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Have og uderum 
Tekst: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm 

BEDRE HJEM: Vilde haver og selvforsyning er det, de nye 
havegenerationer vil have. Kombinationen afspejler deres 
værdier i livet, og den gør, at de ikke skal stresse rundt 
og rette kanter på plænen, men i stedet kan producere 
fødevarer som de afslappede mennesker, de ser sig selv 
som.

Nogle går så linen helt ud, som fx Lisbet og Peter gjorde 
det allerede i starten af 1980’erne, hvor de omdannede 
deres parcelhushave på 250 m2 til én stor køkkenhave. Den 
forsyner dem år efter år med sprøjtefri frugt og grønt, og de 
høster 180 kilo tomater om året og sparer op mod 50.000 kr. 
på grønt alene.  

I temaet kan du også læse, hvordan du indretter en have, 
så den passer til den arbejdsindsats, du er villig til at yde. Vi 
viser dig 3 forskellige haveskitser: Have 1 er enkel og nem 
at passe, have 2 er lidt mere tidskrævende, mens have 3 er 
for entusiasten, der kan lide at nusse. Måske passer en af 
haverne lige præcis til dig, og ellers er du velkommen til at 
plukke, kombinere eller lade dig inspirere.

God læselyst. 

22-siders  
tema om have 

og uderum
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Den vilde have hitter
Glem den pæne, nysselige og vinkelrette have, som vor mormor 
elskede den. De nye generationer er til vilde haver og selvforsyning  
Og de vil have økologi og selvkørende blomsterbede, der opsamler 
regn og minder om barndommens vilde grøftekanter. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg   Foto: Bigstockphoto
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 I en tid, hvor mange – især i de 
yngre generationer – dokumenterer 
al færden, gøre og laden online, hvor 
hverdagen ræser af sted og stresser de 
fleste, en tid, hvor supermarkedernes 
hylder bugner af madvarer af mildt 
sagt varierende kvalitet, og hvor vi har 
styr på alt fra karriere og kropsvægt, 
pension og personligt brand – ja, i 
denne tid søger vi mod den vilde og 
ukontrollerede natur.

Begreber som friland, økologisk og 
hjemmedyrket peger i retning af det, 
vi savner, mangler og svagt mindes. 
Smagen af mormors solsøde jordbær 
med fløde og farfars nye kartofler, vi 
selv var med til at grave op af mulden. 
De minder søger vi tilbage til, når vi 
dyrker have – hvad enten det er på 
parcelhusgrunden, på altanen eller 
i urbane fødevarefællesskaber. Og 
derfor er der i disse år gået højstatus i 
haveliv, hjemmedyrkede afgrøder og 
vilde vækster. For det hele minder os 
om grøftekanten eller hippienaboens 
skæve, skøre og giftfrie køkkenhave, 
vi husker fra vores barndom, forklarer 
boligsociolog Mette Mechlenborg.

Hun bakkes op af Jesper Corfitzen,  
gartner og havefaglig leder i Havesel-
skabet. Han taler dagligt med mange 
danske haveentusiaster, der ringer og 
spørger om hjælp og forslag til alver-
dens gøremål i haven. Og han mener, 
tendensen er klar.

"Der er sket et skift i havegenerationer-
ne. For hvor mange yngre boligejere 
for 20 år siden hverken vidste, hvordan 
man fik mad ud af sin have eller gad 
undersøge hvordan, så er mange unge 
i dag køkkenhave-frontkæmpere og 
passionerede havenørder. Også selvom 
de bor i lejlighed i byen. Og de ringer til 
os og spørger om alverdens ting – så de 
nye havegenerationer er virkelig frem-
me i skoene. Måske fordi de er vant til 
at undre sig, udfordre sig selv og søge 
den information, de mangler – og dele 
deres succeser og fiaskoer med deres 
venner og interessefællesskaber på de 
sociale medier", mener han.

Vores sande natur finder vi i haven
"Den vilde natur i haven overtager 
os og minder os om vores egen sande 
natur og roen i os selv. Vores liv er fuld 
af kultur og struktur, men i haven tager 

naturen over og får os til at føle os fri 
for vores stramme ugeskema. Og når 
vi dyrker det, vi spiser, så er vi tilbage 
ved noget helt fundamentalt i menne-
sket – og netop derfor er nyttehaven 
kommet stærkt igen i disse år. Vi ser nu 
naturen som den ressource, den er, og 
går pludselig op i at kultivere jord". 

Mette Mechlenborg bakkes op af 
Jesper Corfitzen, som bekræfter den 
stigende tendens til at dyrke vores mad 
for alvor – og ikke bare som et sjovt 
hyggeprojekt.

"Vi er stadig mere aktive i vores haver 
og inddrager vores børn i dyrkning og 
pasningsarbejde i stadig større grad. 
For vi vil vise dem, hvor maden kom-
mer fra – og give dem en forståelse med 
i livet af, at mad er en knap ressource i 
verden – og at vi derfor skal spise hele 
sellerien".

Vores have skal afspejle vores værdi-
er i livet, og derfor søger mange den 
ukontrollable, vilde have, så vi ikke 
skal stresse rundt og rette kanter på 
plænen, men i stedet kan producere fø-
devarer som de afslappede mennesker, 
vi gerne vil se os selv som.

Den vilde natur i haven overtager os og 
minder os om vores egen sande natur og 
roen i os selv.
Mette Mechlenborg, boligsociolog.

“

Genbrug af materialer og naturens 
ressourcer – og bæredygtig dyrkning 
til eget middagsbord – passer som fod 
i hose til den afslappede havestil, der 
har præget tiden efter finanskrisen, 
fortæller Jesper Corfitzen. Og selv-
om vi nu har lidt flere penge mellem 
hænderne, så er vi stadig selektive og 
prisbevidste, hvorfor det personlige og 
ressourcebesparende er federe end det 
dyrt indkøbte.

"Det er ikke kun blær. Vi vil faktisk 
gerne gøre en forskel og dyrke afgrø-
der, samle regnvand op i tønder, undgå 
ukrudtsmidler og andet, der er smukt 
i det store perspektiv. Vi er ikke på det 
helt store idealistiske korstog, men 
kan vi producere vores egen gødning 
ved at have høns, der spiser resterne 
fra nyttehaven, hvor gødningen spre-
des ud igen, så giver det hele mening 
for os", forklarer Jesper Corfitzen. 

For mange er det dog stadig den over-
skuelige og afgrænsede nyttehave, der 
hitter. For selvom vi gerne vil være 
afslappede nok til at slippe kontrollen 
og lade det hele gro, så har vi brug for at 
kunne overskue, ’at der i netop dét bed 
er kontrolleret kaos’. 
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Overskuelige og succesfulde afgrøder 
som tomater, chili, forårskartofler 
og krydderurter er derfor populære, 
selvom flere kaster sig ud i sværere 
afgrøder, der kræver lidt mere end et 
frø i jorden. 

Unge, grønne frontkæmpere
Og her tager Jesper Corfitzen fat i noget 
helt centralt, mener Mette Mechlen-
borg. 

"Som Immanuel Kant sagde, må vi 
bære over med mennesket. For bedst 
som vi får brudt med den travle hver-
dag, hvor vi er meget online, så går vi i 
haven for at koble af – og begynder så 
at dele billeder af vores jordiltning og 
succeser med særlige vækstsorter på 
de sociale medier. For vi bliver glade, 
stolte og passionerede – og den energi 
vil vi dele. Og det er de sociale medier 
virkelig gode til. Se mine tomater – se 
min hjemmelavede dit og dat", forkla-
rer hun.

En anden ny trend er, at mange får 
fladskærm på terrassen under en 
overdækning, så landskampen kan 
indtages udendørs med alle naboerne. 
Det er både godt og skidt, mener de 
begge – for på den ene side samler det 
familien, på den anden side slæber vi 
bare kulturen med ud i naturen i stedet 
for at nyde den, som den er.

Og når vi dyrker det, vi spiser, så er vi 
tilbage ved noget fundamentalt i men-
nesket – og netop derfor er nyttehaven 
kommet stærkt igen i disse år. 
Mette Mechlenborg, boligsociolog

“

Positivt er det dog, at haven nu bruges 
hele sæsonen, uddyber Jesper Corfit-
zen.

"Fx kunne man se på Facebook hen 
over julen, at mange pyntede op ude i 
haven og grillede julestegen i kugle-
grillen. Og det er et godt eksempel på, 
at vi nu ikke længere kun går op i at 
have et fedt hus eller samtalekøkken – 
men at alle nu fortjener en fed have".

