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Elmia Garden er en svensk havemesse, der giver 
dig inspiration til en bedre forretning. Et oplagt 
mødested for dig, der arbejder i gartneribranchen.
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Danmark åbner op igen og 
hverdagen vender tilbage

Det er snart tre måneder siden, at mange danskere sad 
foran tv skærmen og fulgte pressemødet fra Statsmini-
steriet, hvor statsminister Mette Frederiksen meddelte at 
Danmark lukker ned. Den 11. marts 2020 vil være en for-
tælling, vi bringer videre til næste generation. Vi havde set 
det komme snigende, at dørene blev lukket én for én bag 
os ude i Verden og Europa. Rationelt vidste vi det kunne 
ske, men havde ikke taget det ind, derfor den pludselige 
lammelse.

Heldigvis er vi på vej mod en mere normal hverdag, 
hvor meget mere er blevet tilladt, men der er mange 
brancher som er hårdt ramt – meget hårdt, og hvor det 
vil tage måneder- måske år, inden tingene er normaliseret 

eller på rette vej. Vi var heldige, at branchen ikke blev lukket ned, og en kombination af 
nedlukning og et fantastisk forårsvejr, har betydet at forårssæsonen bliver den bedste 
i årtier. Det gælder for langt de fleste producenter og havecentre, og under normale 
omstændigheder havde branchen måske været mere aktiv for at fortælle den gode 
historie, men det er lidt svært, når andre lider. Som det hedder på jysk: ’Den der lever 
stille, lever godt’.

Det, der er spændende er, om de forbrugere som pludselig kastede deres kærlighed 
på haven, fastholder interessen næste år og året efter. Om der kommer en trend, hvor 
haverummet er i centrum i folks fritidsliv, eller om alt bliver normaliseret igen? Lige nu, 
hvor landegrænserne er lukkede, og flyene er groundede, er det ikke muligt at rejse ud, 
men det kan ændre sig sommeren over. De sidste mange års billige flybilletter har gjort 
det muligt at rejse ud, mere vildt og længere væk. Mange vil nok de næste mange må-
neder være angste for at rejse ud på mere eksotiske destinationer. Det kan også være, 
at rejseformen ændrer sig til bilferier. På engelsk har man et nyt begreb, så i stedet for 
”vacation”, taler man nu om ”staycation”, at holde ferien hjemme. Det vil nok ske for 
mange danskere i år, hvilket normalt er til gavn for vores branche.

Spændende er det også, om der efter mange års globalisering vil blive en lokalisering, 
hvor en sårbarhedsbetragtning for levering og produktion betyder, at mere bliver produ-
ceret lokalt eller i nærområdet. Det vil vise sig. Hvis alt forløber som epidemiologerne 
forventer lige nu, og der ikke kommer en 2. og 3. bølge, er det måske ikke så sandsynligt, 
men det er bestemt nogle overvejelser, som nogle producenter vil gøre sig.

Danske Havecentre har også gjort sig overvejelser i forbindelse med covid-19, og 
holder fast i at afholde generalforsamlingen den 16. juni kl. 13.00 med frokost fra kl. 
12.15. Det gør vi, fordi at forsamlingsforbuddet hæves med op til 30-50 den 8. juni, og 
der i øvrigt ikke plejer at deltage flere. Der vil blive sørget for behørig afstand, og det er 
de samme regler, som havecentrene arbejder med i hverdagen. Så vel mødt! 

Fagmessen for Havecentre den 13. og 14. januar 2021 og Temadagene den 2. og 3. 
februar 2021 bliver forventet gennemført. Vedrørende andre messer i den nærmeste 
fremtid, så ser det ud til, at Formland bliver gennemført. Handelspladsen og Plantefag-
messen den 12. og 13. august er endnu ikke afklaret, hvorimod at spoga gafa den 6. 
-8. september bliver afholdt. Vi vil holde jer orienteret i nyhedsbreve om aktiviteterne i 
forbindelse med Plantefagmessen.

God sommer!

Per Boisen Andersen, redaktør. pb@danskehavecentre.dk
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Deadline for indlæg til august måneds talerør – ’Grønnert’ er fredag d. 26. juni 2020 til mba@hortusadvising.dk 

Coop klar med første folkeskov
Dagligvarekoncernen har købt 113 
hektar ved Holstebro, hvor den første 
af en række folkeskove skal etableres. 
Formålet er bl.a., at Coop kan opfylde 
mål om at være klimapositiv i 2030.

Coop har købt det første areal, 
som skal blive til den første af 10 
folkeskove, og købet er foretaget 
på dagen for grundlæggelsen af 
brugsforeningsbevægelsen i Dan-
mark for 154 år siden. Købet er sket 
sammen med Hedeselskabet og de 
113 hektar ligger ved Idomlund lige 
udenfor Holstebro. 

Adm. direktør Peter Høgsted 
oplyser, at formålet med skov-
projektet er kernen af Coop – at 
styrke fællesskabet og skabe mere 
bæredygtighed i Danmark. Udover 
skovrejsning, så inviterer Coop bor-
gere og foreninger i omegnen til 
at udvikle skoven, som også skal 
kunne anvendes til mange rekrea-
tive formål. 

Visionen er, at der over de kom-
mende 10 år skal etableres i alt 10 
skove forskellige steder i landet.  
Det samlede areal skal være på 

1000 hektar. Med disse skove øn-
sker Coop at:
•  Opfylde målet om at være klima-

positive i 2030
•  Bidrage til øget biodiversitet i 

Danmark
•  Opfylde målet om at gøre noget 

for de næste generationer
•  Styrke de lokale liv med rekrea-

tive arealer for danskere
Skoven i Idomlund vil blive indviet 
med en folkefest i skolernes efter-
årsferie, hvor Coop inviterer til op-
start af skovplantningen.

Bæredygtighed er nøglen  
til nye tendenser for  
de tyske staudegartnere
Stauder produceret i potter la-
vet af genanvendelsesplast og 
i jord med reduceret spagnum 
og etiketter, som kan genanven-
des står forrest i rækken af argu-
menter for et mere bæredygtigt 
virke hos flere af de tyske stau-
degartnere. 

Nogle byder på nye planter 
i sortimentet. Insekterne skal 
have mulighed for at opformere 
deres larver, så nye planter fin-
der vej som ”insektfoderplan-
ter”. 

Produkter fås nu også i potter 
lavet af affaldspapir med øko-
logisk dyrkede stauder, der er 

nødvendige for de truede bier. 
Etiketter er lavet af bambus og 
imprægneret. I samme runde 
kan de tyske haveejere nu også 
få naturlige stauder, så biodi-
versiteten øges (”Wildstauden 
koncept”). Planterne er katego-
riseret som hjemmehørende og 
der er lige nu 50 forskellige at 
vælge mellem.

Nye idéer til at lade bedene 
stå med vinterstande, som 
mange fugle er glade for, er li-
geledes blandt de mange nye 
tiltag, som staudegrupperne 
Masterstauden og Stauden Ring 
har sat i søen.

Stor gæstfrihed hos  
Gartneriet Pedersen 
Det er tredje gang, at jeg har den 
fornøjelse at komme på besøg hos 
Henning Pedersen og hans dygtige 
medarbejdere. Alle tre gange har 
dagsordenen været planter. Plan-
ter, som han rigtig gerne vil for-
tælle om, og som han forventer, at 
os, der har takket ja til invitationen, 
også fortæller om til andre.

