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FORFATTERNE 
OG FORENINGEN
Pernille Benzon har en bred uddannelse 
indenfor kommunikation og grafisk design 
fra blandt andet Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole og Den grafiske Højskole. Hun 
har mange års erfaring med styring af større 
projekter, fundraising og arbejde med orga-
nisering af frivilliggrupper. Pernille arbejder 
som leder af kommunikation på Social- og 
Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 
samt som projektleder på Mobile Haver og 
Sammen Gror Vi i Skanderborg. 

Tine Sædholm Pedersen er uddannet øko-
logisk landmand, kostvejleder og psykolog. 
Hun har de senere år været projektkoordi-
nator for foreningen Omstilling Ry i forbin-
delse med anlæg af en spiselig skovhave og 
en fælleshave på Skanderborg Kommunes 
arealer. Tine er ansat under den boligsociale 
helhedsplan, Projekt Højvangen, og arbej-
der her blandt andet med beboerhaver. Hun 
er projektkoordinator på Sammen Gror Vi i 
Skanderborg.

Mia Stochholm er uddannet økologisk land-
mand og har beskæftiget sig med alsidig 
økologisk grønsagsproduktion på friland 
og i drivhus. Nu arbejder hun selvstændigt 
med formidling af økologisk havebrug som 
haveskribent, redaktør på medlemsbladet 
Praktisk Økologi og som konsulent for for-
eningen Sammen Gror Vi. Mia er desuden 
medforfatter på Havehåndbogen (Gylden-
dal, 2017).
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Selv om de små haver 
ser ret simple ud, 
er der brugt meget tid 
på at udvikle og teste 
konceptet – både med 
idéudvikling, opstart 
og drift.

Projekt Erindringshaver 
foregår i samarbejde 
med Social- og Sundheds-
skolen. Her dyrkes grøn-
sager på taget af skolen
i Vejle.

FORENINGEN 
SAMMEN GROR VI
Frøet til Foreningen Sammen Gror Vi blev 
sået helt tilbage i starten af 2006. Pernille 
Benzon, der er projektleder i foreningen, op-
levede, hvordan arbejdet med skolehaver på 
hendes søns skole i Skanderborg gjorde en 
kæmpe forskel for lysten og evnen hos elever-
ne til at lære på nye måder. Det skubbede til 
ønsket om at gøre det muligt for flere elever 
på landets folkeskoler at arbejde med haver. 

Den største udfordring for skolerne er ofte 
økonomi, manglende tid/mulighed for at be-
væge sig langt væk fra skolen og kompeten-
cerne til at dyrke have. Ikke alle er udstyrede 
med grønne fingre, og et stort haveprojekt 
kan nemt blive en fiasko. Pernille Benzon 
gik derfor sammen med en gruppe af kom-
petente mennesker med stor forstand på at 
dyrke have og lave tilknyttede læringsforløb. I 
denne gruppe udvikledes det første koncept 
med små, mobile haver på hjul, der kunne 
flyttes rundt i skolegården og var nemme og 
overskuelige at arbejde med. Med de mobi-
le haver fulgte videoer, der guidede lærerne 
gennem forløbene i haverne, og undervis-
ningsmateriale, der var tilpasset mål for de 
enkelte fag og klassetrin. 

Ét var udviklingen af idéen – noget andet re-
aliseringen. Før noget kunne sættes i gang, 
dannede gruppen bag Sammen Gror Vi en 
forening, søgte midler hos fonde og loka-
le puljer til et pilotprojekt og havde mange 
møder med Skanderborg Kommune, lokale 
skoler og mulige samarbejdspartnere. 

Først i 2016 var foreningen klar med et stort 
og ambitiøst pilotprojekt omkring mobile 
skolehaver med deltagelse af seks skoler og 
over 500 elever i Skanderborg Kommune. 
De skoler, der deltog, fik udleveret mobile 
haver, frø, planter og undervisningsmateria-
le og tilgik gennem hele sæsonen aktuelle 
videoer, hvor elever og lærere fik instrukti-
on til den kommende tids opgaver. I løbet 
af processen udviklede lærerne på de seks 
skoler en række undervisningsmaterialer 
i samarbejde med Sammen Gror Vi. Dette 
materiale er nu offentligt tilgængeligt på 
MinUddannelse. 

I forlængelse af skolehaveprojektet groede 
idéen om andre haveprojekter, og i dag ar-
bejder Sammen Gror Vi også med et stort 
beboerhaveprojekt i boligområdet Højvan-
gen i Skanderborg – et formidlingsprojekt 
om gamle, oprindelige planter hos Købman-
den i Alken, samt projekt Erindringshaver i 
samarbejde med Social- og Sundhedssko-
len Fredericia-Vejle-Horsens og flere pleje-
hjem i Vejle og Fredericia. Det sidste handler 
om at arbejde med haver på hjul i forhold til 
borgere med demens. 

Der er ingen tvivl om, at der er mange flere 
uopdyrkede potentialer i foreningen, som vil 
spire i de kommende år. 
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FORORD
Vi har dyrket køkkenurter siden stenalderen, 
men mange er i dag vokset op helt uden 
kendskab til køkkenhavedyrkning. Trods det 
er det at dyrke sin egen mad en iboende drift 
i mange mennesker, der appellerer til vores 
sanselighed. I haven trænes discipliner som 
nysgerrighed, undren, tålmodighed og ved-
holdenhed. Ofte bremses idéer om at dyrke 
have af spørgsmål om hvor, hvad, hvordan 
og hvor meget? Ved at bruge synergien i 
fællesskabet, kan man komme længere end 

som enkeltperson. Når vi dyrker noget i fæl-
lesskab, spirer mange positive sidegevinster 
frem i form af styrket sammenhold, venska-
ber, praktisk erfaringsudveksling, integrati-
on og sundere livsstil, der også kan virke in-
spirerende på folk uden for det pågældende 
fællesskab. I foreningen Sammen Gror Vi har 
vi gjort os erfaringer med mindre dyrknings-
projekter til flere forskellige målgrupper, 
som vi her deler ud af.

At arbejde med jord 
tilbyder et lærerigt og 
nødvendigt modspil til 
de boglige fag.



INDLEDNING
Der findes fællesskaber alle steder i samfun-
det: På arbejdspladsen, i boligblokken, i in-
stitutionen, på plejehjemmet og i landsbyen. 
Hvert fællesskab har særlige behov at tage 
hensyn til, og derfor skal de guides forskel-
ligt i at dyrke og også dyrke noget forskelligt. 
Vi vil med denne bog hjælpe med til, at de 
mange gode tiltag på institutioner, i baggår-
de og på fællesarealer ikke drukner i ukrudt 
og gode intentioner. Der gives praktiske an-
visninger til, hvordan man helt enkelt kan 
få næret sin lyst til at dyrke så simpelt som 
muligt ved at komme godt fra start med 
den bedst egnede jord, de rigtige bede og 
de bedste afgrøder, hvad angår dyrkning og 

anvendelse samt en introduktion til at have 
et mindre hønsehold som tillæg til haven. 
Da vi har erfaret, at mange projekter stran-
der ved en begrænset økonomi, vejleder vi 
også om, hvordan man kan søge midler til 
disse projekter. Bagerst i bogen præsenteres 
relevante cases fra forskellige steder i Øst-
jylland, hvor vi har erfaring med forskellige 
slags fællesskabshaver enten som forening 
eller som enkeltpersoner. Bogens målgrup-
pe er alle, der netop sidder og mangler en 
manual til, hvordan man kan så et spiredyg-
tigt frø til dyrkning som fællesskabsopbyg-
gende aktivitet enten som privat eller ansat 
i en institution.

Uden for klasselokalet 
skal der samarbejdes om-
kring at få plantet og 
sået i køkkenhaven. Det er 
godt for fællesskabet.

Når man arbejder 
med jord og 
planter bruges 
alle sanser. 

I boligområder 
giver haverne et 
fælles samlings-
punkt.
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FRA IDÉ 
TIL REALISERING 
Det kan være lidt af en jungle at finde rundt 
i, hvordan og hvilke fonde og puljer man kan 
søge, og hvordan man får et projekt godt fra 
start. En god metode er at følge de fem faser 
beskrevet herunder.

A

Få idéen, og lav den første ”trykprøve”
Vi kender nok alle sammen til at have fået en 
super god idé, som vi er sikre på, ingen an-
dre har introduceret tidligere, og så pludse-
lig langt henne i processen, finder vi ud af, at 
det faktisk har været i gang i nabokommu-
nen i lang tid. Derfor er det gavnligt at lave 
en forundersøgelse på nettet, hvor man un-
dersøger, om idéen allerede eksisterer og er 
testet andre steder. Det betyder ikke, at man 
skal lukke for at teste det af i egen geografi 
og forening, men det kan være svært at søge 
fondsmidler til projektidéer, der allerede er 
afprøvet. 

Prøv også at forhøre jer hos de partnere, I 
gerne vil arbejde sammen med. Synes de 
også, det er en god idé? Kan de se sig selv gå 
ind i det sammen med jer? Kan det overho-
vedet lade sig gøre praktisk? Det gode ved 
at teste disse ting af, før I går i gang med at 
beskrive projektet og søge midler, er, at I ikke 
bliver skuffede og bruger en masse tid, der 
kunne være brugt på at tænke grundidéen 
ind i nye sammenhænge, som kan realise-
res. 

B

Lav en grundig projektbeskrivelse 
og et holdbart budget 
Hvis I er kommet godt igennem punkt ét, 
og idéen skal testes af, er det allervigtigste 
en god projektbeskrivelse. Her går I i dybden 
med at beskrive jeres idé; hvad der kræves 
af materialer, timer, tilladelser, samarbejder 
m.m. Projektbeskrivelsen er jeres salgsma-
teriale i forhold til fonde/puljer og eventuelle 
samarbejdspartnere. Brug tid på den, sæt 
den pænt op, og tilføj billeder og udtalelser 
fra mulige brugere og samarbejdspartnere. 

Det kan være, I ikke selv har kompetencerne 
til at lave en gennembearbejdet projektbe-
skrivelse. Her kan man søge hjælp udefra. 
Kig eventuelt på frivillighed.dk for gode råd, 
eller få hjælp fra en professionel i jeres om-
råde. Vær opmærksom på, at der er mange, 
der gerne vil tilbyde jer hjælp, men få ned-
skrevet vilkårene for arbejdet fra start, så I 
ikke risikerer at være bundet til en større ud-
gift, hvis jeres projekt ikke bliver til noget. 

Brug også tid på budgetopsætning. Lad 
være med at være alt for optimistiske, når 
I laver budgettet. Det er bedre at have lidt 
buffer end at stå og mangle de sidste midler 
til at gennemføre et projekt ordentligt. 

Hav styr på det juridiske. Hvem ejer idéen? 
Skal den patenteres? Hvordan gør man det? 

Hvis man går sammen 
i et fællesskab, bliver 
vejen til at være have-
ejer kortere.
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Skal I oprette en forening? Der kan være 
mange spørgsmål, og det kan ende med 
at blive dyrt eller skabe diskussioner senere 
hen, hvis I ikke kommer ordentligt fra start. 
Igen kan frivillighed.dk være en god hjælp i 
opstarten, men det kan også være en god 
idé at søge hjælp hos andre foreninger i lo-
kalområdet, din kommune eller en revisor/
advokat. Som regel koster det hverken man-
ge penge eller tager lang tid at komme godt 
på plads fra dag ét.

De fleste gange vil det være en god idé at op-
rette en forening. Det er nemt og overskueligt 
at gøre, hvis I følger de vejledninger, der fin-
des på nettet eksempelvis på frivillighed.dk, 
SKAT’s hjemmeside eller borger.dk. 

C

Skab alliancer, og søg penge
Det er altid godt at realisere en idé i tæt 
samarbejde med andre. Det kan være myn-

digheder, virksomheder, skoler, andre for-
eninger m.m. Alt efter hvad I ønsker at lave, 
så involverer det typisk mange grupper af 
mennesker, der også skal kunne se det ge-
niale i jeres idé. Start med at lave en liste 
over dem, I gerne vil samarbejde med, og 
aftal, hvem der tager kontakten og hvordan. 
Husk, at selv om I synes, at I har verdens bed-
ste idé, skal I stadigvæk overbevise andre 
om, at det også kan blive deres allerbedste 
idé, som de skal realisere sammen med jer. 
Vær derfor godt forberedt, når I beder om 
at komme på besøg for at præsentere jeres 
projekt. Vær på forhånd klar over, hvordan I 
gerne vil involvere samarbejdspartnerne. Er 
der økonomi med inde i billedet, mandeti-
mer, udtalelser m.m.?

80 % af et godt projekt handler om ordent-
lig forberedelse. Når projektbeskrivelsen er 
på plads, og alle aftaler og budgetoplæg 
er lavet, er det tid til at kigge på fonde/pul-
jer. Hvis I har økonomisk råderum til det, 

kan det være en god investering at lave et 
abonnement på fonde.dk. Her findes en me-
get nem, tilgængelig oversigt over de fleste 
fonde i Danmark med korte beskrivelser af 
formål. Der er også mange andre steder på 
nettet, hvor I kan søge information om fon-
de. 

Det er et stort arbejde at afdække jeres mu-
ligheder, så hvis I mangler både tid og viden 
om dette arbejde, kan det også her være 
godt at lave en aftale med en ekstern, der 
har erfaring med at søge midler. Det kan 
spare mange timer og give bedre sikkerhed 
for, at I får midlerne. Igen skal der laves kla-
re aftaler fra start, hvis I bruger en ekstern. 
Kaster I jer selv ud i at søge, så sæt god tid 
af til det. Hver fond har egne procedurer og 
skabeloner og krav til afrapportering. Husk 
også, at kommunerne oftest har små puljer, 
I kan søge, som ikke altid er nemme at finde 
på nettet. Prøv at ringe til jeres kommune, 
og spørg ind.

D

Når I har fået en bevilling og skal i gang
I har fået tilsagn til midler, og jeres projekt 
skal i gang. Armene er over hovedet, og der 
er begejstring. Det er godt, for energi er det 
allervigtigste, når man også skal skabe be-
gejstring hos andre. Husk at kigge på be-
tingelserne for de penge, I har fået fra fon-
de og puljer. De skal oftest bruges inden en 
bestemt dato til specielle formål, og I skal 
kunne dokumentere brugen. Mange fonde 
udbetaler heller ikke midler, før et projekt er 
overstået og afrapporteret. Derfor kan det 
være, I skal finde en vej, hvor I kan lægge 
pengene ud eller få hjælp i en kommune el-
ler hos en samarbejdspartner til dette. Husk, 
det er meget, meget vigtigt, at I udelukken-
de bruger de midler, I har fået til de formål, 
der er beskrevet i bevillingen, samt at I gen-
nemfører jeres projekt i henhold til projekt-
beskrivelse og budget. Ellers kan I risikere, at 
fondene ikke udbetaler midlerne. Udnævn 
en person i foreningen, der holder styr på 
dette, og tilknyt en revisor, hvis det er større 
bevillinger, I har modtaget. På den måde sik-
rer I både jer selv og projektet. Og så er det 
ellers bare om at komme i gang.