Gamle værdier på nye flasker
For 100 år siden tog arbejderen ud af 
storbyen, dyrkede afgrøder på sit jord-
lod og tog råvarer med hjem til stenbro-
en. I 1970’erne flyttede danskerne ud af 
byen i hobetal, og de utallige parceller 
indfriede drømmen om egen have. En 
nærmest ligusterfascistisk tilgang til 
en tæt, plan og tætklippet plæne og 
en snorlige hæk tog form, og vi brugte 

timer i haven – og timer på at holde øje 
med, om naboens hæk var mere lige 
end vores.

I dag har vi ikke tid til at holde haven i 
kort snor, for vi er på konstant. Vi gør 
karriere, bager selv, spiser primært 
økologisk, dyrker vores krop, holder 
vægten, er vel informeret om verdens 
udvikling og er samtidig helt, helt til 
stede i vores relationer. 

"Den vilde have og dens afgrøder kan 
vi ikke kontrollere, og netop natu-
rens magt over kulturen – det er der, 
vi mærker os selv. Vi vil hellere dele 
end konkurrere, så vi bytter frø med 
naboen og opfatter roderiet i mulden 
som meditativt og som en sund pause 
fra arbejdsræs og onlineliv", forklarer 
boligsociolog Mette Mechlenborg.  
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Hæk  

Tidsforbruget til klipning afhænger 
af hækkens højde, længde, hvor let 
den er at komme til, hvor rutineret du 
klipper, og hvor høje dine form-ambi-
tioner er. Læg hertil transporttiden til 
aflæsning af hækaffaldet.

Græsplæne  

Tidsforbruget afhænger af plænens 
størrelse, af hvor kort og tæt plænen 
skal være, om du bekæmper mos og 
tidsler med alle midler – eller om du 
kan lide en vild plæne.

Træer  

Nogle træer vokser op, tager form 
og beholder den. Nogle sorter er 
meget modstandsdygtige over for 
sygdomme. Andre skal beskæres 
årligt, gødes og smider blade over 
hele haven, som du kan vælge at rive 

sammen og smide på komposten – 
eller lade ligge.

Stenterrasse 

Et hårdt stampet underlag gør det 
svært for ukrudt at trænge op gen-
nem fugerne. Fej mindst 2 gange 
årligt med fugesand.

Indkørsel 

Jo større fliser, du vælger, jo færre 
fuger skal du passe. Vælger du en 
drænvenlig belægning, hvor der kan 
vokse grønt i, kan du slå det med fx 
din plæneklipper.

Træværk 

Skal vedligeholdes med olie eller 
træbeskyttelse, medmindre det er 
en hård træsort som fx ipé eller robi-
nietræ. Hårde træsorter passer stort 
set sig selv og bliver grå med tiden.

Fælles for de 3 haveeksempler

1 2 3

Disse arbejdsopgaver gælder for hver af de 3 haver. 
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 Gør dig selv en stor tjeneste: Vær 
realistisk med, hvor meget tid du 
regner med at bruge på havearbejde 
– og anlæg så din have derefter. For 
slår du for stort et brød op, så hænger 
du på arbejdsbyrden eller den dårlige 
samvittighed de næste mange år.

Knud Bundgaard fra www.unikaha-
ver.dk er havearkitekt og anlægsgart-
ner og har hjulpet tusindvis af danske-
re med at etablere en have, der passer 
til netop dem. Og de fleste vil have en 
nem have, forklarer han.

"Men hvad er en nem have? Nem at 
etablere eller nem at passe?, spørger jeg 
så, for det er nemlig 2 meget forskellige 
ting. Mange synes, en græsplæne er 
nem at passe, men den er faktisk tem-
melig tidskrævende – det nemme be-
står blot i, at vi ved, hvad vi skal gøre. 
Et staudebed aner mange ikke, hvad vi 
skal stille op med, så selvom det kan 
kræve meget mindre vedligeholdelse, 
så synes mange, det er svært".

Jo flere fuger, jo mere ukrudt
Det er det samme med fliser, forklarer 
Knud Bundgaard. Fraværet af planter 
kan være let i nogens øjne, men skal 
fliser og mellemliggende bånd af 
chaussésten lægges, så ukrudtet ikke 
pibler op af fugerne, så er etableringen 
temmelig omfattende. Underlaget skal 
fx stampes grundigt. Og jo mindre 
sten, jo flere fuger og dermed endnu 
mere lugearbejde.

"Vil du have en have, der er let at holde, 
så skal du prioritere det økonomisk 

Vælg en have, du kan 
overkomme
På de næste sider kan du se, hvordan man anlægger 3 haver, der kræver vidt 
forskellig arbejdsindsats. Have 1 er enkel og nem at passe, have 2 er lidt mere 
tidskrævende, mens have 3 er for entusiasten, der kan lide at nusse. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Illustration: Knud Bundgaard, www.unikahaver.dk
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1

2
3

HAVE 1: 
Nem
 

Tidsforbrug: 1 time/uge, 
mest forår/efterår.

Etablering: Middel pga. 
skrå fliser ved carporten, 
der kræver flere tilskæ-
ringer.

Havens fokus: Enkel 
opbygning med skrå terrassedetalje og fortrinsvis ens buske og 
træer, hvilket forsimpler vedligeholdelsen.

Øvrige arbejdsopgaver ud over de generelle (se side 43):

 1  BEDET
 
Bedet er adskilt fra hækken, hvilket gør det let at køre forbi med 
plæneklipperen og både let at luge i bedet og klippe hækken, da 
du kan komme til fra begge sider. 

 2  BEPLANTNING
 
Beplantningerne består af få arter, så beskæring og udtynding 
undgås, når de vokser sammen. Desuden er der her valgt ens 
bunddækkeplanter, som efterhånden vil passe sig selv. Dog skal 
du holde ukrudt væk, indtil de fylder hele bedet. 

 3  KRUKKER
 
Krukker med små træer, blomster eller urter er valgt, fordi den 
afgrænsede vækst er let at holde styr på og billig at erstatte, hvis 
de dør vinteren over. Krukker kræver dog ugentlig vanding som-
meren over. 

Glem det lige, 
perfekte mor-
morbed, der 
ligner et glans-
billede.
Knud Bundgaard

“
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og i etableringsfasen. Du skal fx luge 
flittigt, indtil haven er ’kørt i stilling’ 
og et tæt bunddække af fx lavendler er 
vokset til og passer sig selv. Og en sten-
belagt indkørsel eller terrasse, hvis 
underlag er godt og tæt stampet, tager 
tid og koster kroner at etablere. Men så 
holder den også i mange år".

Slip dit staudekaos løs
Knud Bundgaard mener generelt, 
at vi drukner os i unødige regler for 
ordentlighed i haven og hilser den nye 
havetrend om naturlig uordentlighed 
velkommen.

Glem lige det perfekte mormorbed, der 
ligner et glansbillede, råder han. For-
skellighed og individualitet er in, så 
laver du et stort, vildt og selvherskende 
staudebed, som du i februar kan meje 
ned med hækkeklipperen, inden de 
mange forskellige planter skyder igen, 
sparer du dig selv for mange timers 
arbejde.

"Det er super flot, afvekslende år for 
år og kræver en minimal arbejdsind-
sats. Og en bar, kedelig have opfordrer 
ikke ikke til hygge og leg, men gør du 
noget for at skabe forskellige rum i 
haven, som er afgrænsede, hyggelige 
eller funktionelle på hver sinmåde, vil 
haven lokke til brug. Plant æbletræer, 
skab kroge med læ eller udsigt, skærm 
af med smukke buske ind mod naboen, 
eller lav en lækker terrasse med sol-, 
grill og bålafdeling". 
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HAVE 2: Middel
 
Tidsforbrug: 2 timer/uge, mest forår/
efterår.

Etablering: Middel. Både i etablering 
og pasning.

Havens fokus: En have med et større 
men stadig overkommeligt tidsfor-
brug. Mertiden går på de mange små 
bede, de mindre sten og flere fuger – 
og især flere forskellige beplantninger.

Øvrige arbejdsopgaver ud over de 
generelle (se side 43):

 1  BEDET
 
Bedet ved hækken har forskellige stau-
der og træer og buske, hvilket kræver 
mere beskæringsarbejde, så de stær-
kere sorter ikke overtager de mere 
skrøbelige. Flere sorter betyder også, 
at du skal sætte dig lidt ind i, hvilke der 
kræver hvilken pasning.