”Vi” er en gruppe influenter, 
bloggere og journaliser, og til for-
årets event, som nåede at blive af-
viklet lige inden Corona-Danmark 
lukkede ned, var godt 20 personer 
mødt frem. Vi kender hinanden, og 
da der var flere gengangere, så er 
tonen også både fortrolig og me-
get lystig, når vi er sammen. Tele-
foner og kameraer vimser rundt i 
luften, og der bliver sendt masser 
af # ud i æteren. 

Henning Pedersen forkæler sine 
gæster. Flotte planteopsætninger, 
et smukt frokostbord, lækker mad 
og en workshop, hvor vi får lov til 

at udfolde 
vores kreative 
evner. En tur rundt i gartneriet og 
et indblik i, hvordan alle de planter 
når frem til salg gør altid et stort 
indtryk, så tiden er godt brugt, når 
vi tager derfra med en stor op-
levelse – og en favnfuld dejlige 
planter.

Planter er vigtige for eventet. 
Henning Pedersens passion for 
løgplanter, blomster og stauder er 
spændende at lytte til, og når vi 
tilmed bliver opfordret til at bruge 
planterne, så kan alle gå fra eventet 
med en følelse af, at være blevet 
mere fortrolig og særdeles meget 
mere beriget af glæden ved planter.

Eventet er arrangeret med 
hjælp fra Anna Marie Hillebro, som 
er tovholder og sørger for at lave 
de fine planteopsætninger, som er 
med til at give inspiration til man-
ge blogindlæg og artikler til diverse 
boligmagasiner.

Adm. direktør Peter Høgsted planter 
et træ i det, der skal blive den første 
folkeskov (Foto: Martin Strunge)
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Mange aflysninger  
– Formland holder fast 
Det vælter ind med den ene 
aflysning efter den anden. 
Blomsterfestivalen i Odense, 
Plantarium, Flower Trails osv. 
Chelsea Flowershow i slutnin-
gen af maj måned er blevet 
erstattet af virtuelle udgivelser, 
og hvis man ville se de mange 
løgblomster i Keukenhof, så 
kan man på www.keukenhof.nl 
se flere videoer med de utroligt 
flotte bede.

Dog holder Formland fast på, 
at de vil gennemføre Autumn 
2020 i august som planlagt. 
Myndighedernes opdaterede 
retningslinjer for messeaktivi-
tet ligger til grund for beslut-
ningen, og det vækker glæde 
og møder bred opbakning for 
både udstillere og indkøbere.

Formland Autumn i MCH 
Messecenter Herning fra d. 13. 
– 16. august.

Dyrenes beskyttelse opfordrer 
til aktion i naturen 
De fleste insekter er knyttet til be-
stemte grupper af planter og har 
gennem tusinder af år tilpasset 
deres liv til lige præcis dén gruppe 
planter. Det betyder, at de har be-
hov for adgang til bestemte grup-
per af planter for at kunne leve.

Mange af insekterne har to liv: et 
liv som larve og et liv som voksent 
insekt. De hvide kålsommerfugle, 
der er meget almindelige i de dan-
ske haver, lever fx på kålplanter 
som larve, men befinder sig fint på 
en sommerfuglebusk som voksen 
sommerfugl. Man skal altså både 
tænke på insekterne, når de er lar-
ver, og når de er blevet voksne.

Vores natur
2020 er naturens år. Vores Natur er 
et partnerskab mellem Naturstyrel-

sen, Friluftsrådet, De Naturhistori-
ske Museer og DR. Partnerskabets 
mål er at invitere alle danskere ud 
i naturen.

Som en del af Vores Natur er 
organisationerne Dansk Ornito-
logisk Forening, Dyrenes Beskyt-
telse, KFUM Spejderne og Praktisk 
Økologi gået sammen om at skabe 
’Vild Natur Hvor Du Bor’.

I ”Vild Natur Hvor Du Bor” gør vi 
altankassen vild, vi gør haven vild, 
vi gør gårdmiljøet vildt og parken 
vild. Kort sagt: Vi gør Danmark vild 
igen og inviterer de vilde dyr og 
planter ind i vores haver og byna-
tur.

Læs mere om projektet på 
www.dyrenesbeskyttelse.dk/goer-
noget-vildt

Ny Dyrkningsvejledning for 
økologiske æbler og pærer
Nu kan alle både læse, se og høre, 
hvordan man dyrker økologiske 
æbler og pærer. En spritny dyrk-
ningsvejledning med indbyggede 
videoklip indeholder masser af 
nyttige anvisninger for nye økoav-
lere og inspiration for etablerede 
økoavlere.

Vejledningen er på 64 sider, og 
kun et par stykker omhandler selve 
plukningen. Det viser tydeligt, at 
frugttræer ikke bare passer sig selv, 

men kræver en masse arbejde og 
planlægning, inden man kan høste 
frugten.

Vejledningen omhandler hele 
processen fra bar mark til frugt-
produktion, både for intensive og 
ekstensive plantager.

Vejledningen er helt gratis og lig-
ger klar til download på: https://
www.ecoadvice.dk/dyrkningsvej-
ledning-for-oekologiske-aebler-og-
paerer/
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Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen

  LLaadd  hhaavveenn  åånnddee
Vi skal som grøn branche hjælpe alle til at plante, så frodigheden øges, 
diversiteten kommer højere op, og haven bliver en iltproducerende lunge. 
Haven skal danne ramme for insekter, bier og dyr. Menneskerne skal der 
også være plads til. Det handler ikke om at passe haven, men også om at 
sørge for at nyde den. 

Frodighed – store planter – kraftige og hurtigtvoksende stauder – plan-
ter til bier og insekter, planter, som giver mennesker et sted, hvor de kan 
tage dybe indåndinger og komme nærmere naturen. 

De grønne oaser, som mange haver er, sørger for, at bl.a. fuglene har 
det godt.  

Vi skal minde om, at havens natur giver både børn og voksne mulighed 
for at ånde – også rent åndeligt. 

En konkret metode som kan bidrage til, at de danske haver øger mu-
ligheden for at nå syv af FN’s 17 verdensmål, er ved at forære kunderne 
en plante.

Havens Dag 2020 vil derfor bestå af materiale omhandlende syv plan-
ter, som alle bidrager til en bedre natur i haven. De er fødested for in-

sekter, oplagrer CO2 eller danner skygge på en varm sommerdag. Det er 
ikke alle træer, for det skal være muligt for de mindre haver at plante en 
nytteplante.

Til Havens Dag uddeles vouchers på én plante pr. kunde. Da planterne er 
barrodsplanter, så skal de komme retur senere på efteråret for at hente den. 

Vi har fotograferet de barrodede planter, så kunderne ikke bliver lovet 
noget, som de tror er noget helt andet.

Hvis vi i fællesskab kan forære 10.000 planter til Havens Dag, så er 
udvalgets mål nået.

Der er ikke nogen ”pakke” til årets Havens 
Dag. Vi vil fortsat registrere alle, som er 
interesseret i at deltage, så vi kan hen-
vise journalister og kunder til Jer, der 
er med. 

Havens Dags hjemmeside og Face-
book vil være kampagnens kontakt-
flade. 