E

Nu er projektet slut
Et projekt, der har fået eksterne midler, skal 
altid afsluttes med en afrapportering. Selv 
om man ikke har eksterne midler ind over, er 
det alligevel en god idé at lave en beskrivelse 
af projektet, hvor både dårlige og gode sider 
medtages. Fortæl, om projektet gik som for-
ventet, sammensætning af partnere, delta-
gere, økonomi, bæredygtighed m.m. 

Det kræver tål-
modighed at arbejde 
med planter, men 
resultatet er både til 
at smage og føle på.
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EKSTERNE 
PARTNERE 
Det kan have stor værdi at samarbejde med 
eksterne partnere i et haveprojekt. Alt efter 
projektets størrelse kan det være større, lo-
kale virksomheder eller butikker, skolebe-
styrelser, kommuner/myndigheder, andre 
foreninger, institutioner, museer m.m. Et 
samarbejde giver mulighed for at føje eks-
tra dimensioner til jeres eget projekt og kan 
give et økonomisk løft eller mulighed for at 
tilkoble interessante forsknings-/læringsper-
spektiver m.m. Foreningen Sammen Gror Vi 
har haft flere eksterne samarbejdspartnere i 
de forskellige projekter. 

I projekt Mobile Haver til folkeskoler har for-
eningen eksempelvis et samarbejde med lo-
kale COOP-butikker. Tanken bag dette sam-
arbejde er, at eleverne dels skulle få viden 
om at så, dyrke og høste grønsager og lave 
mad af dem i fællesskab ude på skolerne, og 
dels at de skulle forstå grønsagernes vej fra 
jord til indkøbskurv og bruge butikken som 
læringsrum. Det har konkret betydet, at ele-
verne har besøgt butikkerne et par gange 

henover sæsonen og medbragt egne grøn-
sager fra haverne. Her har de sammenlignet 
med dem, der er til salg i butikken, og haft 
tilknyttede læringsforløb om konventionel 
dyrkning versus økologi. Det har givet anled-
ning til at snakke om udbud, efterspørgsel 
og pris på grønsager i butikken, og hvorfor 
der sælges både udenlandske og danske 
grønsager m.m. Der er også lavet lærings-
forløb tilpasset elevernes mål i de forskellige 
fag og klassetrin. 

Til den afsluttende
pizzafest i samarbejde 
med COOP-butikkerne 
viser eleverne stolt 
deres plancher frem 
om årets gang i høj-
bedene på deres skole.

Eleverne viser plancher 
frem til årets høstfest.
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Samarbejdet har haft flere dimensioner. For 
butikkerne har det givet en mulighed for at 
få en tæt relation til fremtidens brugere af 
butikken og deres forældre, hvilket knytter 
bånd lokalt. Samtidig har det givet mulighed 
for at skubbe til børnenes madmod. Mange 
af børnene smagte grønsager i butikken, 
som de aldrig havde spist før, og fandt ud af, 
at det faktisk smagte godt. For underviser-
ne på skolen gav det mulighed for at flytte 
læringsrummet til nye fysiske rammer og 
blive udfordret i måden at arbejde med ele-
vernes læring. For eleverne er det at bringe 
læring i en ny kontekst også en klar fordel. 
Mange lærer bedst ved at sammenkoble te-
ori og praksis, og i skolehaveprojektet har de 
haft mulighed for at tage både fag som reg-
ning og dansk med ind i forløbet i butikken 
og arbejde med det konkret i de forløb og 
opgaver, der er udviklet i samarbejde med 
butikken.

For foreningen har samarbejdet med CO-
OP-butikkerne betydet, at samarbejdet 
med skolerne har kunnet fortsætte ud over 
den testperiode, der omhandlede den før-
ste dyrkningssæson. COOP-butikkerne har 
finansieret jord og planter, gartnerbesøg og 
afsluttende pizzafest og har dermed sikret, 
at vi som forening har kunnet garantere den 
samme høje kvalitet og medvirken gennem 
flere sæsoner. Som forening oplever vi, at 
skolehaveprojektet nu er et fast, gennem- 
testet koncept, som vi hører, at børnene ude 
på skolerne og deres lærere glæder sig til 
hvert år. 

Pizzafesten finansieres 
af COOP, og her laver elev-
erne deres egne pizzaer 
med grønsagsfyld.
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FØR 
OPSTARTEN 
Når finansieringen af et projekt er på plads, 
er det tid til at undersøge de praktiske for-
hold omkring stedet og den gruppe, der skal 
arbejde med haven. Der er forskellige mulig-
heder og udfordringer afhængig af, hvilken 
målgruppe eller institution man ønsker at 
opstarte et dyrkningsfællesskab med. Der 
skal tages højde for antallet af deltagere, de-
res alder, stabilitet og fysiske formåen, og at 
deres formåen ikke altid stemmer overens 

med, hvad deltagerne lover til et indledende 
møde. Det er vigtigt, at der er en projektle-
der fra starten, der har et godt kendskab til 
målgruppen og kan gennemskue, hvordan 
man kan udnytte de muligheder – både 
menneskelige og fysiske – der er på stedet 
og blandt deltagerne. Projektlederens funk-
tion vil variere meget ud fra, hvilken mål-
gruppe der er tale om. Kontakten mellem 
deltagere og projektleder er vigtig at vedli-

geholde sæsonen igennem, og forhåbentlig 
kan projektlederen træde mere og mere i 
baggrunden hos de mere funktionsdygtige 
målgrupper, så vedkommende til sidst blot 
er en livline, der kan kontaktes ved proble-
mer. Hvis økonomien til en projektleder sæt-
ter grænser for projektlederens deltagelse, 
kan kommunikationen være telefonisk eller 
via videoer af arbejdsopgaver, som projekt-
lederen filmer fra sin egen eller en lignende 
have.

Som projektleder er den primære og vigtig-
ste opgave at lære sin målgruppe at ken-
de, for at projektet skal kunne lykkes. Det er 
deltagernes formåen, der afgør projektets 
omfang og ambitionsniveau. Hvis ambiti-

onsniveauet og den aktuelle formåen ikke 
stemmer overens, kan det hurtigt føre til 
misforståelser, frustrationer og dårlige erfa-
ringer.

For at deltagerne kan føle ejerskab over for 
projektet, skal de og/eller deres ledere (ek-
sempelvis skolelærere eller plejepersonale) 
tages med på indledende møder omkring 
opstart af haven. Det er vigtigt, at deltagerne 
bliver hørt eksempelvis i forhold til, hvad de 
gerne vil dyrke, hvor meget de gerne vil del-
tage og så videre. I tilfælde hvor det udeluk-
kende er personale, der træffer beslutninger 
på vegne af deltagerne (eksempelvis små 
børn eller ældre med demens), afholdes det 
første møde med personalet, hvor det be-

Omfang og ambitions-
niveau i projektet skal 
tilpasses målgruppen. 
Her er det erindringshaver 
på Social- og Sundheds-
skolen i Fredericia.
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sluttes, hvordan forløbet skal foregå og præ-
senteres for deltagerne. 

Herefter skal projektlederen analysere, om 
det overhovedet er realistisk at dyrke på den 
pågældende lokalitet. Faktorer som lysfor-

hold, adgang til vand og afstand til toilet og 
tag over hovedet i regnvejr er vigtige at tage 
med i planlægningen. Mange dyrkningsfæl-
lesskaber opstår på steder med mange byg-
ninger, der skygger for solen. Her kan det 
være en fordel at anvende højbede med hjul, 
der kan køres rundt efter de forskellige lys-
forhold gennem sæsonen. Adgang til vand 
er også væsentlig. Især børn og ældre kører 
hurtigt trætte, hvis de skal gå for langt efter 
vand. 

Hvis lokaliteten lige omkring, hvor deltager-
ne bor eller opholder sig, viser sig ikke at 
være attraktiv til dyrkning, kan man under-
søge muligheder for at transportere delta-
gerne hen til et sted, hvor det er muligt at 
dyrke. Her må man påregne en hel del mere 
planlægning og færre spontane besøg, men 
fordelen kan være følelsen af at være på ud-
flugt, og, hvis haven ligger et sted, der også 
anvendes af andre, kan det give noget spar-
ring og nye bekendtskaber.

TJEKLISTE FØR OPSTARTEN

• Havens afstand fra deltagerne (skal de fragte sig selv langt for at komme derhen?)
• Adgangsforhold for eventuelle kørestolsbrugere eller gangbesværede 
• Adgang til vand (evt. mulighed for at lave regnvandsopsamling?)
• Vind og vejr (er der nok sollys? For meget blæst?)
• Jordforhold (er jorden dyrkbar? Eller skal der købes jord til dyrkning i højbede?)
• Faciliteter (toilet, opbevaringsrum til redskaber, hyggerum til kaffepauser m.m.)

Det er vigtigt, at 
der er vand i nær-
heden af dyrk-
ningsbedene, så 
brugerne ikke skal 
gå alt for langt.

HVORDAN SIKRER 
MAN, AT PROJEKTET 
FORTSÆTTER? 

Det er almindeligt for de fleste projekter, at 
energien og troen på, at alt kan lade sig gøre, 
er størst i opstarten. Der vil typisk være én 
eller flere ildsjæle, en forening eller gruppe, 
der har igangsat en aktivitet, brænder for at 
få den gennemført og er i stand til at begej-
stre andre og få dem med. Nyhedens inte-
resse har også stor betydning og kan lokke 
mange til på grund af nysgerrighed. I en op-
start vil der som regel også være midler til 
rådighed fra enten en fond, boligforening el-
ler egen organisation, der giver en oplevelse 
af, at der er noget at gøre med uafhængig af 
indsatsen fra brugerne. 

Efter projektet har været i gang et stykke tid, 
er det normalt at opleve en dalende interes-
se. De ildsjæle, der har været med til at starte 
projektet, er måske gode til at starte op, men 
knap så gode til at fastholde energien, når et 
projekt går i drift. Mange projekter går lidt i 
stå, hvis ildsjælen eller en anden frontfigur 
ikke er der mere. Det kan betyde, at et ellers 
godt initiativ helt lukker ned. For at undgå at 

det sker, er det vigtigt at skabe en forankring 
blandt brugerne fra dag ét. Det er meget 
vigtigt, at brugerne ikke føler, at projektet 
”ejes” af en projektleder eller en forening. De 
skal selv føle og tage ejerskab. Hvis det ikke 
sker på et tidligt stadie i et haveprojekt, er 
der stor sandsynlighed for, at det visner hen 
efter et år eller to. Ejerskab og ansvarsfølelse 
hænger uløseligt sammen. Sørg derfor alle-
rede fra starten for at give ansvar til bruger-
ne. 

Det kan være en udfor-
dring at skabe engage-
ment på den lange bane i 
haveprojekter. Derfor er 
det godt at nedsætte en 
styregruppe, der sikrer, 
at der hele tiden er res-
sourcer til at løfte, ud-
vikle og fastholde.
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Hvis projektlederen gradvist træder mere 
og mere i baggrunden, hjælpes brugerne til 
at mærke, at de godt kan selv. Det vil skabe 
kontinuitet og engagement på den lange 
bane. Der kan dog være projekter, hvor man 
fra starten skal tænke ind, at der skal vedbli-
ve at være en ekstern tovholder, proceskon-
sulent eller sparringspartner. Det kan være 
områder, hvor deltagerne er meget ustabile, 
sårbare og ressourcesvage og har brug for 
en fagperson, der kan skære igennem, når 
der opstår uenigheder.

Har man at gøre med et haveprojekt i en bo-
ligforening, er det en rigtig god idé at ned-
sætte en styregruppe med repræsentanter 
fra brugerne af haven og medlemmer af be-
styrelsen i boligforeningen. Så er der sikker-
hed for, at alle interessenter bliver hørt, og 
man kan trække på hinandens kompeten-
cer og ressourcer. Styregruppen fastsætter 
regler omkring haven – hvem bestemmer 
hvad og hvornår? På denne måde undgår 
man at blive demotiveret, hvis man som bru-
ger oplever, at det store stykke arbejde, man 
havde lavet dagen før, er blevet lavet om af 
nogle andre, bare fordi de havde en anden 
måde at gøre tingene på. Klare retningslin-

jer og beslutningsgange fra dag ét er derfor 
også vigtigt. Det er også vigtigt at sikre, at 
man har en gruppe af brugere, der har lyst til 
at løse alle opgaverne i haven – vande, luge, 
rydde op, plante nyt, lave mad af afgrøderne 
m.m. Er haven placeret midt i boligforenin-
gen, dur det ikke, hvis der ikke er nogen til 
at vande i sommerferien, og hvis ukrudtet 
får lov at vokse vildt. Det vil skabe en generel 
utilfredshed hos alle beboerne og hos bolig-
foreningen. Brugerne skal have et ønske om 
at holde haverne pæne og i gang. Viser det 
sig, at det ikke er muligt at holde energien i 
brugergruppen til at løse disse opgaver, men 
der kun er interesse for haverne, når det er til 
hygge, fælles madlavning m.m., så er det på 
tide for en styregruppe at tage stilling til, om 
projektet skal slutte. Kontinuitet kræver en-
gagement i brugergruppen. 

Økonomi er også en væsentlig spiller i lang-
varige haveprojekter. Mange projekter vil 
have en pose penge at tage af i opstarten, 
men når de er brugt, er det sjældent, at en 
fond, skoleledelse eller kommune stiller op 
med et fast årligt budget til haverne. Så også 
her gælder det om at være kreativ, hvis man 
ønsker, at projektet skal have lang levetid. 

I skolehave-sammenhæng kan man lave 
et samarbejde med butikker, virksomhe-
der, forældregrupper eller andre, der kan 
være med til at betale for, at haveprojektet 
fortsætter. Den slags samarbejder kan des-
uden være med til at åbne op for udvikling 
af spændende nye aktiviteter, der kan kobles 
på haveprojektet. Foreningen Sammen Gror 
Vi’s samarbejde med lokale COOP-butikker 
er et godt eksempel på dette. Det er oftest 
en enkelt lærer eller et team, der beslutter, 
om de vil arbejde videre med haverne, så det 
er også her båret af ildsjæle, som brænder 
for og orker at tage undervisningen med ud 
af klasseværelset under åben himmel.

På plejecentre og bosteder vil pengene ty-
pisk skulle findes i stedets eget driftsbud-
get eller som en speciel bevilling, og livet i 
haverne vil også her være meget betinget 
af ildsjæle, der brænder for at arbejde med 
borgere og haver. Erfaringen fra forenin-
gens arbejde med dette er, at rigtig mange 
medarbejdere på plejecentrene ønsker at 
komme udendørs og kan se værdien for 
borgerne i at arbejde med haver. Der er 
en bevægelse i samfundet, hvor der er 
opmærksomhed på vigtigheden af at 
arbejde aktivt med at inddrage naturen 
i behandlingen af borgere med eksem-
pelvis demens. En generel bevågenhed 
og forskning på feltet vil være med til 
at skubbe til en mulig kontinuitet på 
dette område. Typisk vil fortsættelse 
af haver i dette regi være betinget af 
accept fra det øverste ledelseslag. 