 2  SMÅ BEDE
 
Små bede på terrassen betyder 
lugning og klipning, men giver grønt 
liv på den ellers bare terrasse. Det 

samme gør krukkerne med blomster, 
små træer m.m.

 3  BEPLANTNING
 
Beplantningerne i denne have er flere, 
mere afvekslende og knap så selv-
kørende, så her skal du forvente lidt 
klippe- og beskæringsarbejde. 

 4  VÆGDRIVHUS
 
Vægdrivhuset, hvor fx tomatplanter og 
urter skal vandes, klippes og plejes. 
Vask drivhusets inderside ned for 
alger og plantesygdomme i starten af 
hver sæson.

5  EKSTRA TERRASSE
 
Ekstra terrasse kræver også vedlige-
hold. For selvom du vælger en hårdfør 
træsort, der ikke behøver træbeskyt-
telse eller olie, så skal møblerne olie-
res, og tagrenden på taget tømmes 
m.m.

 6  BUKSBOM
 
Buksbom skal formklippes 4 gange 
om året for at beholde deres form.

7  ÆBLETRÆER
 
Æbletræer kræver opstamning, så 
kronen med frugt hæves over resten 
af bedet. Til gengæld kan du lade 
æbler, der falder af og rådner, ligge og 
formulde i bedet.

8  HYGGEOMRÅDE
 
Hyggeområdet på terrassen er  
omkranset af en ramme af chaussé-
sten, som også giver øget risiko for 
ukrudt. 
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Tidsforbrug: 5 timer/uge eller alt, du 
lyster.

Etablering: Kompliceret og tidskræ-
vende – men et fantastisk resultat.
Havens fokus: for entusiasten, der 
elsker at nusse, eksperimentere og 
følge udviklingen af deres træ/staude/
bassin-projekter. Haven tager tid og 
penge at anlægge – men så har du 
også hyggeprojekter i haven til hele 
året.

Havens fokus: Dette er en have 
for entusiaster, der elsker at nusse, 
eksperimentere og følge udviklingen 
af sine træ-/staude-/bassin-projek-
ter. Denne have tager tid og penge 
at anlægge – og nydelsen her består 
især i altid, året rundt, at arbejde med 
havens mange elementer. 

Øvrige arbejdsopgaver ud over de 
generelle (se side 43):

 1  INDKØRSEL

Indkørslen er grøn og køn og pas-
ses bedst ved at lade fugerne med 
beplantning være lavere end fliserne, 
så planterne ikke bliver slidt i stykker 
af din bil men kan gro i fred i mellem-
rummene. 

 2  FORHAVEN
 
Forhaven har både træer, formklippe-
de buksbom og græs med afklippede 
kanter. Især formklipning af buksbom 
kan være sjovt. Måske har du en kant-
trimmer, så du let kan studse græs-
plænens kanter.

 3  PIKSTEN
 
Piksten er lagt ned som smukke bånd 
langs forhavens afgrænsning, på stien 
fra forhaven om til baghaven og andre 
steder på stenbelægninger foran 
huset og på terrassen mod haven. 
Piksten kræver lidt lugning for ikke at 
forsvinde i ukrudt. Til gengæld er de 
smukke og rustikke året rundt.

 4  PRYDGRÆSSER

Prydgræsser er plantet på stenom-
råder både foran og bag ved huset. 
De er super dekorative, men skal lige 
vandes lidt, når det er tørt, og klippes 
ned om efteråret.

 5  STAUDER
 
Skyggetålende skovbundsstauder 
som hosta, bregner og bronzeblad 
danner en smuk bund for træerne i 
bedet langs stien om mod haven. Her 
er der også masser af påskeliljer og 
vintergækker til at pynte i de kolde 
måneder.

 6  INDGANGSPARTIET
 
Indgangspartiet er et lille, hyggeligt 
velkomstrum med havemøbler af træ, 
en bagvæg af træ og 2 spalierede 
æbletræer. Havemøbler og hegn skal 
vedligeholdes som andet træ, og 
æbletræet formes og plejes.

 7  BUSKE

Opstammede buske, her rød paryk-
busk, kræver en del pleje og beskæ-
ring, da de i 5-6 år skal have alle de 
nederste grene skåret af årligt for at 
få ’træformen’. Beskæringsteknikken 
kræver lidt lektielæsning.

 8  STENBELÆGNING
 
Stenbelægningerne her er tidskræ-
vende, fordi der er mange detaljer og 
små fuger i de dekorative felter a 9 stk. 
chaussésten og huller i flisebelægnin-
gen til beplantning. Det gælder også 
foran drivhuset bagerst i haven. 

 9  BASSIN
 
Bassinets vand kan renses mekanisk, 
men bassinet skal holdes rent for bla-
de og kviste, og siderne skures rene 
en gang om året. Fyld bassinet op, når 
vand fordamper om sommeren. I mid-
ten af bassinet er der et bed med bl.a. 
buksbom, som skal formklippes som 
et bonsaitræ, og den teknik kræver 
træning.

HAVE 3: 
Krævende
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10  BEDET

Bedet er et staudebed, hvor placerin-
gen af de forskellige arter spiller en 
stor rolle i det smukke tetris-ønster af 
firkanter. Vandrette felter har én slags 
blomster. Lodrette felter en anden 
slags. Overlap herimellem er en 
blanding af de 2 blomstertyper. Her er 
også plantet formklippet buksbom.

11  TRÆKASSER

Trækasser er tænkt som oaser og er 
placeret rundtom i haven. Her kan 
soles, leges og nydes en aftendrink. 
De skal olieres årligt, medmindre de er 
lavet af hårdt træ. 

12  PERGOLA

Pergolaen forbinder stenterrassen 
med den bagerste del af haven, og 
her skal træstolper og -gulv vedlige-
holdes. Op over træbjælkerne vokser 
den storblomstrende klematis ’Nelly 
Moser’, der kræver lidt hjælp og særlig 
beskæring for at kunne fylde hele 
pergolaen med blomster. 

13  ÆBLETRÆER

Æbletræer er plantet i hækken og skal 
beskæres i kronen, så de er flot fri af 
hækken nedenunder og ikke skygger 
for meget i køkkenhaven.

14  DRIVHUS

Drivhuset her har 2 vægge af træ og 2 
frontsider af glas, som skal hhv. påfø-
res olie eller træbeskyttelse og holdes 
fri for alger og utøj. Et drivhus kræver 
en relativ stor arbejdsindsats, hvis du 
vil have noget ud af det. Men du kan 
også bruge det som hyggeudhus. 

15  KOMPOST

Beholderen til kompostering af køk-
kenaffald, som du kan berige jorden 
med i højbedene.

16  STENBED

Stenbedet kræver, at du elsker at 
nusse med de små, sarte kobjælder, 
rypelyng og andre små, sarte planter. 
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17  HØJBED

Højbedene er fyldt med afgrøder, der 
skal forspires, plantes, vandes, luges 
og høstes, så det skal du elske at kaste 
dig ud i og eksperimentere med. Des-
uden skal jorden kultiveres efter endt 
sæson, træet i højbedene skal holdes, 
og græsset op til kanterne trimmes.

18  VINSTOKKE

Naturstammerne ved trampolinen er 
grosted for vinstokke, der ligeledes 
kræver særlig opbinding og beskæ-
ring. 
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Krenstop Høstanamone Syren

NEMME PLANTER

 Bunddække i bed: Efeu, lav ben-
ved, vinca, cotoneaster, kranstop 
m.fl.

 Stauder: Løvefod, staudesalvie, 
hosta, lavendel, høstanemone, 
stjerneskærm, dagliljer m.fl.

 Buske: Bærmispel, syren, uægte 
jasmin, kejserbusk m.fl.

 Træer: Kugleløn, dodong-røn, 
blommebladet tjørn, hvidtjørn 
m.fl.

Kilde: Knud Bundgaard & Jens Peter Jacob-
sen, indehavere af www.unikahaver.dk

Gartnerens bedste tip
Lad være med at gøre tingene sværere, end de er. Hvis en gren er i 
vejen, så sav den af, og lad være med at gå ind og slå op i en bog for at 
læse op. Bare prøv dig frem – træer dør ikke af at væske lidt. Og der 
findes tusindvis af tunge bøger, der kan dræbe din haveglæde.

