
Haveplanlægning
Der er nu, næste års have skal planlægges.
Med efterårsferien vel overstået, kartofler og gulerødder gravet op, æblerne plukket og lagt i 
kasser, er der ikke meget at lave i haven. Dog skal græsplænen slås en sidste gang og husk at 
fjerne blade fra græsplænen, hvis de ligger sig i tykke lag.

  

Der er nu stadig meget at glæde sig over, for både havens farveskifte og den snarlige rimfrost, gør haven 
til en nydelse for øjet.
Når vejret ikke er til at gå i haven, kan man drømme om og glæde sig til næste havesæson. Men hvordan 
planlægger man sin drømmehaven, når haven er det rum, på vores bopæl, som ændrer sig mest og 
oftest ?

Her er 8 gode råd til den kolde tids planlægning af næste års have:

• Giv haverummet eller terrassen én form - firkantet, diagonalt eller organisk

• Inddel haven i områder i forhold til aktiviteter - spisning, køkkenhave, leg og kompost. Det gør 

både haven større og det daglige havearbejde lettere, da man kan tage et område af gangen

• Brug mindre hegn, buske eller hække til at inddele haven

• Vælg få typer af materialer og farver - hold det enkelt

• Plant blomsterne i grupper - det giver ro i bedet

• Vælg nogle gode bunddækkende planter - så bliver lugningen nemmere

• Pas på med at dække jorden med sten og skærver - der vil komme ukrudt med tiden

• Vælg planter, så der er blomster, grønt og farver i haven hele året rundt
Mangler man inspiration eller faglig sparring til planlægningen af haven, kan det være en god idé at 
kontakte en anlægsgartner eller havearkitekt, da de via deres faglige erfaring kan bidrage med 
alternative løsninger: udformning, plante- og materialevalg osv.

"Vinteren er nok en utraditionel årstid til til at udvikle nye haveidéer, men de lange  
vinteraftener og anlægsgartnerens gode tid til at give råd og vejledning gør de kolde måneder  
oplagte til at give sig i kast med haven."

  



Blade i haven
November markerer for alvor vinterens komme med de første nætter med frost og kraftigt løvfald. 
Specielt efter en kraftig storm eller efter den første nat med frost, vil der ligge mange blade i haven. Og 
hvad gør man så med de mange blade? Kan man lade dem ligge?
Jeg anbefaler som minimum at rive bladene sammen på græsplænen, da et tykt lag blade, som klasker 
sammen når de har ligget et stykke tid, får græsset til at gå ud. I de fleste bede kan blade med fordel 
blive liggende, da de giver både liv til jordens dyr og isolerer. Dog kan et meget tykt lag af blade i 
staudebedet,  gøre det svært for både løg og stauder at bryde frem til foråret - her vil jeg anbefale at 
fjerne en del af bladene til januar inden løgene mv. bliver for store.

Kompostering af blade
I stedet for at fylde de afrevne blade i poser og køre bladene på affaldspladsen, vil jeg anbefale at blande 
dem i komposten. Når jeg skriver blande, mener jeg blande. Et tykt lag blade øverst i komposten, vil ofte 
klaske sammen og blive svært omsætteligt. Ved at blande bladene i den mere eller mindre omsatte 
kompost, gøres komposten luftig og kompostormene får let adgang til det tilførte materiale. Virker 
komposten tør, bør der ved samme lejlighed vandes. 
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