I boligforeningerne kan økonomi-
en til fortsættelse skaffes via bru-
gerbetaling eller boligforeningens 
eget rådighedsbeløb, hvis der er et 
sådant. Det kan også være en god 
idé at se på muligheden for at få 

lokale sponsorater. Typisk vil det være jord, 
planter og måske brædder, en bænk m.m., 
der er brug for – og her er mange lokale virk-
somheder som regel villige til at hjælpe. 

Uanset hvor haverne er placeret og under 
hvilken styreform, er chancen for, at projek-
terne er bæredygtige både menneskeligt og 
økonomisk afhængig af, at ansvaret ikke lig-
ger på én person. Det gør det sårbart og vil 
næsten med sikkerhed betyde, at det hur-
tigt lukker ned igen. Haverne tilhører bru-
gerne, og det er brugernes ansvar at få dem 
til at leve. Ildsjæle, projektfolk, foreninger og 
fonde er der kun for at støtte og vejlede. Et 
projekt kan kun leve på den frivillige bane, 
hvis brugerne tager ejerskab og ser det som 
deres projekt. 

Det har stor værdi 
for borgere på pleje-
centre at komme ud 
at arbejde med haver. 

SUCCESKRITERIER 
FOR AT PROJEKTET ER 
LANGTIDSHOLDBART

• Kend målgruppen og dens styrker og  
 svagheder.
• Spred ansvaret for haven ud på flere  
 personer.
• Lav tidligt i forløbet en oversigt over  
 arbejdsopgaver og ansvarspersoner.
• Lav klare regler om hvem, der  
 bestemmer hvad.
• Hold fællesmøder, hvor succeser fejres,  
 problemer løses, og ønsker til fremtidig  
 udvikling forelægges. 
• Lav en sæsonplan, der følger årstiden,  
 så man er på forkant med køb af planter,  
 gødning, vandingsplan osv.
• Arranger hyppige møder i haverne,  
 så flere brugere/kollegaer kan blive  
 nysgerrige på at være med. 
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MÅLGRUPPER 
Målgruppens formåen er helt afgørende for 
omfanget af nyttehaven, valg af bedtype 
samt mængden og typen af afgrøder. Her-
under fremhæves de væsentligste hensyn 
og opmærksomhedspunkter i forbindelse 
med havearbejdet med forskellige målgrup-
per.

Skoler og børnehaver
Læringsparametret er naturligvis vigtigt for 
denne målgruppe. Børnene bør inddrages 
tidligt i forløbet og spørges om, hvilke afgrø-
der de gerne vil dyrke. Det kan godt være, at 
mange af forslagene må sløjfes af praktiske 
årsager, men der er meget læring i at forkla-
re dem, at eksempelvis vandmelon ikke kan 

 
 

dyrkes udendørs i Danmark, og at jordbær  
og ærter modner i sommerferien, og derfor 
ikke er velegnede at dyrke på en skole. Hvis 
udbyttet fejler, er der også masser af læring 
i det, og ingen behøver at gå sultne i seng af 
den grund. 

Skolerne har rigtig god gavn af højbede på 
hjul for at gøre placeringen fleksibel. Bedene 
kan køres i skyggen i sommerferien, eller de 
kan køres til andre områder på skolen, hvis 
ledelsen beslutter, at andre årgange skal an-
vende dem. Ukrudtsbelastningen er stærkt 
begrænset i disse højbede, hvilket er en stor 
fordel for institutioner med begrænset tid. 
En køkkenhave i en plæne vil have svært ved 
at overleve på institutioner, hvor der leges og 
spilles bold, og det vil lettere vokse til ukrudt, 
ved at græsset spreder sig ind fra kanterne. 

Haver på institutioner, der kun anvendes i 
dagtimerne og ikke er hegnet inde, er i stør-
re risiko for at blive udsat for hærværk. En 
sådan oplevelse kan være hård for børn, der 
har lagt energi og forventninger i processen 
med at dyrke. Hærværk forebygges blandt 
andet ved også at involvere de elever, der 
ikke er direkte tilknyttet haveprojektet. Jo 
større kendskab eleverne får til projektet, jo 
mindre tilbøjelige vil de være til at ødelæg-
ge det for de involverede. Rent praktisk kan 
man tænke risikoen for hærværk ind i for-
bindelse med placeringen af haven, så den 
er synlig.

Plejecentre
På plejecentrene er målgruppen ældre, 
hvoraf en del også er ramt af demens. For 
denne målgruppe er information omkring 
afgrøderne og det kvantitative udbytte min-
dre væsentligt. Når de fysiske funktioner er 
nedsatte, er det vigtigt at dyrke afgrøder, der 
fremkalder smags-, duft- og føleoplevelser. 
Afgrøder som persille og grønkål kan bringe 
gode minder frem om persillesovs og grøn-
langkål, mens planter med kraftig duft som 
citronverbena og oregano kan være for in-
tense for svært demente. 

”De mobile skolehaver har været en helt 
fantastisk måde at være sammen med 
eleverne på. De har fået unik læring i selv 
at dyrke grønsager og krydderurter, har 
fået kendskab til madens vej fra jord til 
bord og lært om forskelle på f.eks. økolo-
gisk og konventionel dyrkning. Det er også 
tydeligt, at børnene trives i uderummet og 
lærer at samarbejde på helt nye måder”, 
siger Margrethe Bro Raedkjær, lærer på 
Mølleskolen i Ry.

Planterne i erindrings-
haverne har til formål 
at hjælpe borgere med 
demenssygdomme til at 
fremkalde erindring om 
deres oplevelser med 
haver eller forskellige 
grønsager og krydder-
urter.

De små haver er meget 
velegnede på plejecen-
tre, hvor både højden på 
haverne og mobiliteten 
er en fordel. 
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På plejecentrene vil en del af deltagerne 
være gangbesværede eller kørestolsbruge-
re. For at de kan få maksimal glæde af ha-
verne, skal de placeres lige omkring, hvor de 
færdes, eksempelvis i en gårdhave. Højbede 
på hjul er meget anvendelige til ældre, fordi 
de kan køres hen til den enkelte bruger og 
har en højde, hvor man ikke skal bukke sig 
ned for at kunne nå afgrøderne.

Boligselskaber
I boligselskaber er målgruppen ikke afgræn-
set. Her er der en stor flok forskellige delta-
gere – både børn og voksne og ofte folk af 
anden etnisk herkomst end dansk. Her vil 
udfordringen være at finde en struktur, der 
tilgodeser flest mulige og holde flere indle-
dende møder med uddeling af ansvarsop-
gaver og afstemning af ønsker. Da der her vil 
være mange om at dele udbyttet, er det vig-
tigt, at der dyrkes en vis mængde, eksem-
pelvis ved at strække sæsonen med fiber-
dug og dyrke flere afgrøder efter hinanden. 
Det kan være en fordel at lave både børne- 
og voksenbede. 

Folk af anden etnisk herkomst end dansk 
kommer ofte fra varmere himmelstrøg og 
er vant til andre og mere varmekrævende 

grønsager. Det er vigtigt, at de guides af en 
tovholder med dyrkningserfaring i forhold 
til, hvad der er muligt at dyrke i Danmark. 
Hvis der er mulighed for at opføre et drivhus, 
vil flere ønsker kunne imødekommes.

I sådanne blandede dyrkningsfællesskaber 
er fællesskabet netop vigtigt. For at styrke 
sammenholdet, arbejdsfællesskabet og for-
ståelsen for hinandens forskelligheder kan 
der laves tillægsarrangementer til dyrknin-
gen som madlavning, bål og fremvisning af 
billeder fra haver fra ens hjemland eller et 
sted, man har boet før.

Andre målgrupper
I nogle projekter er der ikke tale om en be-
stemt målgruppe. Det kan være i projekter, 
hvor bede anlægges ved et museum eller 
en butik, der besøges af et hav af forskelli-
ge mennesker med forskellig viden og bag-
grund. Dyrkningen kan her have helt andre 
formål end det spiselige, og her er informa-
tion og tydelig skiltning vigtig. Planterne 
kan repræsentere, hvad der blev dyrket i en 
bestemt tidsperiode eller vise et udvalg af, 
hvad der findes af hjemmehørende – eller 
måske truede – planter i lokalområdet. 

I boligselskaber vil der ofte være brugere 
af anden etnisk herkomst end dansk, som 
har brug for vejledning fra en tovholder 
med dyrkningserfaring.

28



DYRKNINGSBEDE Pallerammer er en 
hurtig og billig løsning. 
Her i Højvangen i 
Skanderborg.

Når man dyrker have på begrænset plads 
og gerne vil gøre projektet overkommeligt 
for deltagerne, er højbede en rigtig god løs-
ning. Højbede giver en overskuelig afgræns-
ning af dyrkningsområdet og gør det let for 
deltagerne at se, hvor der dyrkes. Man kan 
koncentrere sig om ét bed ad gangen, hvil-
ket gør det hensigtsmæssigt for deltagere 
med særlige behov. Ligeledes er arbejdshøj-
den god for folk med dårlig fysik. Til forskel 
fra bede i jordniveau, er jordstrukturen i høj-
bede bedre, og jorden bliver hurtigere varm 
om foråret. Det giver gode dyrkningsbetin-
gelser, så man kan dyrke meget, selv om 
pladsen er begrænset. Ulempen ved højbe-
de er, at det kræver en indsats og penge at 
anlægge bedene, og de skal vedligeholdes. 
Højbede kræver også en del vand, da den 
hævede jord bliver varm og dermed lettere 
tørrer ud. I projekter med mindre fællesha-
ver overskygger fordelene dog langt ulem-
perne, og der er løsninger i flere prisniveauer.

Pallerammer 
En hurtig, billig og nem løsning er at anven-
de pallerammer til bedkanter. Det er de træ- 
rammer, som bruges af transportbranchen 
til at holde varer på plads på en palle. En pal-
leramme måler 120 × 80 cm og er 20 cm høj. 
Holdbarheden er begrænset (3-5 år), men de 
er nemme at erstatte. Rammerne kan enten 
stilles på en palle eller direkte på jorden. Står 
de på en palle, har planterne ikke kontakt til 
mere jord og dermed næring, end der kan 
være i pallebedet, derfor skal det være to 
rammer højt. Er det lavere, er der for lidt jord 
til planterne, og er det højere, vil man ikke 
kunne flytte det med en palleløfter. Hvis be-

det er to rammer højt, skal det fores indven- 
digt med en ukrudtsdug, for at jorden ikke 
siver ud i samlingerne. Står bedet ovenpå 
en palle, skal der også ukrudtsdug i bunden. 
Ukrudtsdugen holder på jorden, men lader 
overskudsvand sive igennem, så planterne 
ikke drukner i regnvejr.

Højbede på jorden
Hvis der er et jordareal til rådighed på det 
sted, hvor der skal dyrkes, er det også en 
mulighed at anlægge højbede direkte på 
jorden. Den ideelle bredde er 100-120 cm for 
voksne og 70-90 cm for børn. Det er vigtigt, 
at deltagerne kan nå bedene fra begge sider 
uden at træde i dem. Længden kan variere 
fra 2-5 meter, men ikke længere, da det så 
bliver for besværligt at bevæge sig rundt om 
bedene.

Dyrker man i bede i jord- 
niveau, er det vigtigt, at 
der ikke trædes i bedene, 
da det er meget ødelæg-
gende for jordstrukturen.
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Bede på jorden har den fordel, at planterne 
ikke tørrer helt så let ud, da de har adgang 
til vandreserver langt nede jorden. Ulempen 
ved bede i jordhøjde er, at der lettere sniger 
sig ukrudt ind fra kanterne, og snegle har 
også lettere adgang end ved højbede place-
ret på en belægning.

Hvis bedene anlægges i byzone, er det en 
god idé at undersøge, om jorden er forure-
net, før man går i gang. 

Mobile højbede
Ønsker målgruppen fleksibilitet i forhold til 
bedenes placering er mobile højbede på 
hjul en rigtig god løsning. Når bedene skal 
transporteres på hjul, er der en øvre græn-
se for størrelsen, da de let bliver for tunge at 
flytte. Et bed på 50 × 90 cm og 60 cm højt 
(inkl. hjul) er ideelt. Hjulene skal være af god 
kvalitet (min. Ø 10 og galvaniserede) og med 
bremser på to af dem.

Mobiliteten virker især tiltalende på instituti-
oner, fordi de sparer en lang beslutningspro-
ces ved ikke at skulle tage stilling til, hvor be-

Mobile haver er fleksible 
og kan flyttes rundt af én
person. Det gør det nemt 
at arbejde med haverne, 
som også kan sættes væk, 
når de ikke er i brug. 

frem for, hvis man havde dyrket kartoflerne i 
et bed, hvor man hiver hele planten op på én 
gang og lader de mindste gå til spilde. Dyrk-
ningssækkene/grow bags har ca. samme 
størrelse eller lidt større og virker på samme 
måde som spandene. På nogle af dem er 
der et vindue, der lukkes med velcro, hvorfra 
man kan høste kartoflerne løbende. På sko-
lerne er dyrkningssækkene mest anvende-
lige, hvis der er boldspil i nærheden. Span-
dende tåler nemlig ikke ret godt at få stød.

Kartoffelspandene er 
nemme at håndtere og 
flytte rundt på, men de 
kræver en del vand.

I kartoffelspandene 
kan man høste kartoflerne 
løbende, efterhånden 
som de modnes. 

dene skal stå mere end ét år ad gangen. Når 
placeringen ikke er permanent, kan man 
lettere imødekomme omstruktureringer ek-
sempelvis i form af ombygning i den nær-
meste fremtid, der gør det praktisk, at bede-
ne er flytbare. På plejecentre er det en stor 
fordel, at bedene kan komme til dem, der 
er dårligst gående og ikke omvendt. Mobi-
liteten er også praktisk om sommeren, hvor 
bedene kan flyttes i skyggen, og om vinteren 
kan bedene flyttes under et halvtag.

Kartoffelspande/-sække
For stort set alle slags deltagere er kartofler 
en interessant afgrøde. Den er dyrknings-
sikker, anvendelig og smagen er mild og 
velkendt af alle uanset alder. For ikke at an-
vende kostbar højbedsplads, kan man bruge 
kartoffelspande/-potter eller sække. Spande-
ne er på 20 l og kan rumme 2-3 læggekar-
tofler. Gennem sæsonen kan man trække 
inderspanden op og følge med i kartoflernes 
vækst. De største kartofler høstes løbende, 
og de mindste, der endnu ikke er udviklede, 
bliver siddende og vokser uforstyrret videre. 
Derved får man et større udbytte per plante 
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Alle hjælper til, når 
højbedene af pallerammer 
fyldes med god højbeds-
muld fra bigbags i Høj-
vangen i Skanderborg.