UUNDVÆRLIGE REDSKABER

 En elektrisk hækkeklipper (med 
batteri så du ikke klipper lednin-
gen over)

 En plæneklipper (evt. elektrisk, 
hvis din plæne er meget stor)

 En kost (til at feje belægningerne 
med)

 En rive (til at samle visne blade 
med)

 En foldesav (så du kan fjerne 
større og mindre grene)

 En beskærersaks (til blomster og 
mindre grene)

GODE RÅD FRA KNUD BUNDGAARD

 Brug hårdføre planter, der passer til stedets naturlige forudsætninger – og 
spar dig selv for unødigt arbejde. Spørg din havearkitekt, en gartner eller 
der, hvor du køber dine planter.

 Vær ikke bange for fylde i haven. En have skal være hyggelig, så glem en 
’bar’ fodboldbane, for her gider ingen lege eller hygge. Skab små hygge- 
og legerum med bænke, plateauer og huler i buske.

 Vær ikke bange for træer, men vælg de hurtigvoksende og mest skyggen-
de fra. Gå efter små træer, fx frugttræer, visse rønne- og tjørnetyper eller 
tyrkisk hassel.

 Vær ikke bange for at pløje hele plænen op for at løsne din jord. Intet vokser 
sig stort og trives i jord, der er hårdt stampet efter mange års stilstand eller 
store maskiners rumsteren i nyetablerede villakvarterer. 

 Vær ikke bange for store stenbelægninger, hvis du bor i et område, hvor 
der er rigelig plads til at regnen kan sive ned i det grønne omkring. Bor du 
i et byområde, hvor alt er asfalteret, bør du overveje en anden terrasseløs-
ning.
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Et godt tilbud

Tilbuddene gælder fra 24.3. til og med 5.5.2015  JYSK.dk
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PLUS

Også rabat
på ekstra

stole

SKAGEN bord + 4 GUdHJEM StAbElStolE
Bord i aluminium og slidstærkt, vedligeholdelsesfrit kunsttræ B90 x L150 x H74 cm. Komfortable 
stabelstole i stål og håndflettet, vejrbestandig petan.
Bord 1899,- Stol 449,-  

Vedligeholdelsesfrit

Gold E5 - ElEvAtioNSSENG
Eksklusiv elevationsseng med elbetjent hoved- og fodende. Inkl. fjernbetjening. Ekskl. ben. 2x90x200 cm*

Alt dette får du:
•  2 GOLD A5 motoriserede elevationsbunde med 28 lameller og polstrede rammer. Pr. stk. 2299,-
•  2 vendbare GOLD E5 springmadrasser med to hårdheder og pocket-fjedre 250/m² inddelt i 3 

komfortzoner. Polstret med purskum. Pr. stk. 1799,-
•  2 topmadrasser, 4 cm tykke med purskumskerne. Vaskbart strækbetræk med let quiltning. Pr. stk. 899,-  

90x200 cm* 3499,-
Fås også med topmadras i latex eller 
memory-skum +500,- 

MADE IN 
DENMARK

GOLD
EKSKLUSIV
KVALITET

25
ÅRS

GARANTI

Inkl. topmadras
Spar  

2.996.-

2x90x200 cM*

6 998.-

bord + 4 StolE

2 999.-

Spar  

696.-
3 StK. 50x90 cM

100.-

Spar  

4985

UPPSAlA HåNdKlædESEriE
100% bomuld. Vægt 370 g/m². Fås i flere farver.
Gæstehåndklæde 30x50 cm 1 stk. 14,95 3 stk. 30,- 
Håndklæde 50x90 cm 1 stk. 49,95 3 stk. 100,- 
Badehåndklæde 65x135 cm 1 stk. 99,- 3 stk. 200,-  

Bomuldssatin

140x220 cm* 1 sæt 349,- 2 sæt 499,-
200x220 cm* 1 sæt 449,-

NEll SENGESæt i SAtiN
100% bomuldssatin med striber i en eksklusiv og dejlig blød 
kvalitet. 140x200 cm 1 sæt 299,-

2 Sæt

449.-GOLD

NiMtoFtE KoNtorStol
Polstret sæde og ryg i læderlook. Med gaspatron.  

350.-

Spar  

149.-
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HAVE 2: Middel
 
Tidsforbrug: 2 timer/uge, mest forår/
efterår.

Etablering: Middel. Både i etablering 
og pasning.

Havens fokus: En have med et større 
men stadig overkommeligt tidsfor-
brug. Mertiden går på de mange små 
bede, de mindre sten og flere fuger – 
og især flere forskellige beplantninger.

Øvrige arbejdsopgaver ud over de 
generelle (se side 43):

 1  BEDET
 
Bedet ved hækken har forskellige stau-
der og træer og buske, hvilket kræver 
mere beskæringsarbejde, så de stær-
kere sorter ikke overtager de mere 
skrøbelige. Flere sorter betyder også, 
at du skal sætte dig lidt ind i, hvilke der 
kræver hvilken pasning.

 2  SMÅ BEDE
 
Små bede på terrassen betyder 
lugning og klipning, men giver grønt 
liv på den ellers bare terrasse. Det 

samme gør krukkerne med blomster, 
små træer m.m.

 3  BEPLANTNING
 
Beplantningerne i denne have er flere, 
mere afvekslende og knap så selv-
kørende, så her skal du forvente lidt 
klippe- og beskæringsarbejde. 

 4  VÆGDRIVHUS
 
Vægdrivhuset, hvor fx tomatplanter og 
urter skal vandes, klippes og plejes. 
Vask drivhusets inderside ned for 
alger og plantesygdomme i starten af 
hver sæson.

5  EKSTRA TERRASSE
 
Ekstra terrasse kræver også vedlige-
hold. For selvom du vælger en hårdfør 
træsort, der ikke behøver træbeskyt-
telse eller olie, så skal møblerne olie-
res, og tagrenden på taget tømmes 
m.m.

 6  BUKSBOM
 
Buksbom skal formklippes 4 gange 
om året for at beholde deres form.

7  ÆBLETRÆER
 
Æbletræer kræver opstamning, så 
kronen med frugt hæves over resten 
af bedet. Til gengæld kan du lade 
æbler, der falder af og rådner, ligge og 
formulde i bedet.

8  HYGGEOMRÅDE
 
Hyggeområdet på terrassen er  
omkranset af en ramme af chaussé-
sten, som også giver øget risiko for 
ukrudt. 
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Tema

Tidsforbrug: 5 timer/uge eller alt, du 
lyster.

Etablering: Kompliceret og tidskræ-
vende – men et fantastisk resultat.
Havens fokus: for entusiasten, der 
elsker at nusse, eksperimentere og 
følge udviklingen af deres træ/staude/
bassin-projekter. Haven tager tid og 
penge at anlægge – men så har du 
også hyggeprojekter i haven til hele 
året.

Havens fokus: Dette er en have 
for entusiaster, der elsker at nusse, 
eksperimentere og følge udviklingen 
af sine træ-/staude-/bassin-projek-
ter. Denne have tager tid og penge 
at anlægge – og nydelsen her består 
især i altid, året rundt, at arbejde med 
havens mange elementer. 

Øvrige arbejdsopgaver ud over de 
generelle (se side 43):

 1  INDKØRSEL

Indkørslen er grøn og køn og pas-
ses bedst ved at lade fugerne med 
beplantning være lavere end fliserne, 
så planterne ikke bliver slidt i stykker 
af din bil men kan gro i fred i mellem-
rummene. 

 2  FORHAVEN
 
Forhaven har både træer, formklippe-
de buksbom og græs med afklippede 
kanter. Især formklipning af buksbom 
kan være sjovt. Måske har du en kant-
trimmer, så du let kan studse græs-
plænens kanter.

 3  PIKSTEN
 
Piksten er lagt ned som smukke bånd 
langs forhavens afgrænsning, på stien 
fra forhaven om til baghaven og andre 
steder på stenbelægninger foran 
huset og på terrassen mod haven. 
Piksten kræver lidt lugning for ikke at 
forsvinde i ukrudt. Til gengæld er de 
smukke og rustikke året rundt.

 4  PRYDGRÆSSER

Prydgræsser er plantet på stenom-
råder både foran og bag ved huset. 
De er super dekorative, men skal lige 
vandes lidt, når det er tørt, og klippes 
ned om efteråret.

 5  STAUDER
 
Skyggetålende skovbundsstauder 
som hosta, bregner og bronzeblad 
danner en smuk bund for træerne i 
bedet langs stien om mod haven. Her 
er der også masser af påskeliljer og 
vintergækker til at pynte i de kolde 
måneder.