1. Naur, Acer campestre
En busk eller træ, der maksimalt når en højde på 10 – 12 m. Vokser vildt 
i den danske natur og kendes på dens karakteristiske gråbrune bark med 
lange ridser samt grenenes vingede korklister. I udspring er navr bronze-
farvet og står sommeren over som mørkegrøn. Inden løvfald farves bla-
dene gule. I maj måned blomstrer naur med små tvekønnede limegrønne 
blomster. Naur bruges ofte som hæk eller i blandede hegn, men kan også 
anvendes som et mindre allétræ. En robust og solid plante, som vokser i 
mange forskellige jordtyper og som tåler både sol og en del skygge.

Nytteværdi
Naur er en af værtsplanterne for lus og de tilhørende nyttedyr. Planten 
tiltrækker lus, og det er føde for mariehøns, guldøjer og mange småfugle. 
Natsommerfugle anvender bladene til føde for nye generationer. Blom-
sterne er både nektar- og pollenholdige og når frøene falder til jorden, 
giver de næring til mange gnavere.

2. Vortebirk, Betula pendula
Et højt træ, der godt kan nå over 20 m. Grensætningen varierer, da va-
riationen er meget stor. Dog vil træet som regel have buede opadvendte 
grene med hængende kviste. Birkebladene er trekantede og dobbelt sav-

Syv planter, der alle bidrager til at opfylde syv af FN’s verdensmål

HAVENS DAG 2020
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THE GARDEN TRADE FAIR
COLOGNE, 06.− 08.09.2020

In these current times, it is becoming clear to 
most people how important having one’s own 
patch of green is – the garden has become an 
indispensable place of retreat. Outdoor living 
must also continue to play its crucial part in 
reviving the industry. That is why we are working 
fl at out to make sure spoga+gafa, the largest 
platform of the green industry, takes place from 
6 to 8 September 2020. The safety of exhibitors 
and visitors will always be a priority, and we will 
implement extensive measures to ensure this. 
We look forward to welcoming you and to 
experiencing an inspiring trade fair!  

Secure your tickets now at:
www.spogagafa.com/tickets

Tel.   +45 45 50 56 55
E-mail  messe@intermess.dk

VISIT THE WORLD‘S BIGGEST 
TRADE FAIR FOR GARDEN 
LIFESTYLE

takkede. I foråret står birken med smukt lysegrønt løv, og inden løvfald 
står træet med smukke gule høstfarver. Barken er hvid eller hvidlig med 
afskallende barkflager – ældre træers nedre del er dog ofte dybt furet. 
Birken beskrives som pionertræ – de første træer, når en ny skov etab-
lerer sig. Når birketræer plantes i for kraftig skygge mistrives de. Birk har 
han- og hunrakler på samme træ. Hanraklerne dannes allerede sidst på 
sommeren og er synlige hele vinteren. Først når hunraklerne i det tidlige 
forår dannes, strækker hanraklerne sig og frigiver pollen.

Birk trives i almindelig veldrænet jord. Træet har højtliggende rødder og 
det kan derfor være vanskeligt for andre planter at stå for tæt på træet.

Nytteværdi
Man mener, at birk interagerer med mere end 300 forskellige insektarter. 
Bladene tiltrækker lus, som giver føde til både mariehøns, guldøjer og 
andre nyttedyr. Birkeseglvinge og birkespinder er begge natsommerfugle, 
som specifikt bruger birk som fødested. Også en del andre sommerfugle-
larver æder af de velsmagende blade.

Birkefrø er føde for mange fugle – især stillids, grønirisk, gråsisken og 
dompap. Når spætten kommer forbi, så er birketræet blandt dens favorit-
træer.

3. Skovæble, Malus sylvestris

En busk eller lille træ, som i fuldt udvokset form bliver omkring 6 – 7 
m højt. Plantens mange korte grene gør den tæt og med årene udvikler 
planten sig til en fin skulptur. Fine lysegrønne aflange blade fra april og 
samlinger af helt røde blomsterknopper, der fra maj måned springer ud 
og er rosahvide med en skøn duft. Æblerne er små, runde og rødlige. Man 
kan med fordel koge gelé af frugterne.

Skovæble er én af de æblearter, som mistelten kan vokse på.

Nytteværdi
Skovæbleblomster er fulde med nektar og pollen, som mange insekter 
(især bier) drager nytte af. Når frugterne modner, så spiser fuglene (især 
solsorte, drosler og krager) sig mætte. Nedfaldne frugter fortæres af gna-
vere og ræve.

Skovæbleblade er base for flere natsommerfugle; bl.a. aftenpåfugleøje, 
grøn dværgmåler, silkevinge og bøgenonne.
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4. Stilkeg, Quercus robur
Stilkeg kan blive et meget gammelt træ og er almindelig i Danmark – både 
i landskabet og i større haveanlæg. ”Sparekasse-træet” bliver i Danmark 
omkring 20 m højt, og har en forholdsvis kort stamme, som hurtigt går 
over i kraftige kronegrene. Barken er mørkegrå og dybt ridset. Bladene er 
uregelmæssigt runde med lapper. Frugten (agern) holdes fast i en skål, 
som sidder på en 4 – 8 cm lang stilk. 

Nytteværdi
Egeskove huser mere liv end nogen anden skov. Den er vært for hundred-
vis af insektarter, som giver rig føde til fuglelivet. Agern er en yndet spise 
hos mange firbenede dyr.

Egens blomster og bladknopper lokker blåhalesommerfuglenes larver 
til – kun i egekronerne finder de deres føde. Når løvet falder på jorden 
går et væld af biller og nedbrydningssvampe i gang med at forarbejde 
bladene til en god muld. 

Flagspætte, skovskade og spætmejse æder agern, og eg er Danmarks 
vigtigste træ for insektædende småfugle som sangere, mejser, fluesnap-
pere, spætmejser, drosler og træløber.

5. Tørst, Frangula alnus

Tørst finder du vildtvoksende mange steder i den danske natur. Det bliver 
en lille busk med åben forgrening. Navnet ”tørst” er afledt af trøske, som 
er halvråddent træ, og sådan lugter tørst nemlig under barken – af mug! 

Bladene er ægformede mørkegrønne, men skifter til røde høstfarver 
inden bladfald. I maj – juni ses små hvide stjerneformede blomster samlet 
i små toppe. Frugterne er først grønne, dernæst røde og til sidst helt sorte. 

Tørst er tørketålende, skyggetålende og er ikke kræsen hvad jord angår.

Nytteværdi
Under blomstringen tiltrækkes bier og andre insekter for at få del af nektar 
og pollen, mens fugle - især silkehale og finker nyder godt af de mange 
frugter, som tørst danner.

Hvis du vil være med til at sikre fremtiden for de smukke citronsom-
merfugle, så skal du plante tørst. Vrietorn er ligeledes foderplante for den 
smukke sommerfugl, men som navnet antyder, så er vrietorn fyldt med 
fæle torne.

6. Japansk lærk, Larix kaempferi
I de danske skove er det hyppigst plantede lærk, japansk lærk. Den er 
utroligt hurtigtvoksende og har fine blågrønne nåle, som den hvert år smi-
der efter et imponerende høstfarveorgie i gule farver. Koglerne på japansk 
lærk har en fin lys og mat underside og bliver 2 – 3 cm lange. 