JORD 
TIL BEDENE 
Dyrkningsjorden er altafgørende for udbyt-
tet og projektets succes. Jord til højbede er 
ret dyr, men her kan det ikke betale sig at 
spare. Hvis man har noget muldjord til rå-
dighed fra en udgravning, kan man fylde 
det i bunden af bedene, der skal blot være 
minimum 15 cm god højbedsmuld øverst. 
Højbedsmuld er en blanding af harpet 
muldjord og kompost. Af miljøhensyn bør 
man undgå blandinger med spagnum, da 
spagnumindustrien er voldsomt ødelæg-
gende for sjældne naturområder.

Højbedsmuld eller plantejord kan fås enten 
i bigbags eller sække. Vælger man bigbags, 

skal det fyldes i bedene med trillebør og 
skovle, og vælger man sække, er der et øget 
plastikforbrug, men det er lettere at håndte-
re for eksempelvis skolebørn.

Jorden fyldes helt til kanten og vil synke en 
del efter første dyrkningssæson, hvor der må 
påregnes noget opfyldning. Jorden skal ikke 
skiftes ud – heller ikke i mindre bede. Kun 
kartoffelspande/-sække skal have ny jord 
hvert år for at undgå spredning af sygdom-
me. Her kan den gamle jord passende fyldes 
i højbede, hvor der ikke dyrkes kartofler.



AFGRØDER 
Ikke alle afgrøder er lige velegnede til de 
forskellige målgrupper. I skemaet gennem-
gås de mest anvendelige og dyrkningssikre 

afgrøder til danske forhold med bemærk-
ninger om, hvilken målgruppe de er særligt 
velegnede til, og hvordan de kan anvendes.

BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Bladbede
(Amaranthfamilien)

Sås slut april/start maj i 2-3 cm’s dybde 
med 10 cm’s afstand, der senere udtyndes 
til 20-30 cm. Nem og nøjsom plante.

Bladselleri
(Skærmplantefamilien)

Skal forkultiveres indenfor i marts og bør 
derfor købes som udplantningsplante. Plan-
tes ud i maj med 25 cm’s afstand. Kræver 
en del gødning og vand.

Blomster
(Tilhører forskellige 
familier, mange i 
kurvblomstfamilien)

Frø fra forskellige blomster kan sås en-
keltvis i bede med grønsager, hvor der er 
opstået huller fra en ujævn fremspiring 
eller langs uudnyttede kanter. Det beriger 
insektlivet og er en fryd for øjet. Vær 
opmærksom på, at nogle blomster bliver 
ret store og kan tage kraft fra afgrøderne 
(eksempelvis tallerkensmækker og katost).

Bønne
(Ærteblomstfamilien)

Bønner holder af læ og varme og skal først 
sås sidst i maj/start juni. Det kan evt. 
være som anden afgrøde efter spinat eller 
radise. De lave buskbønner sås med 10-15 
cm’s afstand. Stangbønner og pralbønner 
skal have støttestativ fra starten.

HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

Kan høstes fra juli måned 
ved at skære de yderste 
stængler af ved roden, 
så den fortsætter væk-
sten indefra.

Både blade og stængler 
anvendes i tilberedte 
retter som tærte og 
stuvninger. Bladene kan 
blendes og kommes i en 
pandekagedej.

God til dyrkningsfællesskaber med mange 
deltagere, hvor udbyttet er vigtigt. Pro-
ducerer meget mad på lidt plads. Folk fra 
mellemøsten værdsætter den. 

Kan høstes i august må-
ned enten ved at skære 
hele planten ved roden 
eller skære de yderste 
stængler af og høste 
løbende.

Skarp smag. God i salater 
og supper.

Især god til større dyrkningsfællesskaber, 
fordi den med den rette pleje giver meget 
mad på begrænset plads.

De fleste sommerblom-
ster kan høstes løbende 
fra juli måned.

Vælg spiselige blomster 
som morgenfrue, taller-
kensmækker, kamille, 
tagetes og katost, der 
også er fine i buketter 
og kan pynte en salat, og 
som små børn kan tage i 
munden uden risiko. 

Alle målgrupper vil synes om blomster og 
særligt ældre. Blomster tiltrækker insek-
ter, hvilket giver anledning til læring om 
bestøvning og biodiversitet på skoler og i 
børnehaver.

Bønner høstes løbende 
fra august til oktober.

Bønner skal tilberedes og 
kan spises blancherede 
som tilbehør eller anven-
des i salater. 

Pralbønner og stangbønner er gode til at 
udnytte pladsen i højden, hvilket er gavn-
ligt, hvis pladsen er trang. Gode til dyrk-
ningsfællesskaber med mange deltagere 
– især værdsat af folk fra varmere lande 
end Danmark. Mindre velegnet til institu-
tioner, da de modner i sommerferien, skal 
høstes løbende og er lidt giftige at spise 
som rå. 
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BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Chili
(Natskyggefamilien)

Skal forkultiveres indenfor med varme og 
lys i februar-marts og bør derfor købes 
som udplantningsplante. Den kan plantes 
i drivhus, når nattetemperaturen er over 
10° C og udenfor på en beskyttet plads med 
sol og læ (evt. i krukke) omkring starten af 
juni. De første 3-5 blomster nippes af for at 
sikre en bedre frugtsætning.

Dild 
(Skærmplantefamilien)

Dild kan sås direkte på voksestedet fra 
sidst i marts til august. Det går hurtigt 
i frø, så det er en fordel at så flere hold. 
Frøene sås i 1 cm’s dybde med ca. 2 cm’s 
afstand.

Græskar 
(Græskarfamilien)

Skal forkultiveres inde i starten af maj 
måned eller købes som udplantningsplante. 
Plantes ud sidst i maj/start juni evt. under 
fiberdug. Regn med 1 m2/plante og godt med 
kompost/gødning i plantehullet. Vand jævn-
ligt. Det er en frodig og hurtigt voksende 
plante, der skal have plads til at brede sig 
ud på arealer, hvor dens lange ranker ikke 
bliver trådt i stykker eller klippet over af 
en plæneklipper.

Grønkål
(Korsblomstfamilien)

Grønkål er den letteste kål at dyrke. Ho-
vedkål kræver lidt mere gødning, plads og 
opmærksomhed i forhold til skadedyr. Grøn-
kål skal forkultiveres indenfor i marts/
april og udplantes i maj med en afstand på 
ca. 40 cm. Kålsommerfuglen lægger gerne 
sine æg på bagsiden af bladene, hvor man 
kan kvase dem, eller man kan fjerne dem, 
når de bliver til larver og kravler om på 
oversiden. Larverne er godt hønsefoder. For 
at forebygge angreb kan der dækkes med 
insektnet.

HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

Afhængig af sort kan 
chili høstes fra omkring 
august i drivhus og sep-
tember udenfor. De kan 
dog sagtens blive sid-
dende på planten og vil 
ofte skifte farve senere 
på sæsonen. Alle frugter 
skal høstes før frost og 
kan tørres i en vindues- 
karm og gemmes hele 
vinteren. 

Anvendes som krydderi i 
gryderetter, dressinger 
eller direkte på maden 
(eks. en pizza).

God at dyrke med større børn, fordi den 
modner efter sommerferien, og de synes 
ofte, det er sjovt at smage noget stærkt. 
Vælg ikke de stærkeste sorter. Også god i 
dyrkningsfællesskaber (især hvis der er 
drivhus), hvor den vil værdsættes af folk 
fra Mellemøsten og Asien. Mindre velegnet 
til små børn og ældre.

Dild høstes fra bladene 
måler 5-10 cm. Planter, 
der ikke skæres helt ned, 
vil sætte flotte blom-
sterskærme sidst på 
sommeren.

Anvendes frisk i salat, 
dressinger og som grønt 
drys på nye kartofler, 
til fisk eller på pålæg. 
Skærmene kan bruges 
sammen med forskellige 
syltede grønsager.

Særligt velegnet til ældre, hvor den vil 
vække minder både som frisk og som blom-
sterskærme. Kan være svær at styre på 
institutioner, fordi den hurtigt sætter frø.

Afhængig af sorten kan 
græskar høstes fra sidst 
i august og hele efter-
året. De er helt modne, 
når stilken er tørret ind, 
og skrællen er hård. De 
skal høstes til vinter-
opbevaring før frosten 
og kan holde sig helt til 
foråret, hvis de opbeva-
res tørt og køligt.

Meget anvendelig både til 
dekoration, i supper og 
bagværk. Hos nogle sor-
ter kan kernerne ristes 
eller bruges til spirings-
forsøg året efter.

God til både store og små børn i instituti-
oner, da den ikke modner i sommerferien. 
Børnene forundres over størrelsen og den 
hurtige udvikling. Også velegnet til større 
dyrkningsfællesskaber, hvor mængder er 
vigtige.

Er fuldt vinterhårdfør, og 
skal derfor ikke høstes 
på et bestemt tidspunkt. 
De første blade kan hø-
stes fra omkring august 
måned, men får en bedre 
smag efter frost.

Kan bruges rå i salater 
og pesto eller puttes i 
supper og stuvninger 
eller blendet i en pande-
kagedej.

En god plante til alle målgrupper. Nem at 
dyrke, vinterhårdfør, mild i smagen og sund 
at spise. 
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HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

Afhængig af såtids-
punkt kan de høstes 
fra august måned. De 
tåler ikke frost. Toppen 
tages af med det samme, 
da gulerødderne ellers 
tørrer hurtigt ud. Dyrk 
ikke flere, end de kan 
spises før vinteren, da de 
let bliver kedelige under 
opbevaring.

Gulerødder er bedst fri-
ske, når de lige er truk-
ket op af jorden, men kan 
også anvendes i tynde 
skiver på en pizza eller i 
supper.

Velegnet til alle målgrupper.

Bælgene er kun spise-
lige som helt små. Man 
får mest ud af, at lade 
bælgene sidde til bønne-
frøene er store. Bælgene 
kasseres, og frøene kan 
høstes enten som friske 
eller tørrede.

De friske bønner kan 
blancheres og puttes i 
supper eller salater. De 
tørrede bønner kan koges 
og anvendes i en suppe 
eller til hummus.

Velegnet til børn og større dyrkningsfæl-
lesskaber. De store frø er lette og sjove at 
håndtere for børn, men smagen er mindre 
appellerende.

Kan høstes friske i star-
ten af sommeren, mens 
stænglen er grøn og blød. 
Sidst i juli måned har de 
dannet fed, og stænglen 
begynder at visne. De 
tages op og hænges til 
tørring et tørt og luftigt 
sted, hvorefter de kan 
holde sig, indtil sommer- 
en året efter.

Anvendes som krydderi 
i gryderetter, supper, 
dressinger eller direkte 
på pizza.

Især velegnet til større dyrkningsfæl-
lesskaber, fordi de er nemme at dyrke og 
bidrager med meget smag på lidt plads. 

Afhængig af sort kan de 
høstes fra sidst i juni 
til sidst på sommeren. 
De remonterende sorter 
giver jordbær løbende 
sæsonen igennem.

Smager bedst friske, men 
kan også koges til mar-
melade, hvis mængderne 
er til det, eller fryses 
ned og anvendes i smoo-
thies.

De remonterende sorter er særligt vel-
egnede til institutioner med mindre børn 
og ældre, hvor de vil plukke enkelte bær 
løbende sæsonen igennem. Ikke velegnet 
til skoler, da de modner i sommerferien, og 
der skal rigtig mange planter til at forsyne 
en hel skoleklasse med en portion hver. 
Planterne er forholdsvist arbejdskrævende 
at pleje på grund af de mange udløbere.

BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Gulerod
(Skærmplantefamilien)

Sås fra slut april til start juni i 1-2 cm’s 
dybde med ca. 1 cm’s afstand. Tyndes sene-
re ud til 3-5 cm’s afstand mellem planterne. 
Giver det bedste resultat i en veldrænet og 
løs jord i et højbed. Der findes forskellige 
sorter af både sommer- og vintergulerød-
der. Sommergulerødder har den korteste 
udviklingstid, men er ikke egnede til opbe-
varing som vintergulerødderne.

Hestebønne/valsk bønne
(Ærteblomstfamilien)

Kan sås allerede fra start april i ca. 5 cm’s 
dybde med en afstand på 10-15 cm. Nogle 
sorter bliver så høje, at de vælter, når 
bælgene bliver tunge. De kan bindes op ved 
at trække snore mellem to pinde i hver sin 
ende af bedet. En nem plante at dyrke.

Hvidløg
(Løgfamilien)

Et hvidløg deles ud i fed, der sættes en-
keltvis i oktober/november måned i 5-7 cm’s 
dybde med 10-15 cm’s afstand og spidsen 
opad. De gødskes med kompost i det tidlige 
forår. De kan også sættes om foråret, men 
vil da ikke opnå fuld størrelse.

Jordbær
(Rosenfamilien)

Kræver en del pasning for at få fuldt ud-
bytte. Jordbærbedet etableres i en fugtig 
periode slut juli/start august, så de kan 
vokse sig store og give et godt udbytte 
året efter. De plantes med en afstand på 
30-40 cm. Vand godt under blomstring og 
bærsætning. Dæk jorden med halm, så 
bærrene ikke bliver beskidte. Udløbere fjer-
nes løbende og kan pottes op til nye plan-
ter. Når planterne er tre år gamle, bør de 
kasseres og et nyt bed etableres et andet 
sted for at følge et sædskifte.
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BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Kartoffel
(Natskyggefamilien)

Læggekartofler lægges til forspiring i en 
vindueskarm fra marts måned. Her udvikler 
de grønne spirer, som giver dem et godt 
forspring. De lægges i jorden eller kartof-
felspande, når risikoen for nattefrost er 
ovre. Læg dem i ca. 8 cm’s dybde med en 
afstand på 30 cm. I kartoffelspande lægges 
2-3 kartofler med så stor afstand som 
muligt. Kartofler skal gødskes og vandes 
en del.

Krydderurter
(Tilhører forskellige 
familier, mange i 
læbeblomstfamilien)

Krydderurter som oregano, timian og ros-
marin købes i potter og plantes ud i maj/
juni. De kræver ikke gødning, og hvis de 
plantes med en indbyrdes afstand på 20-30 
cm, er der plads til, at de kan brede sig lidt 
årene efter. De fleste krydderurter er fler-
årige, derfor skal voksestedet ikke være 
en del af de bede, der roterer i et sædskif-
te. Vær varsom med at plante mynte ud i 
et bed med andre planter, da den hurtigt 
får overtaget pladsen og er svær at fjerne 
igen. Mynte er lettest at styre i en stor 
krukke.

Løg
(Løgfamilien)

Den letteste måde at dyrke løg på er ved 
at købe sætteløg. De sættes i april/start 
maj, når nattefrosten er ovre. Sæt 10-15 
sætteløg/m i en løsnet jord, så toppen lige 
akkurat titter op.

HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

De tidligste sorter er 
høstklare omkring sidst 
i juni og de sene sorter 
omkring august. Alle kar-
tofler rammes af skimmel 
sidst på sommeren, og 
straks der er brune plet-
ter på toppen, skal den 
skæres af og kasseres, 
så det ikke smitter knol-
dene. Herefter stopper 
væksten, men kartof-
lerne kan ligge i jorden 
mange uger efter. Hvis 
jorden er veldrænet, kan 
de ligge, indtil frosten 
kommer.

Det eneste problem ved 
kartoflen er, at den ikke 
kan spises rå, men tilbe-
redt er den anvendelig 
til alverdens tilbehør og 
chips som suppe-topping 
eller tynde skiver på en 
pizza.

Velegnet til alle målgrupper. Ældre vil sæt-
te pris på de gamle sorter som ‘Bintje’ og 
‘King Edward’.

Krydderurter kan høstes 
så snart de er vokset til, 
men tag ikke mere end 
maks. en tredjedel ad 
gangen, da planten ellers 
kan miste vækstkraft. 
Ikke alle er fuldt vinter-
hårdføre, især ikke hvis 
de står i en fugtig ler-
jord. Rosmarin kan hjæl-
pes gennem vinteren med 
et dække af grangrene.

Anvendelsen afhænger 
af typen af krydderur-
ter, og ud over at berige 
madretter med smag, 
kan de bruges til urtete, 
pesto, smoothies og til at 
give duftoplevelser ved 
at nulre bladene mellem 
fingrene.

Forskellige slags krydderurter er velegnet 
til alle målgrupper og kan give mange gode 
sanseoplevelser for både børn og ældre 
med demens.

Løgene kan høstes med 
den friske grønne top, 
som kan bruges som pur-
løg, allerede fra juni. Når 
toppen knækker omkring 
starten af august er det 
tid til at tage dem op og 
hænge til tørring et tørt 
og luftigt sted.

Der skal ikke mange 
løg til at give smag i en 
suppe eller på en pizza, 
derfor kommer man langt 
med ganske få løg.

Velegnet til alle målgrupper, fordi løg er 
velkendt af alle, meget anvendelige og lette 
at dyrke fra sætteløg. Mindre anvendelig 
til institutioner, hvor man ikke har res-
sourcer til at tilberede grønsagerne, men 
blot vil spise dem friske.
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HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

Når dusken i enden af 
kolben er blevet mørk, 
er majskolben høstklar. 
Afhængig af sort kan de 
høstes fra sidst i august 
til oktober.

Friske, blancherede majs 
er lækre med salt og 
smør. Har man mange, 
kan de fryses ned hele 
eller ved at skrælle ker-
nerne af.

Der skal mange majs til at give et godt ud-
bytte, og det er ikke den nemmeste plante 
at dyrke, derfor er majs bedst velegnet til 
større dyrkningsfællesskaber, hvor plads 
ikke er et problem. I små højbede vil plad-
sen være for trang.

Kan høstes fra omkring 
august og stå i jorden 
hele vinteren igennem, 
hvor de kan høstes til 
omkring marts måned.

Skal tilberedes enten i 
supper eller som chips i 
ovnen eller i tynde ski-
ver på en pizza.

Mest velegnet til større dyrkningsfælles-
skaber, hvor der skal dyrkes store mæng-
der til mange mennesker. Pastinakker 
har en sød smag og vil også appellere til 
mindre børn, hvis personalet har mulighed 
for at tilberede dem.

De største blade kan 
høstes ca. 3 uger efter 
udplantning. Man kan 
være heldig at høste 
persille indtil juletid, 
herefter kan det graves 
op og sættes i drivhus, 
så det kan høstes indtil 
det sætter blomster og 
frø til foråret.

Især den bredbladede 
er velegnet i salater. 
Begge typer er gode i 
dressinger og sovs og 
som friskt, grønt drys på 
pålæg.

Velegnet til alle målgrupper og især hos 
ældre vil det bringe minder frem. 

Kan høstes fra omkring 
august. Dyrker man en 
vintersort kan de stå 
helt indtil foråret. Som-
mer- og efterårssorter 
skal høstes før frosten.

God i supper eller tærter. Mest velegnet til større dyrkningsfælles-
skaber, hvor der skal dyrkes store mæng-
der til mange mennesker og til ældre, hvor 
de vil bringe minder frem.

Kan høstes efter 5-6 uger. 
Står de for længe, går de 
i stok og sætter blomst 
og senere skulper, som 
også er spiselige.

Anvendes som en frisk 
snack eller i skiver oven 
på rugbrød med pålæg.

Velegnet til alle målgrupper pga. den korte 
udviklingstid og friske smag helt uden 
tilberedning.

BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Majs
(Græsfamilien)

Giver det bedste resultat ved udplantning 
frem for direkte såning på voksestedet. 
Frøene forkultiveres inde i starten af maj 
eller købes som udplantningsplanter. De 
udplantes slut maj/start juni med 25-30 
cm’s afstand. De skal have en del både vand 
og gødning.
Majs bestøves af vinden og skal derfor stå 
flere rækker ved siden af hinanden, for at 
kernerne bestøves og udvikler sig. Planter 
man majs i én lang række, bliver udbyttet 
for lavt.

Pastinak
(Skærmplantefamilien)

Sås i maj eller start juni i 1-2 cm’s dybde 
med en afstand på 5 cm, der senere øges til 
10-15 cm efter udtynding. Trives bedst i en 
løs jord.

Persille
(Skærmplantefamilien)

Det bedste resultat fås ved at købe ud-
plantningsplanter og plante ud i maj måned. 
Det er vigtigt at rive bundet fra hinanden 
og dele det i buketter af 3-5 planter i hver. 
Buketterne plantes ud med en afstand på 
15-20 cm. Plantes persille for tæt vil det 
konkurrere for meget om pladsen med sig 
selv og blive gult og utriveligt. Persille 
kvitterer godt for både vand og gødning.

Porre
(Løgfamilien)

Skal plantes ud enkeltvis i slut maj/start 
juni med 10-15 cm’s afstand. Sæt dem i 
jorden indtil dér, hvor de første blade deler 
sig. Skal have en del gødning.

Radise
(Korsblomstfamilien)

Sås sidst i marts i 1 cm’s dybde med 1 cm’s 
afstand evt. under fiberdug. Efter udtyn-
ding skal afstanden være 2-3 cm. Pga. den 
korte udviklingstid, er det en god foraf-
grøde for senere afgrøder som græskar, 
squash, majs eller porrer.

Sammen Gror Vi   |   4544



HØST ANVENDELSE MÅLGRUPPE

Kan skæres ned flere 
gange i løbet af sæsonen 
og kommer igen.

En rigtig god smagsgiver 
i blandinger med almin-
delig salat. Kan også 
bruges i pesto.

Velegnet til dyrkningsfællesskaber med 
mange deltagere, der kan lide godt med 
smag. Mindre velegnet til ældre og børn 
pga. den skarpe smag.

Kan høstes fra de har en 
rimelig størrelse i juli 
måned. Rødbeder tåler 
ikke frost og skal aftop-
pes og opbevares frost-
frit men køligt vinteren 
igennem.

Kan både anvendes rå i 
salat, syltet og i supper 
eller tynde skiver på en 
pizza.

Velegnet til alle målgrupper, fordi den er 
nem at dyrke, giver et højt udbytte og har 
flere anvendelsesmuligheder. Især hos 
ældre vil den vække minder.

Kan enten høstes ved 
blot at tage enkelte blade 
eller skære hele hovedet 
af ved basis. I varme 
perioder vil hovederne 
gå i stok og bladene blive 
bitre.

Skal blot skylles og 
skæres i stykker. Kan 
blandes med krydderur-
ter eller overhældes med 
dressing.

Velegnet til alle målgrupper. Overhældt 
med mormordressing vil den vække minder 
hos ældre med demens.

Skæres af lige over jord-
overfladen, når de stør-
ste blade er på størrelse 
med en hånd. Venter man 
for længe risikerer man, 
at den går i frø.

Kan anvendes rå i salat-
blandinger, i stuvninger, 
tærter og blendet i smoo-
thies eller pandekagedej.

Velegnet til alle målgrupper, da den vokser 
hurtigt og kan være en ekstraafgrøde før 
eller efter en anden afgrøde.

Høstes løbende fra juli 
måned, når de måler 15-
20 cm. Bliver de store, 
bliver skrællen hård og 
frugtkødet træet. De sid-
ste frugter skal høstes 
inden den første natte-
frost og kan holde sig et 
par uger indendørs.

Kan anvendes i bagværk 
og supper eller som tyn-
de skiver på en pizza.

Mest velegnet til dyrkningsfællesskaber 
med mange deltagere eller ældrehaver. 
Ikke velegnet til skoler, da den skal høstes 
løbende, og de første frugter modner i som-
merferien.

BILLEDE AFGRØDE DYRKNING

Rucola
(Korsblomstfamilien)

Sås sidst i marts i 1 cm’s dybde med 1-2 
cm’s afstand. Kan også sås i august som 
efterafgrøde efter f.eks. løg.

Rødbede
(Amaranthfamilien)

Sås start maj/juni i 2-3 cm’s dybde med en 
afstand på 5-8 cm. Der kommer flere plan-
ter fra hvert frø, derfor skal der tyndes ud 
til 7-8 cm efter fremspiring.

Salat
(Kurvblomstfamilien)

Kan både forkultiveres og sås direkte. 
Forkultivering giver de største hoveder. 
Ved direkte såning sås fra slut marts (evt. 
under fiberdug) og ad flere omgange indtil 
ca. midt juli. Frøene sås i 1 cm’s dybde med 
en afstand på 5-10 cm, der senere udtyndes 
til 20-25 cm. ved tidlig såning kan salat 
være en forafgrøde for senere afgrøder 
som græskar, squash, majs eller porrer. 
Salat dyrkes bedst først eller sidst på året.

Spinat
(Amaranthfamilien)

Sås sidst i marts/april i 1-2 cm’s dybde med 
5 cm’s afstand. Ved senere såning vil den 
hurtigt gå i frø. God som forafgrøde før 
eks. græskar, squash, spinat eller porre. 
Spinat stresses let af vandmangel og 
varme, derfor er den bedst i ydersæsoner-
ne. Kan også sås som efterafgrøde efter 
kartofler eller løg i august.

Squash
(Græskarfamilien)

Skal forkultiveres inde i starten af maj 
måned eller købes som udplantningsplante. 
Plantes ud sidst i maj/start juni evt. under 
fiberdug. Regn med 1 m2/plante og godt 
med kompost/gødning i plantehullet. Vand 
jævnligt.
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PLEJE 
AF HAVEN
For at et haveprojekt skal have succes læn-
gere ud i fremtiden end blot den første sæ-
son, skal man fra start tænke i forebyggelse 
af ukrudt og skadedyr og vedligeholdelse af 
en god jord med sædskifte, vanding og den 
rette gødning.

Ukrudt og skadedyr
Ukrudt og skadedyr kan hurtigt gøre et ha-
veprojekt uoverskueligt, og her er det vigtigt 
at tænke forebyggelse ind fra start. Vores af-
grøder er altid i konkurrence med ukrudt og 
skadedyr, så det gælder om, at afgrøderne 
skal godt fra start, så de kan klare konkur-
rencen. 

Som udgangspunkt skal jorden være helt 
ren og fri for ukrudt ved sæsonens start. Det 
er meget lettere at luge, før de første afgrø-
der kommer frem, og for uerfarne deltagere 
kan det også være svært at se forskel på af-
grøder og ukrudt. Undgå at grave i jorden, 
tag blot ukrudtet med en lille håndskovl el-
ler med fingrene. Gravning giver lys til nye 
ukrudtsfrø og er skidt for jordens mikroliv. 
Når afgrøderne kommer frem vil de dække 
en stor del af jorden, men hvor der stadig er 
bar jord mellem rækkerne af afgrøder, kan 
der lægges halm eller dødt plantemateri-
ale (græsafklip, ukrudt uden frø eller visne 
blade), så den bare jord ikke inviterer nye 

ukrudtsfrø til at spire. Hvis der alligevel spirer 
noget frem, skal det luges væk, før det sæt-
ter frø, så formeringen undgås. Afgrøderne 
kan også blive til ukrudt, eksempelvis spre-
der morgenfruer og rucola sig meget i be-
dene året efter de er sået, hvis de får lov til at 
sætte frø.

Dyrkes i højbede kan ukrudtet ikke snige sig 
fra kanterne. Dyrkes direkte i jorden med 
græsplæne omkring, skal man være om-
hyggelig med at få hakket græskanterne, så 
græsset ikke breder sig ind i bedene. I gang- 
arealerne lægges fliser, bark- eller træflis 
eventuelt med en ukrudtsdug under. Gang- 
arealerne skal også holdes fri for ukrudt.

Skadedyr kan forebygges dels ved at dyrke 
afgrøder, der ikke er modtagelige over for 
skadedyr og dels ved at planlægge et sæd-
skifte, så de ikke opformeres i jorden. Den 
største skadevolder i Danmark er dræber- 

Det gælder om at være 
over ukrudtet fra det tidlige 
forår, så det ikke når at 
sætte frø. 

Kålsommerfuglelarver 
samles ind fra grønkålen 
og fodres til hønsene på 
Friskolen i Hinnerup. 
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sneglen, fordi den formerer sig hurtigt, spiser 
meget og ikke er kræsen. Den er dog ikke et 
problem i områder med meget belægning, 
hvor der ikke er buskads, den kan gemme 
sig og opformeres i. Man kan forebygge ved 
at sætte et sneglehegn (lavt, galvaniseret 
stålhegn med en bøjet kant, som snegle 
ikke kan forcere) omkring hele køkkenhave-
området. Hvis skadedyrene kommer flyven-
de (eksempelvis gulerodsfluen og kålsom-
merfuglen), kan man lægge insektnet over 
straks efter udplantning eller såning. Skade-
dyrene kan også indgå i et undervisningsfor-
løb på skoler og i børnehaver, derfor er det 
mest i projekter, hvor udbyttet er vigtigt, at 
man skal tænke i forebyggelse.

Sædskifte
Afgrøderne tilhører forskellige plantefamili-
er, og man skal veksle mellem plantefami-
liernes placering med intervaller på 4-5 år 
for at forebygge sygdomme og skadedyr 
og undgå jordtræthed. Hvis ikke der veksles 
mellem de forskellige plantefamilier, risike-
rer man, at jorden udpines, og der kan op-

formeres skadedyr og jordbårne sygdomme, 
der specifikt er knyttet til forskellige plante-
familier. Planter i samme familie tiltrækker 
de samme sygdomme og skadedyr og ef-
terspørger de samme næringsstoffer, derfor 
kan det eksempelvis være problematisk at 
dyrke squash i et bed, hvor der året før blev 
dyrket græskar, fordi de kommer fra samme 
familie (græskarfamilien). Det samme gæl-
der for radiser og grønkål (korsblomstfami-
lien) og persille og gulerødder (skærmplan-
tefamilien). I afgrødeoversigten kan man se, 
hvilken familie de udvalgte afgrøder tilhører.

