
  

Opdel haven i rum
Næsten uanset vejret i marts fornemmer jeg hvert år forårets komme. Straks jeg mærker lidt 
højere temperaturer eller de første solstråler, hvor man mærker at solen er ved at få magt, går 
jeg i haven og får lyst til ændre haven.
Og så er spørgsmålet, som jeg tit får stillet, hvordan laver man en flot og spændende have, som er nem 
at vedligeholde? Ofte anbefaler jeg at opdele haven i forskellige rum, kroge mv. Da en opdeling af haven i 
forskellige ”rum” får haven til at virke større. På den ene side kan man ikke overskue hele haven på en 
gang, og på den anden side, gør rum i haven det muligt at placere flere forskellige aktiviteter 
og funktioner i haven. Det giver også en mulighed for at give de forskellige dele/rum forskellig udtryk – 
her tænker jeg på plantevalg, design og vedligeholdelses niveau osv. 
Uoverskueligheden får haven til at føles større og man inviteres til at gå ud i den. Men rummene bør 
suppleres med lange kig - uden dermed at afsløre hele haven. Et kig bør være så langt som muligt. Man 
kan her snyde lidt ved at indlægge falske perspektiver og spejle ved en sti eller spejlbassin. 
Haverummene kan skabes ved at plante hække, buske eller opsætte hegn og stakitter – kun fantasien 
sætter grænser. 

  

Derudover bør man ved planlægningen af haven tænke på, at den ca. halvdelen af året opleves inde fra 
boligen via vinduer og glasdøre – således at men gennem et vindue får et smukt naturbillede, gerne med 
et langt kig helt ud til havens grænser, som varierer efter årstiden.
Ellers bør haven som udgangspunkt tilrettelægges vedligeholdelsesøkonomisk, så de mest 
ressourcekrævende elementer er tæt på opholdsstederne.
Roser, stauder, krukker og bassiner tæt på terrasser og vinduerne, hvor man ser dem. De større 
blomstrende buske lidt længere væk. Træerne på størst afstand sammen med hønsehus, drivhus og 
brændeplads. Her hører urtehaven normalt også hjemme, men miniurtehaver med krydderurter og 
tomater kan også placeres helt op ad huset.
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NYHED - Nu kan du finde flotte kvalitets havehegn i vores sortiment. 
 

https://web.archive.org/web/20141003070001/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=&pageload=seriesetlist&gruppeid=195
https://web.archive.org/web/20141003070001/http:/shop.asp/?sid=1&rfld=1&m1=&pageload=seriesetlist&gruppeid=172
https://web.archive.org/web/20141003070001/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=&pageload=seriesetlist&gruppeid=206