Nytteværdi
Det er især koglerne, som bidrager til føde for mange af naturens dyr. 
Egern og fugle – især gråsisken og finker. Lærkeviklerens larve og lærke-
veddværgmåler er begge afhængige af, at der er lærk for at kunne vide-
reføre slægten.

7. Skovfyr, Pinus sylvestris
Som et ungt træ er skovfyr kegleformet og der er god afstand mellem 
grenkransene. Som ældre træ vil kronen blive bredere og grenen ofte 
blive krogede og skulpturelle. Skovfyr bliver omkring 20 m høje, når de 
er fuldt udvoksede. Den nederste stamme er rødbrun og skorpet, mens 
barken på de yngre plantedele er glat og med afskallede flager – farven 
er kobberrød. Den smider nålene hvert 2 – 3 år, men fremstår vintergrøn. 
Koglerne er gråbrune og sidder i spidsen af skuddet. 

Skovfyr danner en dyb pælerod, så man kan sagtens plante skyggekræ-
vende rododendron eller stauder under. Stam evt. træet op efter nogle år.

Nytteværdi
Udover at være redested for bl.a. rovfugle og spætter, så er skovfyr et godt 
skjul for småfugle, som eks. topmejsen og solsorte. Koglerne spises af flag-
spætte, grønsisken og gråsisken samt stor korsnæb. Egern er desuden hyp-
pig kogleæder, og skovmåren ynder også at kravle rundt i skovfyrens krone.
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Udkast til bekæmpel-
sesmiddelbekendtgø-
relse i høring
Udkast til den nye bekendtgørelse om bekæmpelses-
midler, der træder i kraft den 1. juli 2020, omfatter 
følgende områder:
•  Fra 1. juli må der kun sælges pesticider til ikke-

professionelle brugere i form af klar-til-brug midler 
eller i mere koncentreret form, hvis der er tale om 
midler med lav risiko f.eks. pelargonsyre.

•  Regler om opbevaring af giftige og meget giftige 
bekæmpelsesmidler samt bekæmpelsesmidler 
med sikkerhedssætning P 405 bliver præciseret, 
så bestemmelsen nu i visse tilfælde også kommer 
til at gælde for bekæmpelsesmidler med alvorlige 
langtidseffekter.

•  Bekendtgørelsen udvides, så bekæmpelsesmidler 
med alvorlige langtidseffekter på lige fod med gifti-
ge og meget giftige bekæmpelsesmidler heller ikke 
må anvendes i private haver, på rekreative græs-
arealer med offentlig adgang og på andre uden-
dørsarealer, som er offentligt tilgængelige eller til 
behandling af beplantninger i skel mod offentlige 
veje eller private haver.

•  Der er indsat en strafbestemmelse for overtræ-
delse af reglerne om, at rottebekæmpelse kun må 
udføres af autoriserede personer.  

•  Grundgebyrer og tillægsgebyrer for behandling af 
ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttel-
sesmidler og biocidholdige midler er blevet opda-
teret.

Sveriges Jordbrugs verket har lavet  
App’s med støtte fra EU
Hvis du har lyst, så gå ind på din Appstore eller Goog-
lePlay og søg på ”Nyttodjur”. Her har det svenske Jord-
bruks verket lagt deres information om naturens nyt-
tedyr og deres gavnlige effekt ud, så vi kan lære disse 
insekter bedre at kende.
Under hver ”fane” vil man (på svensk) få et større kend-
skab til insektet og dets nytteeffekt overfor skadedyr. 
Kan man udsætte nyttedyrene vil man også kunne tilgå 
disse oplysninger. Appen er en hjælp i dagligdagen. 
Hvis du ser et insekt, som du formoder er en galmyg 
eller rovmide, så viser appen billeder. Måske har en 

kunde et billede, som du lige vil tjekke er det, som du 
tror – her er det også let at slå det op.
Appen er gratis, og Jordbruks verket har lavet en række 
apps, som man i planteskolen eller havecentret kan 
drage nytte af.
• Växtskyddsinfo
• Växtskyddsinfo trädgård
• Ogräsdatabasen
• Sprutjournalen
• Nyttodjur

Kilde: Viola

David Austin Roser  
reducerer antallet af sorter
Ud fra devisen at sælge planter, som er 
værdige at plante i haven, så har David 
Austin luget ud i nogle af de sorter, som 
ikke længere er tidssvarende, og som 
ikke lever op til de forventninger, som 
man i dag har til sunde roser. 
Roser er blandt de mest postede blom-
ster på Instagram. Med mere end 28 
mio. hashtags er det en yderst populær 
blomst. Billeder med roser deles mere 
end tre gange hyppigere, end nogle an-
dre blomster.
”Det har været en svær beslutning at 
sløjfe 30% af sorterne. Mange af de 
ældste David Austin roser har meget ka-
rakter, men er ikke altid lige værdige at 

plante i haven på grund af manglende 
sundhed”, udtaler Michael Marriott. Be-
slutningen har været nødvendig, for der 
er ingen haveejere, der ønsker at be-
kæmpe svampesygdomme og sprøjte i 
deres haver.
Bl.a. er sorterne ’Munstead Wood’, ’Lady 
Emma Hamilton’, ’Abraham Darby’, ’Wil-
liam Shakespeare’ og ’Elsie Braithwaite’ 
ikke længere i sortiment.
Nye sorter som ’Olivia Rose Austin’, ’Si-
las Marner’ og ‘The Country Parson’ får 
mange rosende ord med på vejen.
I det nye katalog fra David Austin roser er 
der stadig 90 sorter beskrevet.

NYT & NYTTIGT

 Rosa Lady Emma Hamilton

 Rosa Abraham Darby

 Rosa Munstead Wood
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INDKALDELSE TIL 

Danske Havecentres  
generalforsamling

tirsdag, den 16. juni 2020, kl. 13.00 i FAF’s  
lokaler, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2019

4. Indkomne forslag

5.  Fastlæggelse af budget for 2021,  
herunder fastsættelse af kontingenter

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af interne revisorer

9. Eventuelt

HUSK
Der er frokost fra  
kl. 12.15-13.00. 

Af hensyn til bestilling af mad, 
skal tilmelding til generalfor-

samlingen, ske til sekre-
tariatet senest den 

9. juni 2020.
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Detail6 – det sikre valg!

 Let og overskuelig kassefunktion

 Smart vareindlæsning fra leverandører

 Integration til betalingsløsninger

 App til bl.a. lageroptælling (iPhone)

 Integreret webshop

 Integreret regnskabssystem

Det er ikke uden grund, at Detail6 er det mest anvendte 
it-system til havecentre.

Få en gratis demo

Kontakt EG Brandsoft 
på 7013 2211.

EG  www.eg.dk

BETALING
– kontaktløs

Grønløkke Planteskole
Roser til nordiske haver / Rosor för nordiska trädgårdar
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Heides Planteskole  
– et unikt havecenter

Geometriske linjer og glaspergo-
laer i eget design. Et salgsområde 
med spejlbassiner og velplejede 
grønne hække. I Heides Plante-
skole kan man hente masser af 
inspiration og få en god snak med 
Grethe og Ole Heide, som udviser 
stor gæstfrihed – selv i en travl tid.

