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Strand-malurt
Strand-malurt er en 
lysegrøn plante, som 
vokser ved Vadehavet.  
Om sommeren har den 
bittesmå rødgrønne 
blomster. Hvis du 
knuser et blad mellem 
to fingre, kommer der 
en stærk duft.  

Er der mange strand-
malurt kan du plukke 
en lille buket.Strand-
malurt kan bruges til 
at holde smådyr væk fra 
ting, som de ikke må 
spise. 



Strand-vejbred
Hvis du bliver sul-
ten, når du er ved 
Vadehavet, så spis et 
par blade af strand-
vejbred.  
Bladene kan også ko-
ges sammen med mælk 
og mel. Retten kaldes 
sor.  

Strand-vejbred ken-
des på de lange smalle, 
grønne blade.  
Strand-vejbred blom-
strer sent på somme-
ren. De små brune og 
gule blomster sidder på 
en stilk, som er meget 
længere end bladene. 



Læge-kokleare
Meget tidlig om for-
året kan du finde læ-
gekokleare ved Vade-
havet.  
De grønne blade lig-
ner et hjerte.  
Om foråret har nogle 
planter stilke med 
hvide blomster.  

Du kan spise bladene 
og de er rigtig sunde. 
Bladene smager lidt af 
sennep.  
I gamle dage spiste sø-
folk lægekokleare, når 
de skulle sejle på ha-
vet i mange dage. 



Tætblomstret  
hindebæger
Hvis du går en tur 
ved Vadehavet om som-
meren, kan du nogle 
steder se tætblom-
stret hindebæger.  
Den har lilla blom-
ster. De store grøn-
ne blade er aflange. 

Finder du et sted med 
mange blomster, må du 
gerne plukke en lille 
buket med hjem. Den kan 
tørres og så har du et 
minde om turen til  
Vadehavet.



Vadegræs - eller 
spartina
Vadegræs er en slags 
græs, som kan vokse 
ude på den våde vade. 
Bladene er stive, 
spidse og stikker 
lidt. 

Vidste du at stilken 
har mange knæ?  

Vadegræs blomstrer sent 
på sommeren. Blomsterne 
er bittesmå og grønne. 
Når der vokser meget 
vadegræs på et sted, 
så bliver mudderet fra 
vandet liggende og der 
bliver lavet nyt land.



Kveller - eller  
salturt
Har du gummistøvler 
på kan du gå ud til 
den våde vade. Her 
vokser kveller.  
Først på sommeren er 
kveller grøn og når 
efteråret nærmer bli-

ver den rød.  
Bladene er tykke og 
fyldt med saft.  
Kveller blomstrer sidst 
på sommeren. De små 
gule blomster er svære 
at se, fordi de sidder 
lidt inde i stænglen. 
Du kan spise kveller. 
De smager af salt.
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