Man planlægger et sædskifte ved at notere 
alle de afgrøder, man gerne vil dyrke, og ind-
dele dem i plantefamilier. Herefter inddeles 
køkkenhaven i samme antal felter, som der 
er plantefamilier (nogle plantefamilier kan 
eventuelt lægges sammen). Der skal være 
minimum fire år mellem, at afgrøder fra 
samme plantefamilie dyrkes på samme styk-
ke jord og fem år, hvis der dyrkes kål og ærter. 
Hold styr på sædskiftet ved at give bedene 
numre og notere, hvad der dyrkes år for år. 

BED ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5

1 Kartofler Gulerødder/
pastinak/
persille + løg

Rødbeder + salat Græskar/squash Kål/radiser/
rucola + bønner

2 Kål/radiser/
rucola + bønner

Kartofler Gulerødder/
pastinak/
persille + løg

Rødbeder + salat Græskar/squash

3 Græskar/squash Kål/radiser/
rucola + bønner

Kartofler Gulerødder/
pastinak/
persille + løg

Rødbeder + salat

4 Rødbeder + salat Græskar/squash Kål/radiser/
rucola + bønner

Kartofler Gulerødder/
pastinak/
persille + løg

5 Gulerødder/
pastinak/
persille + løg

Rødbeder + salat Græskar/squash Kål/radiser/
rucola + bønner

Kartofler

Der skal roteres mellem 
de forskellige plantefami-
lier, så den samme familie 
ikke vokser i det samme 
bed år efter år.

Vanding
Hvis der er mulighed for at indsamle regn-
vand, bør det tænkes ind fra starten, så den-
ne ressource udnyttes. At lade regnvandet 
indgå i cyklus med haven er ikke alene en 
billig og bæredygtig løsning, men også an-
vendeligt i læringsforløb på skoler omkring 
ressourceforbrug og vandets kredsløb. 

Behovet for vanding afhænger meget af, om 
der dyrkes i højbede eller direkte i jorden, 
og om der dyrkes i en lerjord eller en sand-
jord. En lerjord holder godt på vandet, og en 
sandjord tørrer hurtigt ud. Uanset jordtype 
er det vigtigt at vande lige efter udplantning 
og fremspiring, så planterne kommer godt 
fra start. Når rødderne er fuldt udviklede, har 
de lettere ved at klare en eventuel tørkeperi-
ode i løbet af sommeren. 

Børn og uerfarne havedyrkere vil være tilbø-
jelige til at tro, at bare overfladen er våd, så 
har planterne fået nok vand. Hvis man lige 
løfter den øverste centimeter jord med en 
finger, vil man hurtigt opdage, at jorden er 
tør lige under overfladen, hvis ikke der er ble-
vet vandet grundigt nok. Jorden skal kunne 
følge med, og derfor opnås det bedste resul-
tat med et brusehoved, hvor der vandes ad 
flere omgange, så vandet ikke preller af over-
fladen, men får tid til at synke ned i jorden. For 
at udvikle planternes rødder bedst muligt i 
dybden er det mest effektivt at grundvande 
én gang frem for flere gange sjatvanding. 
Grundvanding vil sige 30 mm vand (svarer 
til 30 l per m2). Drypvanding eller siveslanger 
er det mest effektive og skånsomme over for 
jordstrukturen. I flere projekter er vandingen 
en del af selve oplevelsen af at dyrke have, og 

Eksempel på et sædskifte fordelt på fem bede over fem år
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Det er ofte en 
populær opgave 
for børn at 
vande bedene.

her kommer en vandkande eller vandslange 
med et brusehoved til sin ret.

Højbede kræver særligt meget vanding, og 
jo mindre de er, jo hurtigere tørrer jorden ud, 
og jo sværere er de at vande op igen, hvis 
jorden først er tørret ind. Her kan det være 
en fordel med et indbygget vandreservoir, så 
vandet suges op i jorden med kapillærkraf-
ten. I perioder med meget varmt vejr kan et 
par sodavandsflasker med vand vendt om-
vendt ned i jorden hjælpe med, at vandet 
suges langsomt ned i jorden.

Gødning og jorddække
Når vi fjerner afgrøder fra jorden, fjerner vi 
også næring, derfor skal der gødskes, når 
man dyrker grønsager. Planternes gødnings-
behov er forskelligt. Generelt skal der ikke 
gødskes før såning, men ved udplantning 

af udplantningsplanter som kål, græskar og 
chili er det gavnligt at blande lidt gødning i 
plantehullet inden plantning. Anvend kom-
posteret dyre- eller plantegødning. Kunst-
gødning er ikke bæredygtigt i fremstillings-
processen, gavner ikke jordkvaliteten på sigt 
og giver en kedelig smag til planterne.

En nem og god måde at tilføre næring til jor-
den er ved at lade så meget plantemateriale 
ligge på jordfladen som muligt – eksempel-
vis toppe fra radiser og gulerødder, løgskal-
ler og stængler fra bønner eller græskar. 
Dette kaldes jorddække og ud over at sikre 
næring til jorden fremadrettet, hjælper det 
til at mindske fordampningen og skygge for 
ukrudtet. Om efteråret er et jorddække med 
visne blade eller dødt plantemateriale uden 
frø godt som en dyne vinteren over. 

Toppe fra grøn-
sager er en vigtig
ressource og skal 
blive i bedene til 
gavn for regnorme 
og næste års af-
grøder.

Græsafklip omkring 
porrer holder jorden 
dækket, så ukrudt ikke 
kan etablere sig.
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Årets gang i køkkenhaven

Efter den første nattefrost 
er det farvel og tak til de 
fleste af havens afgrøder. 
Her er det bladbeder. 
De tåler en smule frost, 
men visner efterhånden 
ned hen på vinteren.

JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC.AKTIVITET JAN. FEB. MAR. APR. MAJ.

Såning

Plantning

Udtynding

Lugning

Gødskning

Vanding

Høst
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De enkleste afgrøder er dem, der kan tages 
ind og skylles og fortæres med det samme 
som salat, radiser og gulerødder. Andre kræ-
ver lidt mere tilberedning, og det kan være 
en udfordring på flere institutioner, men ved 
at lade afgrøderne indgå i enkle madretter 
som pandekager, pizza, pesto og smoothies 
kan man komme langt med få ingredienser. 
I afgrødeoversigten er der forslag til, hvordan 
de forskellige afgrøder kan anvendes.

For at holde deltagerne i haveprojektet i 
udemiljøet er det en god idé også at tilbe-
rede maden udendørs enten over bål eller 
i et primitivt udekøkken. Man kan lave små 
brændekomfurer af olietønder eller anvende 
en trefod over et bål. I forbindelse med mad-
lavning er det altid vigtigt at tænke vand ind. 
Afstanden må ikke være for lang – både i for-
hold til brandsikkerhed, men også i forhold 
til klargøring af grønsagerne.

Det er oplagt 
at lave grønsagspizzaer 
med børn af havens 
afgrøder.

ANVENDELSE 
AF 
AFGRØ- 
DERNE 

Ingredienser 
til grønsagspizza.

En grønsagspizza 
med tynde skiver 
af kartofler, rødbeder 
og gulerødder, 
toppet med forskellige 
krydderurter.

Urtete af forskellige 
krydderurter.

Smoothie af mælk, 
bananer, hindbær 
og krydderurter.

Pesto af olivenolie, 
solsikkekerner, 
hvidløg, persille, 
purløg, spinat mm.
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DET LILLE 
HØNSEHOLD
Høns er det mest givende dyr, man kan have 
i en lille have. De omdanner madaffald til 
værdifulde æg og gødning og indgår der-
for meget let i en havehusholdnings cyklus. 
Både små børn og ældre mennesker er ofte 
meget optagede af høns, fordi de har en 
overskuelig størrelse og en rolig adfærd. Ind-
drager man høns i haveprojektet, skal man 
være opmærksom på, at de skal passes hver 
dag også i weekender og ferier.

Hvis hønseholdet blot er til at give liv og 
sprede glæde for deltagerne i haveprojek-
tet er en lille flok på 3-5 høns nok. Vælg al-

tid mere end to, i tilfælde af den ene skulle 
gå bort. En hane skal der naturligvis til, hvis 
også man vil have kyllinger, men haner lar-
mer en del fra tidlig morgen, og er derfor 
ikke velsete i områder med naboer tæt på. 
Høns larmer også lidt, og derfor er det godt 
under alle omstændigheder at tjekke med 
naboer inden etableringen af hønseholdet, 
så kan man også diskutere emner om even-
tuelle lugtgener og bekymringer om rotter 
med mere.

Der er ikke nogle racer, der er mere velegne-
de end andre som havehøns end andre, men 

Høns spiser madrester, 
er nemme at passe 
og kvitterer med æg 
og gødning.

hver race har sine karakteristika og kvalite-
ter. Går man efter udseendet, er silkehønen 
en lille, sjov høne med en opsigtsvækken-
de frisure. De tunge racer (som Orpington, 
Brahma og Sussex) er oftest mere rolige, let-
tere at gøre tamme og kan holdes inde bag 
hegn på 1 m. De mindre racer (som italienere 
og danske landhøns) er mere livlige og flyv-
ske og kan være svære at holde inde, hvis 
hegnet ikke er over 2 m højt. Wyandotter er 
en god allround høne, der både er rolig, har 
en god kødkvalitet og lægger godt med æg. 
Isa Brown og Italienere sprøjter æg ud og er 
gode til projekter, hvor udbyttet af æg er væ-
sentligt. 

Hønsene lægger ca. 200-250 æg/høne/år, fra 
de er 5-6 måneder gamle. Nogle racer læg-
ger færre – andre flere. Produktionen falder 
allerede, fra hønen er halvandet år gammel. 
Om vinteren holder de fleste racer helt pau-
se i æglægningen, medmindre der etable-
res lys i stalden, så de ikke oplever dagene 
så korte.

Når man overvejer at få høns, skal man tæn-
ke slutfasen – slagtningen – med. Er der nog-
le deltagere til at tage sig af den del? Hvis 
det blot er hygge-høns, kan man naturligvis 
have dem, til de falder om af alderdom, men 

Nærkontakt 
med dyr er 
gavnligt for 
både store 
og små.

hvis man har dem med ægproduktion for 
øje, bør de skiftes ud hvert andet eller tredje 
år. Hønsekød er glimrende fyld i tarteletter 
eller supper og et godt supplement til grøn-
sagerne i haven.

Et hønsehus skal være så stort, så der maksi-
malt er seks høns/m2. Det skal være vindtæt, 
da høns ikke tåler træk, men ikke isoleret, 
da de tåler en del kulde. Det skal udstyres 
med siddepinde og én redekasse per tre-
fem høns. Hvis hønsehuset er hævet på fire 
ben, undgår man risiko for fugt, og at der 
flytter rotter ind under huset samtidig med, 
at man skaber et tørt sted, hvor hønsene kan 
sandbade. I hønsegården skal man regne 
med 2-4 m2 per høne, men lav den så stor 
som muligt og gerne ved at inddrage eksi-
sterende buskads og træer, som de vil trives i 
at gemme sig i. I hønsegården skal der være 
mulighed for tørt sandbad, som er hønse-
nes egen metode til at holde sig fri af utøj. 
De skal have adgang til frisk vand, skaller og 
foder. Der findes rottesikrede beholdere til 
foder, hvor foderet kun er tilgængeligt, når 
hønen træder op på en plade. 
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Når man indretter hønsehus- og gård er det 
også væsentligt at tænke på ubudne gæster 
som ræv og mår, der hurtigt kan udrydde en 
hønseflok. De fleste hobbyavlere lukker for 
hønsehuset om natten og åbner igen om 
morgenen for at sikre hønsene mod rovdyr, 
der jager om natten. Det kan være svært at 
praktisere i institutioner, hvor der ikke er per-
sonale på de tidspunkter, hvor hønsene skal 
lukkes ud og ind. Hvis hønsene skal gå ude 
hele døgnet, må man sikre hønsegården 
ved at grave net ned under hønsegården, så 
rovdyrene ikke kan grave sig ind. Det er lidt 
omstændeligt og lader sig bedst gøre i små 
hønsegårde. Hvis man har en stor flok høns, 
kan man overveje en automatisk lågeåbner 

med dagslysafhængig tidsstyring, der både 
åbner om morgenen og lukker om aftenen.
Ca. én gang om ugen skal der muges ud i 
hønsehuset. Det meste møg vil ligge under 
siddepindene. Frisk hønsemøg er meget 
næringsrigt og kan ikke anvendes direkte 
på afgrøder i vækst dels på grund af hygiej-
nen, og dels fordi det høje næringsindhold 
vil svide planterne. Man får det største ud-
bytte af hønsemøget ved at blande det op 
med mindre næringsrige materialer som 
savsmuld, halm eller visne blade og lade det 
kompostere i en lukket beholder. Når det 
ikke længere lugter, og det har fået en mørk 
muldagtig farve, er det et rigtig godt gød-
ningsmiddel.

Et rottesikret foder-
trug giver kun adgang 
til foder, når hønen 
træder op på en plade 
lige foran.

TJEKLISTE FØR 
ETABLERING AF HØNSEHOLD

• Informer naboerne før opstarten.
• Tænk også de mindre idylliske sider af  
 hønseholdet igennem som rotter, slagtning  
 og opbevaring af møg.
• Er der pasning til weekender og ferier?
• Tjek reglerne for anvendelse af æg og kød  
 på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
• Regler og vejledning for hønsehold findes  
 på den aktuelle kommunes hjemmeside.

AFSLUTNING
For os i Sammen Gror Vi er det en stor for-
nøjelse at være med til at opleve og følge, at 
det frø, der startede som en idé til et have-
projekt, vokser sig stort, folder sig ud og slår 
rødder, så det med tiden bliver en fast del af 
det boligselskab, plejecenter eller den insti-
tution, hvor det blev sået. Vi håber, at vores 
erfaringer kan inspirere andre til at starte 
projekter, så flere kan få glæde af at dyrke og 

nyde de sanseoplevelser, der helt naturligt 
følger med. Tænk hvis haver en dag blev en 
naturligt integreret del af ethvert fællesskab, 
så ingen tænker over, hvor idéen kommer 
fra, men nærmere undrer sig over, hvis ikke 
der dyrkes kål og gulerødder på altanen, i 
gårdhaven, foran købmanden, på taget, i 
skolegården, ved biblioteket eller klubhuset!

Glæden over at se ting 
gro og stoltheden over 
at høste og tilberede 
er smittende.
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CASES 
Følgende cases beskriver seks projekter 
med forskellige formål og målgrupper, som 
Sammen Gror Vi er involveret i.