Begyndelsen
Vi skal tilbage til 1936, hvor Ole 
Heides forældre Gerda og Mag-

nus Heide traf beslutningen om at 
købe en lille ejendom ved Thisted 
– i nærheden af fjorden, for de 
stammer begge fra Mors, hvor fjor-
den altid har haft stor indvirkning 
på menneskene. ”De kunne må-
ske have endt i Bramming, for den 
nuværende Jensens Planteskole i 
Bramming var også med i deres 
overvejelser”, fortæller Ole.

Magnus Heide havde bl.a. stået 
i lære på Fyn hos Asger M. Jensen, 
og hans læretid bragte ham også 
til Pallesens Planteskole ved Kol-
ding. Hjemvendt til egnen omkring 
fjorden, startede han en produk-
tion af bl.a. roser, som blev afsat til 
danske planteskoler med eksport. 
Heides Planteskole havde en barsk 
opstart, for 2. verdenskrig gav store 
udfordringer i og omkring fjord-
byen Thisted. Tyskerne var meget 
synlige i disse år, og Magnus Heide 
ville sikre sin og familiens overle-
velse, og gravede faktisk en bun-
ker, som de kunne søge ly i.

Da krigen var ovre, så var det 
knappe tider med mangel på alt, 
så Ole mindes kun, at der altid var 
arbejde og aldrig overflod. Ole er 
sidstemand ud af en søskendeflok 
på fire, og kom til verden i 1945. 
Hans tvillingesøstre blev uddannet 
til lærere, for det var en sikker og 
stabil tilværelse – i modsætning til 
det at være selverhvervende.

Da ejendommen på Simons 
Bakke i 1962 var en ny mulighed 
for Gerda og Magnus, så slog de til 
og flyttede planteskolen efter 25 år. 
Produktionen af roser, fjeldribs og 
liguster samt podede syrener var 
på daværende tidspunkt plante-
skolens særkende, og der var stort 
behov for planter i opdriftsårene.

Oles læretid
Da Ole skulle beslutte sig for sit 
livs karriere, så havde han ikke så 
mange kvaler. Han ville arbejde 
med planter. Udover læretiden hos 
faderen, så kom Ole også i lære 
på Hasle Planteskole og hos Arne 
Jensen i Ørting. ”Læretiden var 
en fantastisk tid, for planteskolen 

havde ofte flere lærlinge samtidig. 
Livslange netværk blev opbygget 
i disse år, og det har vi haft stor 
glæde og fornøjelse af lige siden”, 
forklarer Ole. 

Da Oles læretid er ovre, er vi 
sidst i 1960’erne, og han er endnu 
ikke helt klar til at arbejde hjemme. 
Vejen til Amerika var banet af en 
fætter, som også var taget på even-

tyr, så Ole fik skaffet sig job hos 
Monrovia Nurseries og Star Roses 
i Pennsylvania, men 1½ år efter 
vender han tilbage til Thy. 

Skulle ske lidt mere
For at sikre, at der i Heides Plan-
teskole kunne være plads til 
at brødføde både forældre og 
næste generation, så skulle der 
tænkes anderledes. Ole havde 
prøvet og set mange ting i Ame-
rika, og således beriget af indtryk 
og erfaringer, starter Ole i 1971 
detaildelen i Heides Planteskole. 
”Tanken om at kunne producere 
og selv afsætte sine varer, altså 
være selvforsynende, var meget 
tiltalende”, indrømmer Ole. Der 

var fart på i 1970’erne, og når der 
skulle laves planter i store antal 
krævede det udvikling, rationelle 
arbejdsgange og stor effektivitet. 
Oles store passion for planterne 
og se, hvordan de gror, passede 
ikke ind i ligningen med special-
byggede maskiner, så han satser 
lidt anderledes end sine kolle-
gaer. 

   Det tager omkring ti år at aflære. Vores 
opdragelse og skoling sidder så dybt fast i os, 

at vi ofte har svært ved at lave noget om

Området med planter er stort, for netop det store, dybe og 
brede sortiment er Heides Planteskoles varemærke

Planter og kunst er Ole Heides 
passion – det fremgår i al tydelighed i 
Heides Planteskole
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Manglede en bogholder
”En gartner er på ingen måde ad-
ministrator – de to ting er, for mig 
at se, uforenelige”, siger Ole. Da 
han var 32 år gammel mødte han 
Grethe. ”Vi traf hinanden i Thisted”, 
fortæller de. Grethe arbejdede 
som tolder i Thisted Toldkammer, 
så udover spirende kærlighed, så 
var udfordringen med administra-
tionen i den voksende planteskole 
jo også løst. Grethe er positivt 
indstillet overfor hendes nye tilvæ-
relse blandt planterne, og da Oles 
forældre er flyttet fra planteskolen 
i aftægtsbolig, flytter Grethe ind. 
Oles far dør pludseligt af en blod-
prop i hjertet (kun 63 år gammel) 
i 1976, så Grethe når knapt nok at 
lære ham at kende.

Grethe og Ole stifter familie og 
får fire børn Margrethe (1978), 
Christine (1981), Magnus (1985) 
og Frederik (1990). I dag har de 
6 skønne børnebørn, hvoraf de to 
bor nabo til Grethe og Ole. Margre-
the, som blev uddannet lærer, æn-

drede mening og gik i lære som 
gartner den dag, hendes uddan-
nelse endte. I dag har hun sit eget 
havearkitektfirma, hvor hun tegner 
haver. Når der er tid, så hjælper 
hun også til i planteskolen.

”Ole har jo altid haft evnen til at 
tage tingene, som de kommer. Jeg 
er anderledes skruet sammen, for 
når der er noget, som ikke er på 
plads, så kan jeg ikke slippe det”, 
indrømmer Grethe, som af og til 
godt kunne tænke sig lidt mere luft 
og frihed. Planteskolen har ca. en 
håndfuld medarbejdere, og der er 
altid åbent – dog holdes søndagen 
fri i vintertiden.

Planter er ikke bare planter
Oles interesse for planter er på 
mange måder helt speciel. Han 
synes selv, at planterne har deres 
individuelle udtryk, som i en sam-
menhæng kan noget helt specielt. 
”Forfattere kan sætte ord sammen 
– jeg kan sætte planterne sammen”, 
smiler Ole, der gennem årene har 

inspireret mange have- og land-
skabsarkitekter. Som nordjyde er det 
bestemt ikke noget, som han skilter 
med, men han vil meget gerne for-
tælle, hvordan han ser det hele.

En have kan indrettes med en 
ramme, hvor man kan sætte tin-
gene på plads. Ole mener, at han 
nok er født helt firkantet. Firkan-
ter er statiske – i modsætning til 
cirkler og ellipser, som bevæger 
sig og derfor er mere romantiske. 
Oles firkanter er som konstruerede 
parader, der er sat op for at im-
ponere. Disse haverum har været 

Heides Planteskoles særkende og 
samtidig været det sted, hvor Ole 
har eksperimenteret med planter-
nes udtryk og indvirkning i de fir-
kantede rammer. 

