
Efter denne sommers endeløse række af kraftige regnvejr, er mange begyndt at overveje, hvad der kan gøres for at undgå oversvømmede haver

  
Undgå vand i kælderen
Årsagen skyldes både, at skybrud er blevet mere almindelige de seneste år, men også at der er anlagt 
større arealer med belægning i de private haver, som bidrager til, at kloakkerne oftere bliver 
overbelastede. Men det behøver ikke være sådan, da det er muligt at lave belægninger, hvor vandet kan 
sive direkte gennem befæstelsen. Det er bare ikke særligt udbredt. Nedsivningen gennem en befæstelse 
forudsætter ikke bare brede fuger eller huller i toplaget. Vandet skal også let kunne passere 
fugemateriale, afretningslag, bærelag og bundsikringslag, uden det går ud over lagenes tekniske 
egenskaber, især bæreevnen. Og vandet skal kunne optages af jordbunden – eller kunne sive ud i dræn 
eller grøft, hvorved befæstelsen indtager rollen som forsinkelses bassin.

At vandgennemtrængelige belægninger er på vej ind, ses af, at der nu er udviklet specielle belægningssten, nye materialer til bærelag og fugemateriale. Til etablering af vandgennemtrængelige belægninger, kan også bruges et toplag af 
stenmel, granitskærver, græsarmeringssten eller  almindelig belægningssten, klinker og brosten, som lægges med brede fuger.
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Høst salat hele efteråret
Selvom vi skriver september i kalenderen og høsten af bønner, kartofler, ærter, salat osv. i køkkenhaven 
er i fuld gang, kan man forlænge sæsonen ved at så vårsalat/feldsalat/vintersalat og vinterportulak. 
Disse salater kan tåle at stå ude, og i milde vintre, kan du plukke salat hele vinteren. Bliver vinteren kold, 
går væksten i stå, men som regel overvintrer de, og der kan skæres af dem til salatskålen tidligt om 
foråret. 
Feldsalat og vinterportulak er mild og sød i smagen. Feldsalat har nærmest en mild mynteagtig smag. 
Vinterportulak skal holdes fugtig, indtil den spirer frem. Lad endelig vinterportulakken kaste frø, så 
kommer den helt af sig selv år efter år,  det er altid en glæde at kunne finde noget grønt til salatskålen 
tidligt på foråret. 
Af vårsalat kan jeg anbefale sorten Valerianelle locusta ’Dunkelgrüner Vollherziger’. Vinterportulaks 
botaniske navn er: Claytonia perfoliata. 
Prøv at fylde en flamingo-kasse med jord. Så den til her først i september med en blanding af noget af 
ovenstående, f.eks. frø-rester af spinat, rucola, salatsennep ’Green in Snow’, mizuna, bladbedespinat, 
endiviesalat, ’Pallo rossa’! 
Lad kassen stå ude indtil frosten kommer. Sæt den så ind i drivhuset – og skær ’baby leaves’ til 
salatskålen gennem efteråret og vinteren. 
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