CASE 1: Højvangen
 

Fælleshaver, drivhuse og udekøkken i 
Skanderborgs største almene boligområde
Højvangen var indtil 1. december 2018 karak-
teriseret som et udsat boligområde. Siden 
2007 har helhedsplaner skabt øget tryghed 
og trivsel i området. Den nuværende bo-
ligsociale helhedsplan, Projekt Højvangen, 
løber indtil 2021. I 2017 gik foreningen Sam-
men Gror Vi ind i et samarbejde med Projekt 
Højvangen om at dyrke haver sammen med 
beboerne i boligområdet. Gennem projek-
tet er der skabt mulighed for, at beboerne 
kan mødes udendørs og danne relationer 
og fællesskaber gennem arbejdet med ha-
ver og madlavning. Projektet tog udgangs-
punkt i et ønske om at skabe et projekt, hvor 

Haverne byder på 
mange gode oplevelser 
og nye samtaleemner.

beboerne i Højvangen dyrker haver sam-
men på tværs af alder, kultur og social til-
knytning. En del af beboerne af anden etnisk 
herkomst end dansk har erfaringer med ha-
ver fra deres hjemland. En del af de etnisk 
danske beboere har ligeledes haveerfaring, 
mens andre er helt grønne ud i dyrkningens 
kunst. Uanset baggrund kan alle bidrage til 
at få haverne til at trives og blomstre.

Højvangens haver
Drivhuse, pallehaver og højbede er placeret 
centralt mellem boligblokkene. Derudover 
er der opsat mobile bede med krydderurter 
ved beboerhuset og to grillområder. På den 
måde er haverne synlige og tæt på mange 
beboere. Der er en bred variation af afgrøder, 
som også er et symbol på de mange natio-
naliteter, der bor i Højvangen. Vietnamesiske 
krydderurter, bønner fra Sri Lanka, gammel-
dags dansk grønkål og lilla, kinesiske ærter 
er eksempler på afgrøder i haven. På arealet 
var der en ældre bålhytte, som er blevet re-
noveret og har fået bænke langs væggene. 
Der er ligeledes etableret et bålsted samt 
udekøkken med en brændefyret pizzaovn.

Deltagerne
Gruppen af deltagere er bred. Nogle delta-
ger fast, og andre byder ind på særskilte op-
gaver. Siden 2018 har børnene været med i 
havearbejdet en eftermiddag om ugen. Del-
tagerne kommer med vidt forskellige bag-
grunde, men der er højt til loftet i haven og 
plads til at være lydhøre over for hinanden 
og finde inspiration i hinandens fortællinger. 
Kun en mindre del af beboerne har egen 
rækkehushave, så ønsket om at kunne dyrke 
afgrøder er stort. Alligevel kræver det et stort 
arbejde at rekruttere frivillige til haven. For 

En del af beboerne af 
anden etnisk herkomst 
end dansk har erfa-
ringer med dyrkning 
fra deres hjemland.

mange beboere er det et stort skridt at træ-
de ud i det fælles rum. Det kan hjælpe at bli-
ve opfordret til at komme eller at ”blive taget 
i hånden” af en nabo eller medarbejder. Des-
uden betyder vinterpausen i haven, at bebo-
erne kommer ud af vanen med at møde op 
hver uge. Derfor skal der ved havesæsonens 
begyndelse arbejdes på at mobilisere bebo-
erne til havearbejdet igen. 

Beboerne har selv været 
med til at bestemme, hvilke 
afgrøder de vil dyrke i 
haverne. Det har skabt 
variation og grobund for 
mange gode snakke.



Organisering af havearbejdet
Deltagerne tager beslutninger vedrørende 
haverne i fællesskab under de begrænsnin-
ger, der sættes af bestyrelsen i andelsbo-
ligforeningen. Sammen Gror Vi har hjulpet 
med kontakten til boligforeningerne og Pro-
jekt Højvangen og stået for at søge midler 
fra fonde og puljer og få sponsorater hjem. 
Deltagerne mødes til et planlægningsmøde 
i det tidlige forår, hvor det besluttes hvilke 
afgrøder, der skal dyrkes, og hvilke arrange-
menter haveholdet vil afholde i løbet af året. 

Hen over sæsonen mødes gruppen en eller 
to gange om ugen en formiddag eller ef-
termiddag til havedag. Det er afgørende for 
projektets succes, at tovholderen har have-
faglig baggrund og kan lave forberedelser, 
indkøb, samle op på løse ender og hjælpe 
med at rekruttere frivillige.

Et mødested
Haverne i Højvangen har betydning for hele 
boligområdet som et mødested, og som 
et sted man viser frem for sine gæster og 

Beboerne mødes jævnligt hen 
over sæsonen for at lave mad 
med afgrøderne fra haverne. Det 
er et vigtigt fællesskab, der går 
på tværs af alder og etnicitet. 

lægger sin vej forbi, og der er altid noget 
nyt at se på. Børnene kommer for at se, om 
der skulle være en plukkeklar agurk eller et 
bed, der skal vandes. Børnene oplever, at de-
res indsats værdsættes, og at de kan gøre 
en stor forskel for eksempel i forhold til at 
vande. I Højvangen har havearbejdet ført til 
nye venskaber blandt beboere, som blandt 
andet har ført til en ugentlig beboercafé og 
genåbningen af et cykelværksted. 

OBS

• Dyrkning i højbede kræver  
 meget vanding.
• Sørg for et aflåst skur til  
 haveredskaber.
• Det er nødvendigt med en tov- 
 holder med dyrkningserfaring.
• Madlavning af de fælles  
 grønsager styrker fællesskabet.
• Alle skal inddrages og føle,  
 at de har noget at sige, så styr- 
 ingen ikke overtages af de mest  
 højtråbende deltagere.
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CASE 2: Skolehaver
 

Mobile haver på fem skoler i Skanderborg 
Kommune
Siden 1980/-90’erne har skolehaverne levet 
en hensygnende tilværelse. Det lader imid-
lertid til, at der er en ny, spirende interesse 
for skolehaver i tråd med den generelle in-
teresse for miljø og sundhed i hele sam-
fundet. Der er dog hård konkurrence med 
stramme læringsplaner, og projekterne er 
mange steder drevet af få ildsjæle og brem-
ses på grund af manglende økonomisk og 
tidsmæssig prioritering. Det økonomiske og 
tidsmæssige pres gør, at succesfuld dyrk-
ning på skolerne kræver en hjælpende hånd 
med midler udefra og et gennemtænkt 
koncept til dyrkning, der ikke tager for me-
get af lærernes tid. Derfor blev konceptet fra 
Sammen Gror Vi om en pakkeløsning taget 
rigtig godt imod.

Pakkeløsningen
Hver klasse, der deltager i projektet, får til-
delt fire små højbede på hjul, fem kartoffel-
spande, jord, gødning, fiberdug, frø, planter, 
skilte, adgang til video-vejledninger og tre  
besøg af gartnere gennem sæsonen samt 

mulighed for at ringe om vejledning. Projek-
tet finansieres af COOP, der flere gange har 
stået til rådighed med en høstfest for at fej-
re afslutningen på haveåret. Flere skoler har 
også benyttet sig af muligheden for at be-
søge de lokale COOP-butikker og supplere 
undervisningen med en rundvisning i grøn-
sagsafdelingen.

Afgrøderne
For at få mest muligt ud af den begrænsede 
dyrkningsplads dyrkes to afgrøder per bed. 
Sidst i marts sås salat, spinat og radiser i tre 
af bedene og i det sidste sættes en række 
blandede løg (hvidløg, rødløg og alminde-
lige løg). Herefter holdes bedene dækket 
med fiberdug i ca. tre uger for at beskytte 
mod nattefrost og sætte skub i spiringen 
med lidt ekstra varme. På samme tidspunkt 
lægges forskellige sorter kartofler i flere for-
mer og farver i de fem kartoffelspande. I maj 
måned høstes de første afgrøder. Radiser og 
salat spises rå som tilbehør til madpakker-
ne, spinaten blendes og kommes i en pan-
dekage- eller bolledej eller i en smoothie. 
Lige efter den første høst plantes græskar, 
grønkål, persille, purløg, chili og forskellige 
krydderurter. Der sås lidt morgenfruer, hvor 

Selv om højbedene er små, 
er der flere opgaver at vare-
tage for de ivrige elever. Ud 
over at så og plante, skal 
der vandes og skrives skilte.

Der er meget læring 
tilknyttet dyrkningen 
af planter.
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der er plads, og i bedet med løgrækken sup-
pleres med en række gulerødder og rødbe-
der. Disse afgrøder skal blot vandes henover 
sommerferien og skal først høstes mellem 
august og oktober. Det er vigtigt for skoler-
ne, at det ikke er afgrøder, der skal høstes lø-
bende, men som tåler at blive stående i jor-
den længe. Andet hold afgrøder høstes til en 
høstfest i efteråret, hvor der laves pizza med 
tynde skiver rødbeder, gulerødder, løg og 
kartofler og et drys krydderurter. Af grønkål, 
persille og de andre krydderurter laves pesto 
eller urtete. Græskar bruges til suppe eller til 
at skære et halloween-hoved. 

Flere fag inddrages
Det er godt både for humøret og indlærin-
gen, når undervisningen flyttes udenfor. 
Udendørslæringsrummet appellerer ofte til 
de mere indadvendte elever og de mindre 
boglige. Grønsagsdyrkning kan kobles til 
mange af skolens traditionelle fag, hvor de 
mest indlysende er madkundskab og natur/
teknik, men flere steder er dansk også ind-
draget i forbindelse med skriftlige opgaver 
om planterne. I billedkunst er der lavet fine 
skilte og plancher om planternes udvikling, 
og matematik er også tilgodeset, når der 
skal måles op og regnes ud, hvor tæt plan-
terne skal sås eller plantes. Der er også mas-
ser af muligheder for at lave forsøg, der læg-
ger sig op ad aktiviteterne i haven. Det kan 
eksempelvis være forsøg med spiring i vin-
dueskarmen, hvor man undersøger, hvilke 
spiselige frø fra besøget i COOP-butikken, 
der kan spire.

Der kan sås og plantes 
flere gange i den samme 
have henover sæsonen. 
Her er det radiserne, som 
er den første afgrøde.

OBS

• Start med skoleledelsen  
 – er de motiverede for at have  
 en grøn profil og afsætte  
 ressourcer til haver, eller skal  
 der skaffes midler eksternt?
• Find ud af, hvilket klassetrin der  
 skal arbejde med haverne, hvilke  
 fag der kan integreres, og hvilke  
 mål der skal nås. 
• Lav en plan for årets aktiviteter  
 i haverne henover sæsonen i god  
 tid sammen med lærerne. Aftal,  
 om aktiviteterne må dokumen- 
 teres med billeder, eller om der  
 skal indhentes tilladelser fra  
 forældre.
• De små bede tørrer hurtigt ud,  
 så vanding – også i sommerferien  
 – er vigtig.
• Slut sæsonen med en lille høst- 
 fest, hvor projektet evalueres, og  
 det afklares, om samarbejdet fort- 
 sætter til næste år. 

Sammen Gror Vi   |   6968



”Indendørs er kvinderne 
tilbøjelige til at dele sig op 
efter oprindelse, men i haven 
brydes de etniske grupper 
op, og der opstår et positivt 
fællesskab”, bemærker en 
af de frivillige.

CASE 3: Kvindehuset
 

Omlægning af gammel børnehaves 
udeareal til have med plads til dyrkning 
og ophold for minoritetskvinder
Kvindehuset i Viby ved Aarhus er et møde-
sted og udviklingscenter for 300 kvinder, 
hvoraf 250 er med etnisk minoritetsbag-
grund og repræsenterer 38 forskellige nati-
onaliteter. Huset danner ramme om et vig-
tigt fællesskab og tilbyder aktiviteter som 
danskundervisning, madlavning, samfunds-
fag og gymnastik. I 2017 kom der også have-
dyrkning på programmet for at koble aktivi-
teter omkring madlavning og motion, som 
i forvejen foregik i huset, med havearbejde. 
Den indhegnede have var tilgroet, men hav-
de mange muligheder, idet der var terrasse, 
stier, en lille græsplæne, et redskabsskur, 
hække, et par større træer, buske og bede. 
Mia Stochholm fra Sammen Gror Vi blev som 
privatperson involveret i projektets startfase.

Bede 
I dette projekt var det vigtigt, at der ikke blev 
sat gang i mere, end brugerne kunne følge 
med at passe. Hele haven kan ikke inddra-
ges til dyrkning, da der også skal være plads 
til fester og samvær på græsset. Der er ind-
til nu anlagt 12 bede med to pallerammers 
højde på græsplænen til at dyrke krydder-
urter, squash, grønkål, porrer, bønner, rød-
beder, bladbeder, græskar og blomster, tre 
kapillærkasser til chili og et bed på ca. 15 
m2 til mere pladskrævende afgrøder som 
stangbønner, kartofler, jordskokker og he-
stebønner. Rundt i haven planter havehol-
det løbende roser, bærbuske og vin. Kvinde-
huset har langsigtede planer om at skabe 
flere hyggekroge og plante flere stauder og 
bærbuske. Udekøkken og drivhus er også på 
ønskelisten.

I forbindelse med 
køkkenhaveprojektet 
lærer kvinderne i 
Kvindehuset også 
sprog og dansk 
madkultur.

OBS

• Dyrk, så der er noget, der kan  
 høstes, duftes og føles året  
 rundt.
• Dyrk smagsintensive afgrøder  
 og blomster, så sanserne  
 stimuleres.
• Dyrk i højbede og ikke nede ved  
 jorden, for at alle kan være med  
 trods fysiske begrænsninger.
• Tilknyt en tovholder med  
 dyrkningserfaring.
• Find ud af, hvor glæden og  
 interessen ligger hos deltagerne,  
 og anlæg haven, og vælg planter  
 ud fra det.
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Havehold på skemaet
Pasningen af haven varetages dels af frivil-
lige og dels af en ansat underviser under 
FO-Aarhus, der underviser i hensyntagende 
havehold to dage om ugen. Mange af kvin-
derne er eller har været kriseramte som føl-
ge af krig og flugt og har derfor både fysis- 
ke og psykiske udfordringer, hvilket sætter 
grænser for omfanget af dyrkningen og ha-
vens indretning. Et af formålene med at dyr-
ke have er at lære kvinderne, at havearbej-
de ikke nødvendigvis er beskidt og slidsomt 
mandearbejde. Det kan også være sjovt og 
gøre det ud for gymnastik, når opgaverne 
udføres ergonomisk korrekt og med indlag-
te pauser. 

Afgrøderne 
Kvinderne fra have- og køkkenholdet er med 
til at bestemme, hvad der skal dyrkes i be-
dene hvert år. Mange af kvinderne kommer 
fra varmere himmelstrøg og er ikke vant til 
at anvende eksempelvis porrer, grønkål og 
rødbeder, til gengæld bruger de krydderur-
ter som chili og mynte i store mængder. Øn-
skerne rækker også ud over det spiselige, da 
farver og dufte også er vigtige for kvinderne. 
Køkkenholdet anvender de hjemmedyrkede 
afgrøder, når de byder på suppe hver tors-
dag. 