Linjer og indkig fra rum til rum 
er imponerende, og når man be-
væger sig rundt i Heides Plante-
skole, så omfavnes man nærmest 
af omgivelserne. Der er nok at 
kigge på, for der er planter alle 
vegne – både dem, der er til salg, 
og dem, som planteskolens ram-
mer er bygget af. Der opstår en fin 
harmoni med den gennemgående 
konstruktion af glastage – dels på 
de mange pergolaer, men også på 
det smukke orangeri, der er bygget 
forsænket.

Brancheforeningen Dansk 
Planteskoleejerforening
”Min far var medlem og bakkede 
op om foreningen, så da jeg, som 
suppleant, blev bedt om at træde 

 Kunst er et fornyende element og ofte 
uhåndgribeligt – derfor bliver det aldrig slidt

Linjer, kanter, forløb og brug af materialer, som understreger udtrykket. Tilsat 
vandposter hugget i granit

Vildt flot haveanlæg med fire firkantede spejlbassiner og søjler af bøg og avnbøg 
området bruges til salg af Rhododendron

Formklippede grønne skulpturer – endnu et haveanlæg 
som del af havecentret

Kunst, etik og rolige flader Området med frugttræer

Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen
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 Syrener kan ikke 
skoles og står smukkest 

på en slyngende sti

ind, fordi Nyholm gik af, så sad jeg 
som bestyrelsesmedlem i 6 år”, 
fortæller Ole. De danske plante-
skoler er i dag en mindre forening, 
og når Grethe og Ole kan konsta-
tere, at Seniorklubben i foreningen 
er større end resten af foreningen, 
er det lidt skræmmende. Der er 
mange traditioner forbundet med 
Dansk Planteskoleejerforening, og 
både Ole og Grethe har knyttet 
mange venskaber årene igennem.

De poetiske syrener
Fra slutningen af 1800-tallet og de 
næste 50 år var der stor interesse 
for syrener. Den kendte forædler 
Victor Lemoine var nok den første 
syrenforædler i Europa, og han le-
vede fra 1823 – 1911. 

I Nordisk illustreret Havebrugs-
leksikon står der; ”Har du en syren-
kultur ejer du en formue”. Hvem 
kan lade den sætning stå, når der 

samtidig ikke rigtig er andre i lan-
det, som har kastet sig over denne 
kultur? Tanken tog alvorligt fat fra 
1980’erne, og syrenerne havde 
altid været en del af Heides Plan-
teskole, og der kunne fortsat ud-
vikles og finjusteres rigtig meget i 
måden, som de bliver podet på.

Syrener er heller ikke blot en 
planteslægt.

”Der er simpelthen så meget po-
esi i syrener – tag nu bare teksten 
af Chr. Richardt, som Oluf Ring har 
sat tekst til”, smiler Ole.

Når egene knoppes,
og granerne duppes,
 og skræpperne kante den stø-
vede vej.
Når frøen fortæller,
mens guldregnen hælder
sig over syrenen i hviskende leg,
./. da dages, da kommer
den danske skærsommer,
 farvel og på gensyn, du liflige 
maj! ./.

Syrenerne er også kultur. En plan-
teslægt, som verden over har haft 
stor betydning for mange menne-
sker. Syrenerne har bragt Grethe og 
Ole til Kiev flere gange. Grethe og 
Ole fortæller begejstrede om den 
syrenfestival, som de deltog i for 
snart 26 år siden. Der var omkring 
100.000 besøgende over tre dage, 
og de fine syrener, som var plantet 
af tyske krigsfanger i 1947, står på 
en særdeles god placering på en 
bakke i Kievs botaniske have. 

Hjemvendt og fyldt med nye 
ambitioner, besluttede Ole sig for 
at lære russisk. Sproget er nemlig 
nøglen til at forstå et andet lands 
kultur, og mange af de meget 

smukke syrener har russiske navne, 
så alfabetet skulle som minimum 
læres. Det bragte Ole på aftenskole 
i 6 år, og da sproget stadig ikke var 
helt lige til, så inviterede han den 
russiske maler Anatoly Speka til at 
udstille i planteskolen og lære Ole 
sproget. Det første år var i 2001, og 
han har været på sit årlige 3 måne-
ders ophold i 17 år siden.

Nordeuropas største  
samling af syrener
Oles imponerende samling af sy-
rener tæller nok mere end 400 
forskellige sorter, men Ole er 
holdt op med at tælle, for det er 
et stort arbejde at holde styr på 
dem alle. Heides Planteskole er 
internationalt kendt for samlingen, 
og Ole har årene igennem udveks-
let mange podekviste med andre 
samlere verden over. Han frem-

hæver især Max Petterson, som er 
en svensk udvandrer i USA, som 
kunne fremsende utroligt lange li-

ster med syrener, som Ole aldrig 
havde hørt om. I det Internationale 
Lilac Society har man medlemmer 
fra 23 forskellige lande, og netop 
den forening er med til at udbrede 
de mange smukke syrensorter.

Alle kan komme på besøg i Sy-
renparken, som han har plantet 
bagest i planteskolen. Dens stisy-
stem er 420 m langt, så hvis man 
tager turen 100 gange, så har man 
tilbagelagt en maraton. 

To store huse med roser og sortsoversigt i endegavlen. Roserne sprøjtes med bladgødskning og er sjældent angrebet af svampesygdomme

Endnu et ”kig”, hvor rammen er 
grøn og hvor øjet hviler på de 
mange fine elementer

Syrenparken er 420 m lang og det er Nordeuropas største samling af 
syrensorter
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I modsætning til alle andre 
”rum”, så er syrenerne ikke plantet 
i firkantede bede. ”Det kunne jeg 
godt se ikke duede, for syrener er 
ikke sådan at sætte i bås”, indrøm-
mer Ole. Derfor har han markeret 
en slyngende sti, hvor syrenerne 
så er plantet. Placeringen på den 
lille skråning er optimal for syre-
nerne, og de mange forskellige 
sorter af syrener springer ud på 
hver deres måde. Nogle er meget 
små i blomsterne, mens andre er 
store og voluminøse. Knopperne 
er hos mange sorter mørkere, hvil-
ket giver et fantastisk farveskifte i 
udspringet. 

Fynsk Forår
”Ja, det er jo en lidt sjov historie”, 
fortæller Grethe og Ole. Deres rigtig 
gode planteskolevenner Else og Jør-
gen Holmegaard fra Akkerup syntes 

måske at Oles forelskelse i syrener 
tog lidt overhånd, så Jørgen drillede 
Ole med, at på Sydfyn fandtes den 
flotteste syren. Tidlig i udspring og 
rosafarvede blomster. Den stod i 
Fredes have, og da han jo var post-
bud, så kom den sydfynske udvæl-
gelse til at hedde ’Frede Post’. Ole 
podede ’Frede Post’ og solgte den 
under navnet i 20 år, men navnet 
var nok ikke det rigtige. Da Joel 
Klerk ønskede at tage sorten ind i 
sit sortiment, måtte der tænkes nyt. 
’Frede Post’ fra Fyn blev til ’Fynsk 

Forår’, for Carl Nielsen har kompo-
neret et meget berømt musikstykke 
af samme navn, og da man kunne 
fejre 150året for hans fødsel i 2015, 
var det et oplagt navn.

Syrenen ’Fynsk Forår’ er blevet 
en kærkommen sort i det danske 
syrensortiment.

