
Bregnernes comeback
De smukke grønne skulpturelle bregners 
comeback er en god nyhed. Der er stor for-
skel på, hvordan de ser ud, og hvor store de 
bliver, men fælles for dem alle er de skulp-
turelle blade, der hvert forår ruller sig ud.

Helt specielle
Kongebregne, kurvebregne, rødslørbregne. 
Der findes mange forskellige bregner, men 
vidste du at de har deres helt egen place-
ring i planteriget? De tilhører gruppen af 
karplanter, som er karakteriseret ved at 
formere sig med sporer. På bladene dan-
nes små brunlige sporehuse, hvorfra de nye 
planter dannes. Man kan derfor ikke dele 
bregner eller tage stiklinger af dem. Om-
vendt vil man måske erfare, at der dukker 
bregner op mange andre steder i haven.

Skovbunden og engen
Når vi kigger på naturens egne bregner, så 
findes de ofte i skovbunden eller på engen. 
Her er der tilpas meget fugtighed i jorden, 
og ikke mindst det, vi kalder for humus. Her 
står planterne også i delvis skygge eller dyb 
skygge, så det skal man have in mente, når 
bregnerne skal trives optimalt i haven. Et 
nordvendt bed, under større træer, eller på 
en stensætning, der noget af dagen står 
skyggefuldt. Bregner hører til de planter i 
haven, som kræver meget lidt pasning. Ef-
ter vinteren fjernes de visne eller skadede 
blade, mens de resten af tiden bare passer 
sig selv.

Kurvebregnen
En af de mest solide 
og robuste bregner 
er kurvebregnen. 
Især strudsvinge-
bregnen, Matteuc-
cia struthiopteris 
giver et særdeles 
flot strukturelt ud-
seende. Den passer 

godt ind i bedet med hosta, påskeklokker 
og juleroser. Planter du i store krukker eller 
kasser, så er kurvebregner også særdeles 
smukke på terrassen. 

Ønsker du bregner i det sol-
rige bed, så skal du vælge 
engelsød eller mangeløv. De 
stedsegrønne kambregner tri-
ves godt i stensætninger, for 
de kræver ikke meget jord at 
vokse i.

NB

Prøv at plante bregner som bund-
dækkende planter. Flere af breg-
nerne er vintergrønne og er derfor 
særdeles velegnende – gartneren i 
dit lokale havecenter kan hjælpe dig 
med at finde de rette planter til dig.

TIPS