 6  INDGANGSPARTIET
 
Indgangspartiet er et lille, hyggeligt 
velkomstrum med havemøbler af træ, 
en bagvæg af træ og 2 spalierede 
æbletræer. Havemøbler og hegn skal 
vedligeholdes som andet træ, og 
æbletræet formes og plejes.

 7  BUSKE

Opstammede buske, her rød paryk-
busk, kræver en del pleje og beskæ-
ring, da de i 5-6 år skal have alle de 
nederste grene skåret af årligt for at 
få ’træformen’. Beskæringsteknikken 
kræver lidt lektielæsning.

 8  STENBELÆGNING
 
Stenbelægningerne her er tidskræ-
vende, fordi der er mange detaljer og 
små fuger i de dekorative felter a 9 stk. 
chaussésten og huller i flisebelægnin-
gen til beplantning. Det gælder også 
foran drivhuset bagerst i haven. 

 9  BASSIN
 
Bassinets vand kan renses mekanisk, 
men bassinet skal holdes rent for bla-
de og kviste, og siderne skures rene 
en gang om året. Fyld bassinet op, når 
vand fordamper om sommeren. I mid-
ten af bassinet er der et bed med bl.a. 
buksbom, som skal formklippes som 
et bonsaitræ, og den teknik kræver 
træning.

HAVE 3: 
Krævende
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10  BEDET

Bedet er et staudebed, hvor placerin-
gen af de forskellige arter spiller en 
stor rolle i det smukke tetris-ønster af 
firkanter. Vandrette felter har én slags 
blomster. Lodrette felter en anden 
slags. Overlap herimellem er en 
blanding af de 2 blomstertyper. Her er 
også plantet formklippet buksbom.

11  TRÆKASSER

Trækasser er tænkt som oaser og er 
placeret rundtom i haven. Her kan 
soles, leges og nydes en aftendrink. 
De skal olieres årligt, medmindre de er 
lavet af hårdt træ. 

12  PERGOLA

Pergolaen forbinder stenterrassen 
med den bagerste del af haven, og 
her skal træstolper og -gulv vedlige-
holdes. Op over træbjælkerne vokser 
den storblomstrende klematis ’Nelly 
Moser’, der kræver lidt hjælp og særlig 
beskæring for at kunne fylde hele 
pergolaen med blomster. 

13  ÆBLETRÆER

Æbletræer er plantet i hækken og skal 
beskæres i kronen, så de er flot fri af 
hækken nedenunder og ikke skygger 
for meget i køkkenhaven.

14  DRIVHUS

Drivhuset her har 2 vægge af træ og 2 
frontsider af glas, som skal hhv. påfø-
res olie eller træbeskyttelse og holdes 
fri for alger og utøj. Et drivhus kræver 
en relativ stor arbejdsindsats, hvis du 
vil have noget ud af det. Men du kan 
også bruge det som hyggeudhus. 

15  KOMPOST

Beholderen til kompostering af køk-
kenaffald, som du kan berige jorden 
med i højbedene.

16  STENBED

Stenbedet kræver, at du elsker at 
nusse med de små, sarte kobjælder, 
rypelyng og andre små, sarte planter. 
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17  HØJBED

Højbedene er fyldt med afgrøder, der 
skal forspires, plantes, vandes, luges 
og høstes, så det skal du elske at kaste 
dig ud i og eksperimentere med. Des-
uden skal jorden kultiveres efter endt 
sæson, træet i højbedene skal holdes, 
og græsset op til kanterne trimmes.

18  VINSTOKKE

Naturstammerne ved trampolinen er 
grosted for vinstokke, der ligeledes 
kræver særlig opbinding og beskæ-
ring. 
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Krenstop Høstanamone Syren

NEMME PLANTER

 Bunddække i bed: Efeu, lav ben-
ved, vinca, cotoneaster, kranstop 
m.fl.

 Stauder: Løvefod, staudesalvie, 
hosta, lavendel, høstanemone, 
stjerneskærm, dagliljer m.fl.

 Buske: Bærmispel, syren, uægte 
jasmin, kejserbusk m.fl.

 Træer: Kugleløn, dodong-røn, 
blommebladet tjørn, hvidtjørn 
m.fl.

Kilde: Knud Bundgaard & Jens Peter Jacob-
sen, indehavere af www.unikahaver.dk

Gartnerens bedste tip
Lad være med at gøre tingene sværere, end de er. Hvis en gren er i 
vejen, så sav den af, og lad være med at gå ind og slå op i en bog for at 
læse op. Bare prøv dig frem – træer dør ikke af at væske lidt. Og der 
findes tusindvis af tunge bøger, der kan dræbe din haveglæde.

UUNDVÆRLIGE REDSKABER

 En elektrisk hækkeklipper (med 
batteri så du ikke klipper lednin-
gen over)

 En plæneklipper (evt. elektrisk, 
hvis din plæne er meget stor)

 En kost (til at feje belægningerne 
med)

 En rive (til at samle visne blade 
med)

 En foldesav (så du kan fjerne 
større og mindre grene)

 En beskærersaks (til blomster og 
mindre grene)

GODE RÅD FRA KNUD BUNDGAARD

 Brug hårdføre planter, der passer til stedets naturlige forudsætninger – og 
spar dig selv for unødigt arbejde. Spørg din havearkitekt, en gartner eller 
der, hvor du køber dine planter.

 Vær ikke bange for fylde i haven. En have skal være hyggelig, så glem en 
’bar’ fodboldbane, for her gider ingen lege eller hygge. Skab små hygge- 
og legerum med bænke, plateauer og huler i buske.

 Vær ikke bange for træer, men vælg de hurtigvoksende og mest skyggen-
de fra. Gå efter små træer, fx frugttræer, visse rønne- og tjørnetyper eller 
tyrkisk hassel.

 Vær ikke bange for at pløje hele plænen op for at løsne din jord. Intet vokser 
sig stort og trives i jord, der er hårdt stampet efter mange års stilstand eller 
store maskiners rumsteren i nyetablerede villakvarterer. 

 Vær ikke bange for store stenbelægninger, hvis du bor i et område, hvor 
der er rigelig plads til at regnen kan sive ned i det grønne omkring. Bor du 
i et byområde, hvor alt er asfalteret, bør du overveje en anden terrasseløs-
ning.
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Et godt tilbud

Tilbuddene gælder fra 24.3. til og med 5.5.2015  JYSK.dk
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PLUS

Også rabat
på ekstra

stole

SKAGEN bord + 4 GUdHJEM StAbElStolE
Bord i aluminium og slidstærkt, vedligeholdelsesfrit kunsttræ B90 x L150 x H74 cm. Komfortable 
stabelstole i stål og håndflettet, vejrbestandig petan.
Bord 1899,- Stol 449,-  

Vedligeholdelsesfrit

Gold E5 - ElEvAtioNSSENG
Eksklusiv elevationsseng med elbetjent hoved- og fodende. Inkl. fjernbetjening. Ekskl. ben. 2x90x200 cm*

Alt dette får du:
•  2 GOLD A5 motoriserede elevationsbunde med 28 lameller og polstrede rammer. Pr. stk. 2299,-
•  2 vendbare GOLD E5 springmadrasser med to hårdheder og pocket-fjedre 250/m² inddelt i 3 

komfortzoner. Polstret med purskum. Pr. stk. 1799,-
•  2 topmadrasser, 4 cm tykke med purskumskerne. Vaskbart strækbetræk med let quiltning. Pr. stk. 899,-  

90x200 cm* 3499,-
Fås også med topmadras i latex eller 
memory-skum +500,- 

MADE IN 
DENMARK

GOLD
EKSKLUSIV
KVALITET

25
ÅRS

GARANTI

Inkl. topmadras
Spar  

2.996.-

2x90x200 cM*

6 998.-

bord + 4 StolE

2 999.-

Spar  

696.-
3 StK. 50x90 cM

100.-

Spar  

4985

UPPSAlA HåNdKlædESEriE
100% bomuld. Vægt 370 g/m². Fås i flere farver.
Gæstehåndklæde 30x50 cm 1 stk. 14,95 3 stk. 30,- 
Håndklæde 50x90 cm 1 stk. 49,95 3 stk. 100,- 
Badehåndklæde 65x135 cm 1 stk. 99,- 3 stk. 200,-  

Bomuldssatin

140x220 cm* 1 sæt 349,- 2 sæt 499,-
200x220 cm* 1 sæt 449,-

NEll SENGESæt i SAtiN
100% bomuldssatin med striber i en eksklusiv og dejlig blød 
kvalitet. 140x200 cm 1 sæt 299,-

2 Sæt

449.-GOLD

NiMtoFtE KoNtorStol
Polstret sæde og ryg i læderlook. Med gaspatron.  