Oles kontrakt(er)
Ole har nok altid haft en stor ind-
flydelse på de gøremål, som han 
udfører. Hvis det ikke var noget, 
som han brød sig om, så fik han 
det ordnet, så det ikke længere 
forstyrrede. Når han dagligt svinger 
benene ud over sengekanten, så 
står han op til en tilværelse, som 
han ikke vil undvære. Når han vin-
teren igennem står og poder flere 
tusinde syrener, så opfylder han 
en kontrakt, som han har indgået 
mellem sig selv og syrenerne. På 
samme måde er kontrakten mel-
lem Ole og Heides Planteskole 
ikke sådan til at bryde, for de to 
hænger uløseligt sammen. Derfor 
bruger Ole heller ikke tid på at lave 
nye virksomhedskonstruktioner for 
at sikre planteskolens virke til nye 
generationer, men han sørger for 
at passe på sig selv og har bl.a. fået 
udskiftet den ene hofte her i vinter.

Kontrakten mellem Grethe og 
Ole er ikke helt på samme måde. 
Her kan der forhandles, selvom 
der er klare skodder mellem Gre-
thes ansvarsområder og Oles. 

Jubilæum undervejs
Når Grethe og Ole i 2021 kan 
se tilbage på 50 år med Heides 
Planteskole i deres regi, så er det 
med stor glæde, men også med 
en hel del slid. Planteskolens store 

og brede sortiment danner grund-
laget for en forretning, som både 
sælger til anlægsgartnere og til de 
mange private kunder. Ikke alle år 
går som foråret 2020, hvor kun-
derne nærmest har tømt butikken 
for planter, og det kniber med at få 
bestilt og fyldt nye varer op. 

Detaildelen er selvgjort, for Gre-
the og Ole duer ikke til fællesska-
ber, hvor der er regler og bestem-
melser, som de ikke er enige i. 
Deres unikke planteskole vil altid 
være DERES. ”Vi har nået en alder, 
hvor man godt må melde sig ud 
af mulige samarbejder. Vi hverken 
orker eller ønsker at samarbejde 
eller deltage i en masse møder”, 
siger Grethe. 

Når Heides Planteskole alligevel 
valgte at melde sig ind i branche-
organisationen Danske Havecentre, 
så skyldes det i første omgang, at 
de fortsat ønskede at uddele maga-
sinet ”Haveglæder” til deres kunder. 

”Vores netværk er dannet hos 
de producerende planteskoler, og 
det holder vi fast i”, smiler Grethe.

Fremtiden
Som i så mange andre inter-
views vil vi gerne have et bud på 
fremtiden for virksomheden. Hos 
Heides Planteskole ser det ud til, 
at der kan være flere mulige løs-
ninger på vej. Børn og børnebørn 
har alle stor glæde af at komme i 
planteskolen, og hele familien kan 
samles på 3 timer. Grethe og Ole 
har aldrig lagt skjul på, at det også 
kræver en masse arbejde at drive 
planteskole, men jeg tror nu også, 
at børnene ser deres forældre som 
et forbillede på en tilværelse, hvor 
de altid har beskæftiget sig med 
noget, som har indhold og som 
beriger sind og krop. Oles ”kon-
trakt” ophører ved livets udgang, 
og med hans sunde helbred og 
lyse sind, samt Grethes stærke 
vilje og evne til at få enderne til at 
hænge sammen, vil jeg glæde mig 
til at komme forbi til en snak og en 
dejlig tur i planteskolen i mange, 
mange år.

Det store orangeri, som er bygget for 10-15 år siden. Bygningen er forsænket, 
hvilket giver en fantastisk effekt

De første glaspergolaer er snart 50 år gamle og står stadig i fin stand Inspiration til indretning af køkkenhaven – også i firkanter

 Fyn er Danmarks 
have og her er  

alle gartnere
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Cottagehaver  
og det, der ligner….

Så har han gjort det igen Claus Dalby, lavet en fremragende 
billedrig gennemgang af 16 danske og udenlandske haver i 
cottage stil. Umiskendelig i layout og billedkvalitet - en bog fra 
forlaget Klematis. Claus Dalby beskriver selv hans fascination 
og interesse for cottagehaver, den løse havestil, som opstod i 
England i midten og slutningen af 1800-tallet. 

Indledningsvis bliver den danske bondehave beskrevet, og så 
er der en gennemgang af de vigtigste personer, som var med 
til at grundlægge og udbrede cottagestilen: William Robinson, 
Gertrude Jekyll, Vita Sackville-West, Margery Fish, Geoff Hamil-
ton og den amerikanske Tasha Tudor, som var stærk inspireret 
af William Robinson. Vigtige portrætter med henvisninger til 
bøger de har skrevet, og haver de har anlagt eller designet. En 
grundinformation, som er vigtig for at forstå begrebet – cot-
tagehave.

De 16 haver som præsenteres er alle i cottagestil, men i 
materiale- og plantevalg forskellige. Store og små haver, men 
alle med et væld af planter og blomster – og så sniger der 
sig flere og flere køkkenhaver ind i Claus Dalbys bøger, hvilket 
skal opfattes positivt. Sommetider kan jeg blive overvældet af 
billedmængden i Dalbys bøger, men i ’Cottagehaver’ har de 
en berettigelse, fordi de inspirerer og viser haverne om foråret 
og sommeren, så man fornemmer årstidsskiftet, og hvad det 
betyder for havernes udtryk.

Det er en bog, der er oppe i tiden, hvor naturmaterialer bliver 
brugt. Der er plads til dyrelivet i haverne, og den knap så frise-
rede have har bestemt sit værd. Gå på oplevelse i billeder af 
bede, og se om nogle af stauderne og roserne eksisterer på det 
danske marked. Bliv inspireret og få idéer til en anden havestil. 

Brug den i vejledning af kunder, der ønsker en mindre formel 
havestil, end den stilen i den danske parcelhushave.

Titel: Cottagehaver, og det, der ligner…
Forfatter: Claus Dalby
Omfang: 336 sider
Forlag: Klematis
Vejl. udsalgspris: 299,95 kr.

Den kriblende have
Den kriblende have er en vigtig bog i debatten om, hvordan 
vi sikrer insekterne fremover på kloden. Den britiske forsker 
skriver en tankevækkende bog om havens dyrkning og vores 
afhængighed af insekter. Vi følger ham i haven, når han som 
forsker undersøger bierne. Dykker ned i havedammen eller går 
på jagt i kompostbunken eller bunken af grenkvas.

Dave Goulson er en hyggelig og pædagogisk fortæller, og 
skriver lige berigende, som i hans to første bøger på dansk: 
’Humlen ved det hele. Mit eventyrlige liv med bier.’ Og ’Sum-
men over engen. Paradisiske dage i min franske ruin.’ Begge un-
derholdende læsning, hvor man bliver draget ind i insekternes 
forunderlige og magiske verden. Budskabet i ’Den kriblende 
have’ er, at vi som haveejere kan hjælpe insekterne, hvis vi 
tænker os om. Bogen er fuld af gode idéer og tips til, hvordan 
man får sin have til at være bæredygtig, og giver plads til både 
blomster, grøntsager og frugter samt dyrelivet. Goulson går til 
kamp mod sprøjtegifte, brugen af tørvebaseret kompost, og 
produktionen af bivenlige planter, som faktisk skader de bier, 
de lokker til.