Sekundære output
Haven i Kvindehuset har, siden omlægnin-
gen startede, fået nyt liv og inviterer til, at 
man går derud og snakker om det, man 
ser. Når nogle går rundt og arbejder i haven, 
trækker det andre med ud, og haven får flere 
formål – blandt andet som ramme for dans 
og gymnastik. Udbyttet er ikke kun grøn-
sager og krydderurter, brugerne deler også 
glæde, lærer dansk og får motion. 

Bønner er en velkendt 
grønsag for mange af 
kvinderne i Kvindehuset.
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CASE 4: Alken købmand
 

8 mobile højbede med hjemme-
hørende planter og tilhørende hæfte 
med supplerende information
Købmanden i Alken er drevet af energiske 
borgere, der ønsker mere end bare en køb-
mand. Købmanden blev etableret i 2013 
med det formål også at fungere som café og 
landsbyens samlingspunkt. Som en del af 
et større projekt, Liv i Landsbyen, der skulle 
bringe naturen tættere på borgerne, deltog 
Sammen Gror Vi med etableringen af otte 
højbede med vilde planter. Købmandens 
kunder og byens borgere skulle have no-
get pænt at se på og få aha-oplevelser ved 
at læse det tilhørende hæfte med plante-
beskrivelserne. Mange af planterne findes i 

Højbedene er placeret 
foran købmanden, 
hvor de lokale ofte 
passerer forbi.

området lige omkring Alken, og ved at give 
dem plads i en plantekasse ophøjes de na-
turlige planter pludselig til samme status 
som fine krukkeplanter. For nogle vil det 
se vildt og ukendt ud, andre vil synes det er 
spændende, og for dem, der læser de sup-
plerende informationer, giver det også me-
ningsfuld viden. I dette projekt er der i høj 
grad også fokus på en ofte overset minoritet 
og deres store betydning i fødekæden. Man-
ge af planterne er nemlig værtsplanter for 
insekter, der er trængte i den danske natur.

Planterne
Planterne blev delt ind efter deres forskellige 
naturlige voksesteder. Et bed blev plantet til 
med planter til strandeng og overdrevsplan-
ter, et bed med planter fra vejkant og brak-
marker, et bed med planter fra lysåben, hu-
musrig eng, to bede med planter til mager, 
kalkholdig jord og et bed med planter, der 
vokser ved vandløb/fugtig eng.

OBS

• Grundig skiltning og beskrivelser  
 med oplysninger til de mange  
 besøgende.
• Markeringer ved giftige planter.
• Planterne deles op efter den jord- 
 type, de trives i, og jorden tilpas- 
 ses planterne.
• Bedene placeres efter planternes  
 behov for lys/skygge.
• Vigtigt med en tovholder, der sæt- 
 tes ind i de forskellige bedes pas- 
 ning og vandingsbehov. 

Jorden
Planter, der ikke har været dyrket i potter, er 
ofte sarte over for jordbundsforhold, der ikke 
stemmer overens med deres naturlige vok-
sesteder. Derfor ligger der et stort arbejde 
med jordblandinger i dette projekt. Strand- 
engsplanterne skal eksempelvis have næ-
ringsfattig og sandet jord og en placering 
i fuld sol, som netop efterligner stranden. 
Vandkantsplanterne skal have meget fugtig 
og humusholdig jord, og bedet kan derfor 
også med fordel placeres i halvskygge. Til 
sådan et projekt kan man ikke bare købe 
almindelige plantesække. Jorden skal blan-
des, så den efterligner de forhold, hvor plan-
terne vokser. For et syns skyld lægges også 
strandskaller og –sten i strandbedet og visne 
blade i skovbundsbedet.

Information
I dette projekt er den supplerende informa-
tion om planterne meget vigtig. Alle plan-
terne har skilte, og de af planterne, der er 
giftige, har fået et særligt advarselsskilt. I et 
hæfte, der ligger inde i købmanden, er der 
udførlige beskrivelser af hver plante med 
botanisk navn, vækstform, blomstring, na-
turligt voksested samt eventuelle medicin-
ske eller kulinariske anvendelser. Projektet 
er med til at skabe større viden om naturens 
mangfoldighed. Den kendskab medvirker til 
et øget fokus på at bevare de naturlige væk-
ster og det liv, der er knyttet til dem.

Skiltningen er vigtig, og de 
særligt interesserede kan 
få supplerende oplysninger 
om planterne i et hæfte 
i butikken.
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Et nyt hold 
kyllinger flyttes 
fra ”vuggestuen” 
over i hønse-
gården. 

Børnene på Friskolen 
i Hinnerup lærer at 
tage ansvar ved at 
varetage den daglige 
pasning af hønsene.

CASE 5: Hønsehold
 

Mindre hønsehold i forbindelse med 
skolehave på Friskolen i Hinnerup
På Friskolen i Hinnerup er der forældresty-
rede arbejdsgrupper, der står for skolens 
vedligehold og afholdelse af forskellige ar-
rangementer. Én af disse grupper er høns- 
og havegruppen, der står for, at rammerne 
omkring skolens køkkenhave og hønsehold 
fungerer, så den daglige drift kan varetages 
af skolens elever så problemfrit som muligt. 
Mia Stochholm fra Sammen Gror Vi har væ-
ret formand for gruppen siden 2016 og står 
for at koordinere arbejdsopgaverne med de 
tilknyttede lærere og forældre. 

Skolens køkken serverer varm mad til bør-
nene hver dag. Resterne herfra får hønse-
ne, der betaler tilbage med æg og gødning. 
Hønsemøget komposteres sammen med 
andet organisk materiale fra skolens grund 
og anvendes på bedene i køkkenhaven. Det-
te kredsløb samt selve pasningen af hønse-
ne indgår i undervisningen hos elever i ind-
skoling og på mellemtrinnet.

Hønsene
En flok på 15 høns, der udskiftes hvert tred-
je år, har vist sig at være ideelt til dette for-
mål. Hønsene fås som daggamle kyllinger. 
De passes i et lille bur med varmelampe og 
mange kærlige hænder, der gør dem hånd-
tamme resten af livet. Når de er fuldfjerede, 
flyttes de over i en stor hønsegård. Når høn-
sene er omkring tre år gamle, slagtes de eller 
gives væk til forældre på skolen.

Hønsehus og -gård
Hønsehuset og -gården er placeret i et re-
kreativt område på skolens areal omgivet af 
høje træer og med tæt buskads. Hønsegår-
den omkredser halvdelen af køkkenhaven, 

hvilket mindsker andelen af både ukrudt og 
snegle i køkkenhaven. Hønsehuset er indret-
tet, så man kan muge ud og samle æg uden 
at skulle ind i hønsegården. Det er praktisk 
for eleverne, at de ikke får hønselort på skoe-
ne, når de er ude at fodre i middagspausen. 
Huset er hævet fra jorden, dels for at høn-
sene kan sandbade i tørvejr og dels for at 
undgå, at rotter finder det attraktivt at bo-
sætte sig under huset. Hønsegården er sek-
tionsopdelt, så elever og lærere kan lukke en 
eller to afdelinger af i tilfælde, at der opstår 
skader på hegnet. Det giver mere ro til at få 
problemet løst, når forældregruppen har tid 
til det. Den første sektion lige omkring høn-
sehuset er et rottesikkert voliere med hegn 
både i bund og top, hvor der er placeret et 
rottesikkert fodertrug til fodring med kraft-
foder. I tilfælde af rotter kan hønsene hegnes 
inde her i en periode. Både redekasser, høn-
sehus og låger til hønsegårdene er låst med 
hængelåse.

Pasning
Det er forældrene, der står for pasningen af 
hønsene i weekender og ferier, hvor skolen 
er helt lukket. I de uger i sommerferien, hvor 
SFO’en er åben, er det dem, der står for pas-
ningen. I hverdagene er det elever fra mel-
lemtrinnet, der skiftes til at passe hønsene 
som en del af de daglige ansvarsområder. 
Når der er større projekter, som udvidelse 
af hønsegård, udmugning eller slagtning, 
snakker formanden for høns- og havegrup-
pen med lærerne om, hvordan de kan dele 
opgaverne mellem elever og arbejdsgrup-
pen. Nogle arbejdsopgaver kan indgå i 
sløjdundervisning (bygning eller vedligehol-
delse af hønsehus) eller biologi (slagtning), 
og andet bliver for omfattende og kræver 
derfor en indsats fra arbejdsgruppen af for-
ældre (eksempelvis banke store hegnspæle 
ned og udmugning).

OBS

• Rottesikring skal tænkes ind fra  
 starten.
• Tovholder med interesse for høns  
 både blandt forældre og lærere.  
 Disse kan også fungere som bag- 
 vagt, hvis hønsene render ud, i til- 
 fælde af hærværk o.lign. 
• Projektet skal tænkes til ende – er  
 der nogle, der kan slagte hønsene?  
 Kompostplads til møg?
• Hønsene skal indgå i en cyklus,  
 så de omdanner madrester til  
 næringsrig gødning og æg. Begge  
 dele anvendes på skolen.
• Skiltning med de daglige arbejds- 
 opgaver og et telefonnummer til  
 en bagvagt.
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CASE 6: Erindringshaver
 

Mobile højbede på plejecentre i Vejle 
og Fredericia i samarbejde med Social- 
og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-
Horsens
Som følge af den stigende voksenbefolkning 
i Danmark samt vores levevis er der igen-
nem en årrække sket en stigning i antallet af 
både ældre og yngre borgere, der har fået en 
demenssygdom. Det stiller også øget krav til 
personalet på landets plejecentre, der arbej-
der med at gøre hverdagen tryg og god for 
de borgere, der er ramt af sygdommen. Me-
ningsfulde aktiviteter, der kan fremme posi-
tive erindringer og give ro, er indført på en 
lang række plejecentre landet over. Brugen 
af naturen og haver er anerkendt af både  
personale og forskere på området, men det 
kan være svært i en hverdag på plejecentret 
at prioritere at dyrke have med borgerne. 
Mange steder er udfordret af, at normerin-
gen ikke svarer til de mange arbejdsopga-
ver, og derfor har havedyrkning ikke haft før-
steprioritet. 

I 2019 gik Sammen Gror Vi ind i et projekt 
omkring erindringshaver i samarbejde med 
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vej-
le-Horsens og fire plejecentre i Vejle og Fre-
dericia. Formålet var at teste, hvordan min-
dre haveprojekter kunne give værdi for både 
borgere med demens, personalet og de ele-
ver fra Social- og Sundhedsskolen, der kom-
mer i praktik på plejecentrene og senere ud 
i arbejde. Samtidig var der opmærksomhed 
på at kunne inkludere både frivillige og på-
rørende i arbejdet med haverne sammen 
med de demente. 

Bede
Ligesom på folkeskolerne fik plejecentrene 
fire højbede på hjul og fem kartoffelspande. 

Nogle af de ældre 
har stor glæde 
af at bruge deres 
færdigheder 
indenfor håndværk 
eksempelvis ved 
at hjælpe med at 
samle højbedene.

Højbedene på hjul måler 65 cm for at tilgo-
dese, at både ældre og personale ikke skal 
bukke sig ned. Hjulene er af en god kvalitet 
og kan låses, så bedet ikke rykker sig, hvis 
man læner sig op ad det. På et af plejecen-
trene var personalet særligt engageret, så 
her fik de flere højbede og kartoffelspande 
samt et par bede af pallerammer placeret 
i et af deres prydbede til at dyrke ærter og 
jordbær i.

Afgrøderne
Når man arbejder med ældre med demens, 
er læringsparameteret uden betydning – det 
handler om sanseoplevelser her og nu, og 
det afspejler sig i afgrøderne. Det vigtigste 

er, at det er afgrøder, der minder de ældre 
om fortiden. På et plejecenter skal der ikke 
tages hensyn til ferier, derfor kan man godt 
vælge afgrøder, der modner i sommerferi-
en, eller som skal høstes løbende. På de fire 
plejecentre dyrkede de gulerødder, rødbe-
der, kartofler, spinat, salat, radiser, jordbær, 
squash, løg, grønkål, persille, purløg, forskel-
lige krydderurter og morgenfruer. 

Samarbejde med Social- og 
Sundhedsskolerne 
På Social- og Sundhedsskolerne i Fredericia 
og Vejle blev der også sat mobile højbede 
op på centrale og synlige steder på skolen. 
De blev passet af administrativt personale 

Borgere med demens på 
plejecentrene har stor 
glæde af at hjælpe med at 
passe haverne. Vanding, 
udtynding af planter, høst 
og madlavning fremkalder 
erindringer om egne haver 
og giver mange gode snak-
ke mellem borgerne, pleje-
personalet og de frivillige.
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i samarbejde med elever, der løbende har 
integreret bedene i deres undervisning. 
Social- og Sundhedsskolerne dyrkede de 
samme afgrøder i samme målestok som på 
plejecentrene, og eleverne deltog gennem 
sæsonen i flere haverelaterede aktiviteter på 
plejecentrene. 

Personalet er vigtigt
Personalet har en stor andel i succesen med 
erindringshaverne. Ansvaret kan ikke overla-
des til de ældre. Mange ældre med demens 
har dyrket have før og vil enormt gerne hjæl-
pe til, men ressourcerne rækker ikke læn-
gere til at have et ansvar. Når det ene bed 
er vandet, kan man godt glemme at vande 
resten, og forskellen på ukrudt og afgrøder 
kan være lidt abstrakt. Heldigvis har meget 
personale selv dyrkningserfaring, men de 
skal have lysten og overskuddet i det dagli-
ge arbejde til at bruge tiden sammen med 
borgerne i haverne. 

OBS

• Anvend højbede med gode hjul,  
 der kan trilles hen til de dårligst  
 gående borgere.
• Placér bedene tæt på terrassen,  
 hvor de ældre opholder sig mest.
• Sæt personalet grundigt ind i de  
 vigtigste ting omkring aktiviteter- 
 ne i haven og plejen af planterne.
• Dyrk primært afgrøder, der minder  
 om borgernes fortid. 
• Dyrk også blomster, så der er lidt  
 til øjet og til at plukke og tage ind  
 på bordene. 

På social- og Sundheds-
skolen deltog eleverne 
igennem sæsonen i 
temaforløb om haverne.
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TAK TIL…
…alle de mange deltagere i projekterne, som 
vi har beskrevet i bogen. De har bidraget til 
at gøre os klogere på jordnære fællesskaber 
og vist os, at når vi samles i fællesskab for at 
dyrke jorden og høste afgrøderne sammen, 
skabes der nye venskaber og ny viden på 
tværs af generationer og kulturer.

Bogen er udgivet med støtte fra 
Friluftsrådet.
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