350.-

Spar  

149.-
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Vi høster 180 kilo  
tomater om året
I starten af 1980’erne omdannede Lisbet og Peter en del af 
parcelhushaven til en 250 m2 stor køkkenhave, fordi de ønskede at være 
selvforsynende med sprøjtefri frugt og grønt. I dag er haven stadig 
eneleverandør af frugt og grønt til en værdi af godt 45.000 kr. om året. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Foto: Stuart McIntyre 

 Lisbet og Peter Norris bor i Ølstykke 
i et helt almindeligt parcelhuskvarter. 
Men haven på parcelhusgrunden er 
langtfra traditionel. Siden starten af 
1980’erne har parret været selvforsy-
nende med alt grønt og frugt. Deres livs 
arbejdsopgave startede egentlig med 
ønsket om at give deres børn noget 
ordentlig mad. 

"Vores børn skulle vokse op med 
ordentlige fødevarer og samtidig lære, 
hvor maden kommer fra, og hvor lang 
tid det tager at dyrke den. Det var vores 
oprindelige motivation, men haven 
endte så med at blive vores fælles livs-
passion, selvom det er flere år siden, 
de sidste børn flyttede hjemmefra", 
fortæller Peter Norris.

Sparer mindst 45.000 kr. om året
Peter Norris, der er født i staten New 
Hampshire i USA, og Lisbet Parning 
har boet sammen i huset i Ølstykke 
siden 1983. Parret har tilsammen 5 
børn, og de var i starten motivationen 
for at dyrke alle afgrøder selv – uden 
gift. Gennem årene er havepassionen 
blot blevet større – og afgrøderne mere 
varierede.

Da opgaven ’at være selvforsynende’ er 
en kæmpe og konstant arbejdsopgave 
oven i hverdagsjobs, er haven etableret 
som en cirkulær vækstproces, så alt 
luge- eller plukkearbejde ikke skal ske 
samtidig, alle afgrøder ikke er modne 

samtidig eller gror i samme jord år 
efter år, men skifter plads hver sæ- 
son.

"Havens afgrøder indgår i en cirkulær 
rytme mellem forspiring, såning, ud-
plantning og høst, hvor det, der høstes, 
erstattes af andre forkultiverede afgrø-
der, hvilket forlænger dyrkningssæso-
nen og udnytter vores haves kvadrat-
meter optimalt. Hvert bed giver derfor 
2-3 forskellige afgrøder om året, og der 
er sjældent en tom plet jord, da vi har 
forskellige sorter og afgrøder plantet 
blandet mellem hinanden. Det udnyt-
ter jordens næringsindhold bedst", 
forklarer han. 

Alle dyrkningsområder har altså flere 
funktioner. Midt i haven står parrets 
10 mistbænke (minidrivhuse), som 
bruges til tidlige og overvintrende 
afgrøder som salat, spidskål, broccoli, 
spinat og løg. Om sommeren bruges de 
som drivhuse til lavtvoksende agurker, 
meloner, tomater, chiliplanter og basi-
likum til pesto.

Peter Norris fortæller, at han hvert år 
sparer 45.000-50.000 kr. ved at være 
selvforsynende – sammenlignet med 
Kvicklys priser på konventionelle og 
billigere grøntsager. Alle de forskellige 
afgrøder, Peter Norris dyrker øko-
logisk i sin have, er nemlig slet ikke 
mulige at få i supermarkedets økoaf-
deling. 

Vores børn skulle 
vokse op med or-
dentlige fødevarer 
og samtidig lære, 
hvor maden kom-
mer fra, og hvor 
lang tid det tager 
at dyrke den. Det 
var vores oprin-
delige motivation, 
men haven endte 
så med at blive vo-
res fælles livspas-
sion.

Peter Norris,  
selvforsynende haveejer

“

Tema
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Og så har han ikke engang medregnet 
havens produktion af flere hundrede 
kilo æbler, pærer, blommer, kirsebær, 
ferskener, abrikoser og vindruer, som 
han ikke kan overskue at udregne 
værdien af.

Holder konen glad med ærter (næ-
sten) året rundt
Havens afgrøder er naturligvis også af-
stemt med familiens yndlingsvækster 
– og fordi fruen elsker ærter, ser Peter 
Norris det som sin fornemste opgave 
at sørge for, at hun i halvdelen af årets 
måneder kan plukke så mange, hun 
har lyst til, frisk fra plante.

"Jeg kan normalt sørge for ærter fra 
sidst i maj til engang i oktober. De 
tidligste sås allerede i november i 
mistbænk til overvintring, og fra marts 
sås de indendørs og plantes ud løbende 
på friland gennem sæsonen. Men ærte-
planter, ligesom bl.a. kartofler og kål, 
må af hensyn til sygdomme kun stå i 
samme jord hvert 4. år, så det kan være 
noget af et puslespil at få årets dyrk-
ningsplan til at gå op. Heldigvis kan 
jeg ved hjælp af Apple-appen Notepad 
holde godt styr på, hvad der har været 
dyrket hvor gennem årene", forklarer 
han.

Peter Norris har eksperimenteret med 
høje, gamle danske ærtesorter, som 
kan ende med at blive 3 meter høje – og 
her kræver plukkearbejdet ofte trappe-
stige. Før stod der hvidløg i et bed – nu 
har vintersavojkålen overtaget plad-
sen. Heldigvis kan de mange høstede 
hvidløg fra juli holde længe, hvis de 
opbevares tørt ved stuetemperatur og 
ikke under 10 grader. Savojkålen der-
imod er god til at klare frosten og give 
frisk grønt i de mørke vintermåneder. 

Masser af nye, anderledes grøntsager 
i meget store mængder stiller krav til 
madlavningsfantasien. For hvordan 
får man fuldt udbytte af 150 squash 
over nogle få måneder uden at blive 
meget træt af squash?

"Vi høster vores squash, når de er max 
20 cm lange, for ellers bliver de vande-
de og smager af mindre. Vi har faktisk 
kun 5 squashplanter, men de giver 100-
150 squash hver hvert år, så vi står med 
den klassiske udfordring: Hvordan får 
vi alle dem brugt, før de forgår? Derfor 
leder vi altid efter nye opskrifter på 

Gang i  
komposten
Kun nogle planterester ryger i 
komposten – det gælder fx færdig-
høstede ærteplanter, staudetoppe, 
kartoffelplanter og andet grønt, som 
hønsene ikke spiser. Peter blander 
hønsemøg i komposten, og det 
formuldes gennem sæsonen og læg-
ges i efteråret ud på bedene for at 
berige jorden. Den færdige kompost 
sigtes, og det fineste gemmes til 
udplantninger i foråret. 

Hvert bed giver derfor 2-3 forskellige afgrø-
der om året, og der er sjældent en tom plet 
jord, da vi har forskellige sorter og afgrøder 
plantet blandet mellem hinanden.

Peter Norris, selvforsynende haveejer

“

Tema
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retter, henkogninger og andet, der kan 
fryses".

En anden udfordring kunne med 
rette kaldes ’tusindvis af tomater’ 
"I vores drivhus er der 25 tomatplan-
ter, der hver giver 3-5 kilo i sæsonen. 
Derudover har vi ca. 30 andre tomat-
planter på friland, der giver mindre 
mængder på grund af den kortere 
vækstsæson. I alt høster og spiser vi 
vel omkring 180 kilo hjemmedyrkede 
tomater om året", siger Peter Norris.

På friland er bl.a. sorten Matina, der 
giver store tomater. Dem bruger parret 
til tomatsovs, som fryses ned. Faktisk 
har parret senest været nødt til at købe 
kæmpefryser nr. 4 for at kunne håndte-
re de store mængder af afgrøder, der 
skal gemmes til vinteren. I dag har de 
fx et fryseskab på 80 liter fyldt med 
ribs og solbær, som der skal laves saft 
af, når de får tid. 

At holde, så, gøde og høste i haven er 
fast arbejde – og hertil kommer at op-
bevare de mange afgrøder. Men Lisbet 
og Peter gør det gladeligt. Især når de 
ser, hvad kedeligt og umodent grønt 
koster i supermarkederne. Til gengæld 
har de hverken tid eller lyst til at tage 
på ferie i sommerhalvåret. 

