan med fordel stilles i vindueskarmen, men undgå for stærk sol.

Minikap kan genbruges år efter år. Vi 
anbefaler, at du gør den ren og udskif-
ter vandingsdugen, hver gang Minikap 
tages i brug igen. Så sikrer du optimalt 
vandoptag og undgår evt. smitte fra 
skadelige svampe fra tidligere brug.
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Tilbehør til haven

Vi anbefaler, at du efter et par  
uger begynder at tilføre gødning, 
hver gang du fylder Maxikaps vand-
beholder. Læs mere om gødninger 
på side 4 og 10.
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Klyner 
45 X 45 X 24 CM

Faste og tørre sphagnumblokke. Der er hverken tilsat 
gødning eller kalk, og klynerne har et naturligt lavt 
pH-niveau på ca. 4. De kan med fordel bruges som byg-
geklodser i surbundsbedet eller havebassinet, hvor 
klynerne vil hjælpe til at sænke pH-niveauet.

For at løsne klynerne tilsættes vand, og de øger der-
efter deres volumen. En sav eller lignende bruges til 
at skære med, og dette gøres bedst, når klynerne er 
fugtige.

Højbedsrammer
UBEHANDLET OG SORT FYR

Højbedsrammer kan bruges i den moderne, fleksible og flytbare køkkenhave, og rammerne kan nemt skilles ad og sættes sammen igen i 
mange former, alt efter fantasi og ønske.

Højbedsrammer fås i to forskellige størrelser: 80 x 60 x 18,5 cm (plads til 90 l sphagnum) og 80 x 120 x 18,5 cm (plads til 180 l sphagnum). 
Rammerne er lavet af fyrretræ og fås i sort og natur. De sorte rammer er behandlet med en grundmaling, der ikke er skadelig for planterne. 
En overfladebehandling af rammerne i ubehandlet træ (natur) vil forlænge højbedets levetid. 

Maxiflexkasse
SORTMALET TRÆ OG UBEHANDLET LÆRKETRÆ

Dekorative kasser, som er beregnet til at blive 
brugt med Maxikap (side 17) og Plantesæk (side 
4 og 9). Fås i sortmalet fyrretræ og ubehandlet 
lærketræ. Maxiflexkassen fås også med hjul, 
som gør kassen nem at flytte rundt. Den sorte 
kasse er behandlet med en grundmaling, der 
ikke er skadelig for planterne. Kasserne leveres 
som samlesæt, som er let at samle.

Pyntemåtte
50 X 90 CM

Fleksibel kokosmåtte, der pynter oven på plan-
tesækken, når den er placeret i en Maxiflex-
kasse. Kokosmåtten er 6 mm tyk og er vævet 
på et net af polypropylen. 

Måtten er vandgennemtrængelig og beskytter 
mod opvarmning af og fordampning fra plante-
sækken.Det er let at skære plantehuller i måt-
ten, hvorefter den placeres på plantesækken, 
og der plantes i de udskårne huller.

Tilbehør til haven

1918

Plantekasse
Plantekassen er selvvandende og er beregnet til nem dyrkning af grøntsager, 
krydderurter og blomster. Kassen er fremstillet i kraftig kunststof i antrazitgrå  
og rummer 2 x ca. 20 l muld og 18 l vand. Det er let at fylde kassen med vand, 
og en vandstandsmåler viser hvor meget, der er tilbage. Plantekassen har 6 
hjul, som gør den let at flytte rundt i haven eller på terrassen.

Bygger du højbede af flere 
rammer, anbefaler vi max. 
tre rammer i højden. Fyld 
gerne Lecakugler i den  
nederste, så presset på ram-
men ikke bliver for stort.
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„Fordi vi gerne vil efterlade  
naturen i så god stand som muligt“

Naturgenopretning

20



– Det er sådan her, vi gerne vil have mosen til at se ud 
over det hele. Hernede i bunden finder vi sphagnum-
planten, og den breder sig fint, siger Claus Jensen.

– Sphagnumplanten skal have det fugtigt for at kunne vokse og brede sig. Det skal sige sådan her: „svup, svup“,  
siger Claus Jensen og tramper lidt med gummistøvlen for at vise den rigtige vandstand.

