
DIY – Bygg grønnsaksbed 
av blokk



Dette trenger du:

• Finja Murblokk 190 x 190 x 590 mm, 16 stk

• Finja Lettklinker Løs 8–14 mm, ca. 50 liter

• Fiberduk, ca. 3 m²

Verktøy 
Kniv, spade, hansker. handskar. 

Med et grønnsakbed av lettklinkerblokker skaper en forhøyet og beskyttet dyrkingsplass til plantene dine. Lett-
klinkeren gjør det både dekorativt og praktisk. Konstruksjonen er enkel og står støtt uten muring, samtidig  som 
den er lett å flytte rundt. Velger du å mure og pusse grønnsaksbedet, holder det i mange år fremover. Med denne 
beskrivelsen som inspirasjon får du en grønnsakbed med dimensjoner 1200 x 1200 mm, eller du kan tilpasse 
størrelsen til dine preferanser.

Hva inspirerer deg?  

Med alle de mulighetene som ligger i lett-

klinkeren, er det bare fantasien som setter 

grenser. Bedet kan for eksempel bygges i 

flere trinn for å få trappetrinn med grønt. 

Eller hvorfor ikke bruke et gammelt vindu 

for å lage en drivbenk?

Ta gjerne et bilde og send det til Finja,  

info@finja.no, for å få verket ditt publisert 

på hjemmesiden.

Tips! Grønnsakbedet kan enkelt mures med ytterligere blokksjikt i høyden dersom plantene vokser opp og trenger mer støtte.

DIY – Bygg grønnsaksbed av blokk

2



Forbered grunnen
Fjern et 50 mm dypt jordlag som tilsvarer ca. 1,5 x 1,5 m.   

Rull ut fiberduken i den utgravde gropen for å hindre ugress i  

å vokse opp nedenfra. Duken kan med fordel anbringes lett  overlap-

pende for å dekke hele bakken grundig. 

Bygg veggene 
Bygg to omganger Murblokk oppå geoduken. La blokkene stå opp i 

første skift og legg dem på siden i det andre skiftet. Plasser den andre 

omgangen med forskyvning iht. skissen til høyre.

Det holder å stable blokkene oppå hverandre uten å mure.   

Vil du ha et mer permanent bed, anbefaler vi imidlertid muring. 

Ferdigstill grønnsakbedet 
Fyll bunnen med et lag løs lettklinker.   

Topp med jord blandet med løs lettklinker før du planter.

Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan 

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets  

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.
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