Men ærteplan-
ter, ligesom bl.a. 
kartofler og kål, 
må af hensyn til 
sygdomme kun 
stå i samme jord 
hvert 4. år, så det 
kan være noget af 
et puslespil at få 
årets dyrknings-
plan til at gå op.

Peter Norris,  
selvforsynende haveejer

“
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Gratis æg og gødning 
Parret har 10 høns, som leverer velsmagende økologiske æg 
og naturlig gødning. Hønsene er dermed en integreret del af 
køkkenhaven, da de lever af haveaffald og producerer den gød-
ning, der skal få planterne til at vokse. 

Hvis du vil holde høns i haven, skal du undersøge, om kommu-
nen har udstedt et generelt eller lokalt forbud – og forhør dig 
også hos grundejer- eller andelsboligforeningen. I Københavns 
Kommune er der fx skrappe krav til, at hønsehold ikke må 
medføre væsentlige lugt- og støjgener, hygiejniske problemer, 
tiltrække rotter og skal ske på forsvarlig facon. I mange andre 
kommuner er der et maksimum på 30 høns i en have.

Læs mere om hønsehold i haven:  
www.bolius.dk/hoens-i-haven-15101
Byg dit eget hønsehus: www.e-pages.dk/bolius/93/60

Net i stedet for gift
Peter Norris bruger ikke gift mod skadedyr i haven, men er en 
flittig bruger af net. Især porrer og kål overdækkes med bionet 
for at beskytte mod porremøl og kålsommerfugle. 

Tema
Få ekspertøjne 
på indbrud og utryghed

Risiko for indbrud er ikke kun bestemt af politiets 
opklaringsprocent, af sikringsniveauet i dit hus 
eller af sociale indsatser i din kommune. 

Boligens nærmiljø spiller en meget stor rolle, f.eks 
indgangspartier, stier, beplantning, belysning og 
overgangen mellem private og offentlige områder. 
Eksempelvis skyldes halvdelen af Hollands store 
nedgang i indbrud (60% i nybyggeri), at nærmiljø 
og boligområde er blevet indrettet med viden 
og omtanke. Den anden halvdel skyldes teknisk 
sikring af de enkelte boliger. 

I TrygBy er vi specialister i at analysere 
sammenhængen mellem boligens nærmiljø og 
risiko for indbrud - og i at skabe eller genskabe 
tryghed. Vi tilbyder grundejerforeninger, boligfore-
ninger m.fl. hjælp til at: 
• Vurdere boligområders risiko for  

indbrud og anden kriminalitet
• Identificere konkrete tiltag til at forebygge   

indbrud og øge trygheden
• Gennemføre og dokumentere  

tryghedsvandringer 
• Belyse og drøfte sammenhængen mellem  

fysiske omgivelser og utryghed/tryghed på 
såvel praktisk som strategisk niveau.

Få landets dygtigste og mest erfarne rådgivere 
til at give et bud på, hvordan du bedst skaber 
tryghed og forebygger kriminalitet i dit nærmiljø.

Alle vores konsulenter har omfattende viden  
og solid erfaring med rådgivning. Bl.a. fra  
Det Kriminalpræventive Råd.  

I Bedre Hjem nr. 1, 2015 følger Bolius to af vores 
konsulenter i jagt på indbrudforebyggende tiltag i 
danske boligområder. (s. 32-37)

Bestil før 1. maj og få 50% rabat på 
en tryghedsvandring  

eller en visuel inspektion.
Ring og få et uforpligtende tilbud 

på 93931038 eller skriv til  
Nanna Gabrielsen på 

Nanna@trygby.dk

TrygBy
annonce2 - bolius.indd   1 02/03/15   10.10BH#2NY.indd   54 05-03-2015   16:20:18



56 — APRIL 2015 — BOLIUS BEDRE HJEM

Tema

 En garage eller carport skal skåne din 
bil fra regn og sol – men det er samtidig 
vigtigt, at den tilføjer dit hus og grund 
æstetisk værdi eller måske ekstra 
funktioner som cykel-, brænde- eller 
redskabsskur.

Garagen eller carporten er ofte det før-
ste, der møder dine gæster og naboer, 
når de kigger på dit hus eller besøger 
dig. Især hvis garagen eller carporten 
er placeret ud mod vejen, hvilket de 
fleste er. Og derfor siger dit valg af 
carport eller garage meget om, hvem 
du er, og hvor meget du går op i dit hus’ 
arkitektoniske udtryk, mener Ricardo 
Labarca, arkitekt og indehaver af Arki-
tektfirma 2809.

Han har mangeårig erfaring i at hjælpe 
private boligejere med at vælge en 
’bolig til deres bil’, der ikke samtidig 
smadrer det smukke ved deres eget 
hus.

De fleste boligejere har gode intentio-
ner, når de vælger garage eller carport, 
men mange mangler viden om emnet, 
forklarer Ricardo Labarca.

"Garagen kan være så stor og voldsom, 
at den nærmest ’vælter’ ned over huset. 
Og mange tænker ikke over, hvad der 
klæder deres hus, hvilket kan medføre 
et værditab for ejendommen. Jeg vil 
derfor anbefale at søge hjælp hos en 
fagmand. Man kan godt vælge en billig 
eller hurtig løsning, men spørger du 
en arkitekt til råds, får du en løsning, 
du ikke bliver træt af, når vind og vejr 
sætter ind – eller du skal sælge dit hus", 
siger Ricardo Labarca. 

Carporten skal matche 
huset
Det er ikke ligegyldigt, hvilken carport eller garage du vælger til dit hus. 
Følger du ikke husets arkitektoniske linjer og stil, kan du risikere at ende 
med et rodet, grimt og usælgeligt udtryk. 

MÅ DU BYGGE OP TIL SKEL?

 Normalt må du kun bygge 2,5 
meter fra skel, men når det 
gælder carport eller garage, må 
du gerne bygge op til skel – blot 
skal en række betingelser være 
opfyldt: 

 Den samlede længde af sider-
ne på alle småbygninger i skel 
må samlet højst være 12 meter. 
Anbringes en bygning i et hjørne 
af grunden, medregnes kun den 
længste side. 

 En carports længde beregnes ud 
fra tagfladens fulde længde. Er 
der udhæng på under 50 cm, kan 
dette fratrækkes i begge ender. 

 Ingen dele af bygningens yder-
vægge eller tag må inden for 2,5 
meter fra skel være højere end 
2,5 meter. 

 Der må ikke være vindue, døre 
eller andre åbninger mod skel, 
hvis bebyggelsen er tættere på 
skel end 2,5 meter. 

 Tagvandet skal holdes inde på 
din egen grund, og derfor skal 
tagrende og tagnedløb også 
være på din side af skellet. 

Kilde: www.bolius.dk 
(Tine R. Sode & Line Jensen)

BYGGETILLADELSE?

 Generelt gælder reglerne i Byg-
ningsreglementet, med mindre 
andet er angivet i lokalplanen for 
dit område. Du skal også altid un-
dersøge, om der er servitutter for 
din grund, særlige bestemmelser 
i din grundejerforenings vedtæg-
ter eller lignende.

Er der ikke det, skal du overholde 
Bygningsreglementet og bl.a. følge 
disse regler:

 Når du bygger carport, skur, 
udhus eller overdækket terrasse, 
tæller de første hhv. 35 m2 for 
husejere og 20 m2 for rækkehus-
ejere ikke med i opgørelsen af 
bebyggelsesprocenten, og du 
behøver ikke informere kommu-
nen. 

 Bygger du nyt, og dette over- 
skrider den tilladte bebyggelses-
procent, skal du altid an- 
søge kommunen om byggetilla-
delse.

 Overholder du bebyggelses- 
procenten, og holder dine ’byg-
ninger’ sig inden for arealet 35 til 
50 kvm, skal du blot anmelde den 
nye ’bygning’ til kommunen.

 Overstiger det samlede areal af 
din garage, carport, skur eller 
overdækkede terrasse 50 kvm i 
alt, skal du altid ansøge kommu-
nen om byggetilladelse.

Af: Louise Skøtt Gadeberg  
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SÅDAN VÆLGER DU CARPORT/GARAGE?

	 Skal	carporten	ligne	dit	hus	eller	være	kontrast	til	stilarten?	Der	findes	fx	
både	carporte	med	saddeltag,	fladt	eller	gennemsigtigt	tag,	åbne	og	lukke-
de sider. Det ser bedst ud, når taget har samme hældning som husets.

 Opdel evt. saddeltag på garage i 2 mindre tagdele, og undgå derved et 
stort, tungt tag, der ’maser’ garageunderdelen og overgår dit hus. 