Claus og mosen
Claus Jensen har været ansat hos Pindstrup i 35 år. Han har boet ved Lille Vildmose 
i hele sit liv og kender området ud og ind – mosen og dens dyreliv, fugleliv og 
planter. Bortset fra en periode på tre måneder, hvor han troede, at han skulle være 
mejerist, har han arbejdet i og omkring mosen altid. Claus er i dag ansvarlig for 
genopretningen af de moser, Pindstrup har indvundet sphagnum i.

Hvorfor arbejder Pindstrup med naturgenopretning?
– Det gør vi, fordi vi gerne vil efterlade naturen i så god stand som 
muligt, når vores produktion i et område er færdig. Vi synes også, at 
mosen er smuk, og vi vil helst se områderne blive til naturlig mose 
igen. Derfor er vi engageret i at genoprette de områder, vi ikke 
længere arbejder i, så vi kan aflevere dem i en bedre naturmæssig 
stand. Og det er fantastisk at se den forvandling, der sker. Man kan 
virkelig se resultaterne.

Det har været en proces for os hos Pindstrup. Går vi 20 år tilbage, 
så interesserede vi os mest for tørven og at få den høstet. Det var 
kun nogle få af os, der vidste, hvordan den friske sphagnumplante 
ser ud. Men i dag – da ved vi alle sammen i Pindstrup, hvordan den 
ser ud, og at den er betingelsen for, at ny mose vokser frem.

Hvad gør man rent praktisk?
– Formålet med at genoprette er at få sphagnumplanten til at 
vokse og brede sig i mosen igen. Vi er med i forskellige projekter, 
fx sammen med Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen, og det 
har vi været i over 10 år. Det er virkelig spændende.

Ved at prøve os frem har vi fundet den metode, der virker bedst, så 
sphagnumplanten får de bedste vilkår og lige så stille tager over. 
Det er helt afgørende, at vi regulerer vandstanden præcist, så det 
er lige tilpas for planten, ikke for meget og ikke for lidt. 

Vi har også arbejdet med at pode et område med sphagnum, så 
vi ligesom hjælper væksten i gang. Vi henter frisk sphagnum i ét 
område, og så spreder vi det ud i et andet ved at bruge en grønt-
høster. Det giver rigtig fine resultater.

Hvad kan Pindstrup særligt bidrage 
med for at genoprette naturen?
– Vi har jo været her altid, vi kender mosen. Vi ved alt om at passe 
på områderne og om at færdes her. Vi har den viden og de maskiner, 
der skal til for at arbejde her. Vi ved, hvad der virker, og hvad der 
ikke virker. Så det er de praktiske ting og erfaringen, vi kan bidrage 
med. De ting, man ikke kan regne sig frem til bag ved et skrivebord.

Når Pindstrup høster sphagnum, også kaldet tørv, 
foregår det kun på områder, som har været drænet i 
mange årtier. De blev typisk drænet, for at man i tid-
ligere tider kunne grave tørv til brændsel. Pindstrups 
aktiviteter foregår altid på basis af miljøgodkendelser 
og tilladelser fra myndighederne.

For at sikre den bedste, naturmæssige genopretning 
har Pindstrup taget initiativ til, at områderne tilbage-
lægges til natur, ikke til landbrug, sådan som det var 
almindelig praksis førhen.
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Pindstrup er en dansk, familieejet virksomhed, som har eksisteret 

i over 100 år. I de første årtier var den primære aktivitet at skære 

tørv, som blev brugt til opvarmning. Senere faldt forbruget af 

tørv til opvarmning, og samtidig begyndte man i stedet at bruge 

tørven (sphagnum) som voksemedie til planter.

 

Siden 1960erne har Pindstrup udviklet og solgt voksemedier, der 

er baseret på sphagnum, både i Danmark og på eksportmarkeder-

ne. Vi har et tæt samarbejde med professionelle gartnere i hele 

verden, og det giver os en viden, som vi også bruger til at udvikle 

de bedste produkter til brug i private haver.

Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2
8550 Ryomgård 
Danmark
Tlf. +45 8974 7489
salg@pindstrup.dk
www.pindstrup.dk

FØLG  
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