	 Samspillet	mellem	carport/garage	og	hus	fungerer	bedst,	når	tilbygningen	
underlægger	sig	huset	og	ikke	dominerer	facaden,	hvilke	fx	kan	ske	ved	
dobbelte carporte.

	 Undgå	blanke	overflader,	der	kan	genere	dine	naboer,	når	solen	skinner.

	 Gå	efter	overflader,	der	ikke	kræver	for	hyppig	vedligeholdelse.	

	 Gå	efter	klassiske	materialer	som	ubehandlet	træ,	eternitplader	og	tegl	
frem	for	trykimprægneret	træ.	Det	vil	få	den	til	at	fremstå	mere	tidløs.

	 Undgå	dristige	former,	der	skaber	uro.	Gå	efter	en	diskret	og	klassisk	
fremtoning.

	 Køber	du	en	færdig	carport,	så	tjek,	at	den	er	ordentlig	bygget,	og	at	leve-
randøren	har	ansvaret	for,	at	delene	holder	trods	selvmontering.

	 Ved	fundering	og	terrænbelægning	er	det	godt	at	bruge	en	professionel	
montør	eller	samarbejde	med	en,	som	har	prøvet	det	før.

	 Sammenbygger	du	carport/garage	med	cykelskur	eller	andet	praktisk,	kan	
du	overveje	at	undlade	at	varme	det	hele	op,	men	måske	blot	hobbyværk-
stedet. Husk da korrekt isolering, dampspærre, ventilation m.m.

Kilde: Arkitekt Ricardo Labarca

GOD LØSNING
På	før-billedet	kan	du	se,	at	carporten	
skjulte	og	dominerede	indgangsparti-
et.	Men	nu	svarer	farver	og	materialer	
til	husets	nye	ydre,	og	konstruktionen	
er	let	og	indbydende.	Tilmed	binder	
den hus og have sammen, idet klat-
replanter snor sig op ad carportens 
søjler.	Både	hus,	carport	og	belæg-
ning spiller nu sammen – og huset har 
stadig hovedrollen. 

DÅRLIG LØSNING
Denne overdækning virker klodset, 
stjæler	fokus	fra	huset	og	giver	et	
rodet look, da bilerne parkeres skævt 
på	husfacaden.	Også	materialevalget	
her	bryder	med	husets,	hvilket	kan	gå	
i	enkelte	tilfælde,	hvis	linjerne	ellers	
følger	hinanden.	Men	ikke	her.

Foto: Per M
orten A

b
raham

sen

Foto: Privat

Før
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Tema

Gør haven klar: 
Lug, gød og klip
Marts og april er månederne, hvor du skal i gang i haven. Oprydning, 
udplantninger, lugning, gødning og beskæringer er nogle af de gøremål, du 
kan kaste dig over nu. Få gode forårsråd her.

Af: Louise Skøtt Gadeberg  

 Om foråret er der rigeligt af opgaver 
at gå i gang med i haven. Start fra 
en ende af og gå til den; det vil lette 
resten af sæsonen i haven for dig. Her 
er nogle forslag til gøremål.

Ryd op i bedene 
Måske fik du ikke ryddet op i dine 
bede før vinteren, men så er det tid til 
at fjerne døde vækster og visne toppe 
nu. Fjern også nedfaldne grene, blade 
og kviste. Men pas på de flerårige 
planter. Visne dele på disse er med til 
at beskytte planten, hvis den allerede 
har sat nye skud, og der skulle komme 
hård frost. 

Klip stauder ned 
Klip stauderne ned, når foråret er godt 
i gang – oftest sidst i marts eller først 
i april, men først når vinteren virkelig 
er ovre. Når du klipper ned, så lad de 
afklippede plantedele ligge på jorden 
mellem stauderne, evt. i mindre styk-
ker, idet de da omdannes til kompost, 
der giver næring til planterne og får 
jorden til at holde bedre på vandet. 
Stauderne vil snart skyde igen.

Klip græsplænen 
I løbet af marts eller april begynder 
græsplænen at vokse, og så må du i 
gang med at slå den ca. 1 gang om  
ugen. Klip det ikke kortere end ned 
til ca. 4 cm, før det er kommet i god 
vækst. Det er også en god idé at give 
græsset gødning og evt. kalk om 
foråret, hvilket giver en sund plæne 
og begrænser mængden af mos og 
andet ukrudt. 

Gem spirerne 
Spinat og rucola kan spire nu, men 
vent ellers med at plante ud, indtil 
nattefrosten helt sikkert er væk. Kul-
tivér jorden imens, dvs. vend kompost 
i jorden, og forspir kartofler og frø i 
drivhuset eller vindueskarmen.

Lug ukrudt 
Jo før du får luget haven igennem for 
ukrudt, jo mindre kan de uønskede 
vækster få fat – og jo lettere bliver dit 
lugearbejde fremadrettet. 

Fej terrassen 
På stenterrassen skal du efter lugning 
feje med fugesand, så fugerne bliver 
fyldt op med sand og ’forbiflyven-
de’ frø får svært ved at lande og slå 
rødder.

Gød jorden  
Foråret er det rette tidspunkt at give 
havens jord en gang grundgødning. 
Giv græsplænen, blomsterbedet eller 
køkkenhaven 5-10 cm kompostlag 
eller 3-4 kilo NPK-gødning pr. 100 m2

Beskær roserne 
Gå i gang, når nattefrosten ikke læn-
gere er en trussel, men inden væksten 
kommer for godt i gang. Klipper du en 
rose hårdt tilbage, får den færre, men 
større blomster. Klipper du højere 
oppe, kommer der flere, men mindre 
blomster. Husk at vande og gøde 
godt, hvilket øger modstandskraft 
mod svampesygdomme og skadedyr. 

Dræb dræbersnegle 
Det er lettest at bekæmpe dræbers-

neglene tidligt på foråret, hvor der 
færre af dem, eller hvor nogle af dem 
endnu ikke er klækket og derved kan 
bekæmpes ved at du indsamler sneg-
leæggene. 

Plant nyt 
Foråret er et godt tidspunkt, hvis du 
skal plante nye stauder eller buske 
eller vil flytte rundt i haven. Flerårige 
stauder kan flyttes og deles op til flere 
fra april til maj. Undgå dog at røre ved 
forårsblomstrende planter i blomst, da 
de så er længere tid om at danne nye 
rødder. De flyttes bedst i september 
eller oktober. 

Rengør drivhuset 
Ryd op og smid gamle redskaber og 
potter ud, du ikke længere skal bruge. 
Reparér redskaber, der er gået i styk-
ker i forrige sæson, og rengør ruderne 
for alger og utøj. Undgå brug af sæbe, 
hvis du skal plante i jorden efterføl-
gende. 

Kilde: John Henriksen,  
tidl. slotsgartner, haveekspert og  

landskabsarkitekt

Forlæng sommeren
- med en ny terrasseoverdækning i stærk aluminiumskvalitet

Få Danmarks
smukkeste 
overdækning

Skal aldrig 
males!!

NYHED Vores mest 
solgte model

Priseksempel 
3 x 3 meter uden
sidelukninger

14.650 kr.
+10% uden for standard
Tillæg for fragt og støbe
beslag. Ved selvbyg og 
standard mål

Priseksempel
3 x 5 meter 

69.995 kr.
+10% uden for standard
Tillæg for fragt og støbe
beslag. Ved selvbyg og 
standard mål

skal betales 22.436 kr. Årlig variabel debitorrente 7,96%. ÅOP 12,10%. Der er fortrydelsesret 
jf. Markedsføringslovens § 12a. Finansiering udbydes i samarbejde med SPARXPRES

BILLIG
FINANSIERING

FRA 234 KR
PR. MÅNED*

LY&LÆ

bredde.

Løgumkloster Tlf. 7474 3649
Rødovre Tlf. 3819 3649

Gør det selv 
Vores terrasseoverdækning og skydedøre kan  

www.win-door.dk

Færdigmonteret 
Lad Win-Door montere din nye overdækning eller 

•  Kun kvalitetsprodukter

Priseksempel 
Carport 4 x 5 m  

33.450 kr.
Tillæg for fragt og støbe-
beslag. Prisen ved selv- 
byg og i standard  mål 

Foldedøre til alle 
former. Lette til 
vinterhaven og 
højisolerede til 
boligen. Top-
hængte og bund-
kørte. 
Forhør om prisen 
  

Carporte Foldedøre
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