I følge Goulson handler det om den måde vi dyrker jorden 
på, overforbruget og det industrialiserede landbrug. Det handler 
om at ændre vores spise- og forbrugsvaner, så der er en natur 
for de næste generationer.

Hvert kapitel indledes med en opskrift, hvor ingredienserne 
kommer fra haven, og bagerst i bogen er der liste over yndlings-
planter til bestøvende insekter og liste over bærplanter til fugle.

’Den kriblende have’ kan på det varmeste anbefales, som en 
velskrevet fortælling om have- og insektliv i en engelsk have i 
landsbyen Blackboyes i Sussex, og et debatindlæg om vigtighe-
den af, at vi vågner op og redder naturen. 

Det hele starter hos os selv, med os selv, i vores have.

Titel: Den kriblende have  
– sådan dyrker du din have og redder jorden
Forfatter: Dave Goulson
Omfang: 320 sider
Forlag: Politikken
Vejl. udsalgspris: 299,00 kr.
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B E S T  Q U A L I T Y

Kun det bedste foder til de vildeste fugle

”We care for birds”

CARE-Bird fuglefoder er en serie 
af de bedste og �neste frø, nødder 
og kerner, som havens fugle ikke 
kan stå for. 

Ved kontinuerlig anvendelse af 
CARE-Bird fuglefoder sikrer man 
tilbagevendende besøg af den 
lokale fuglebestand, og ofte
enda nogen af de mere sjældne
fugle, der gerne �yver langt efter 
godt foder.

Husk, sommerfodring sikrer 
flere tilbagevendende
fugle i vintertiden!
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Drivhuset
Der er gennem se senere år skrevet en del bøger om drivhu-
se, heriblandt ’Drivhuset’ af Bente Mortensen og Jesper Carl 
Corfitsen, begge kompetente haveeksperten – henholdsvis 
hortonom og landskabsarkitekt. ’Drivhuset’ skiller sig ud fra 
mange af de andre bøger om drivhuse, fordi den både får 
bredden og dybden med, og faktisk giver svar på langt de 
fleste spørgsmål, som en kommende drivhusejer måtte have, 
men bestemt også nyttig og relevant information til den del af 
havefolket, som allerede har et drivhus.

De to forfattere tager udgangspunkt i, at drivhuset i dag ikke 
kun er et væksthus, men også et hus til afslapning. Forskellige 
drivhusformer bliver beskrevet. Overvejelser omkring selvbyg 
af drivhuse, indretning heraf, placering i haven m.m. Og så er 
det rart, at der er en definition på, hvad et orangeri er, nemlig 
et sted man opbevarer eksotiske planter om vinteren, og lader 
stå tomt om sommeren. 

Bogen er systematisk bygget op, og gennemgår alt om 
lys og skygge, opvarmning og vinteropbevaring, pottejord og 
plantebeholdere, vand og gødskning, pasning og pleje og 
herunder forebyggelse af sygdomme og skadedyr. Afsnittet 
med grøntsager og frugt i drivhuset er informativ og særde-
les nyttigt. Hver enkel plante bliver beskrevet og gennemgået 
præcist og med al relevant information – et minileksikon, og 
så kan jeg godt lide de små informationsbokse på næsten alle 
opslag. Gennemgangen af prydplanter sker på samme syste-
matiske måde. Afsnittet om drivning af blomster er relevant 
for de haveejere, som vil have glæde af tidlige snitblomster 
til stuen.

Bogen er velskrevet, godt illustreret og logisk opbygget – og 
så er den forklarende ordliste et plus, og hjælper ikke fagfolk 
til at forstå gartneriske begreber. 

’Drivhuset’ bør være en del af håndbiblioteket i et hvert 
havecenter.

Titel: Drivhuset
Forfatter: Bente Mortensen og Jesper Carl Corfitsen
Omfang: 200 sider
Forlag: Politikkens forlag
Vejl. udsalgspris: 250,00 kr.

Vild mad i køkkenet
Det er blevet en trend at sanke urter i naturen, og Thomas 
Lausen er med bogen ’Vild mad i køkkenet’ med til at sætte 
endnu mere fokus på trenden. Parolen er, saml urter og brug 
dem i køkkenet hver dag. Det er der nok ikke mange, der 
får gjort, men som en weekendaktivitet er bogen meget an-
vendelig med gode beskrivelser og fotos af de nævnte urter, 
blomster og bær.

Bogens intro er den basale information om samleråd, basis-
opskrifter, forrådskammer og konserveringsmetoder – over-
skueligt og lige til at gå til. Resten af bogen er inddelt i otte 
sæsoner, startende med december-februar. Jeg var faktisk ikke 
klar over, at så meget kan samles i vintermånederne, så det må 
prøves til næste vinter. Hver sæson indledes med en beskrivel-
se af de urter, bær, svampe, m.m. der kan samles i perioden. 
Så en beskrivelse af konservering, syltning eller tilberedning af 
urterne, og så opskrifter på, hvordan de kan anvendes i en ret. 
Ofte er det indsamlede kun et supplement til retten, men det 
giver retten karakter. Mange er retterne er enkle, og stylisten og 
fotografen har gjort et godt arbejde, for man får virkelig lyst til 
at prøve opskrifterne af, også ’Rå flynder med grøn salsa’, hvori 
der skal bruges 25-50 frosne røde skovmyrer. 

Det er ikke en bog for vegetarer, for i mange er retterne ind-
går der kød, fisk og skaldyr, men i små mængder. Til gengæld 
er det en bog, som giver megen inspiration. Afgrøder fra køk-
kenhaven kan bestemt også erstatte nogle af de vilde planter, 
hvis man ikke lige har naturen udenfor døren. Inspirerende 
idé- og kogebog i et dejligt layout med inspirerende fotos. Vel-
skrevet og gennemarbejdede opskrifter. 

Det er mere end en coffetable book, den skal bruges og 
være i sommerhuset eller bilen, når man kører en tur ud i 
naturen.

Titel: Vild mad i køkkenet
Forfatter: Thomas Laursen
Omfang: 248 sider
Forlag: Politikkens forlag
Vejl. udsalgspris: 299,00 kr.
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+45 7027 2950 · info@fausol.dk · www.fausol.dk

kemikalier · gødning

- helt naturligt

Organisk og 
miljørigtig 
havepleje

• Biologisk og 
organisk gødning

• Mykorrhiza plantestarter
• Jord- og barkprodukter
• Biologisk havedamspleje

www.osmo.dk
E. Marker A/S - Tlf. 74 67 08 08

planteleverandør

Roser og hækplanter

For al dine planter! Laag Boskoop 19 
2771 GV Boskoop 
Holland 

Tom Huising  
Mob: +31 643288241 
tom@rg-export.nl 

Wilko Renirie 
Mob: +31 651803217 
wilko@rg-export.nl 

skilte · indretning

www.nortechco.dk
mail@nortechco.dk

21 85 01 25

CC-beslag

Skilteholder

A4 / A5 / A6

Gør CC-containeren til 
et attraktivt salgsdisplay!

Kraftige skilte-
holdere i galvani-
seret stål

CC-beslag passer 
til alle størrelser

Kan placeres vand-
ret eller lodret

BASTA PLANTER
Ravnebjergvej 6

3450 Allerød
T: +45 4817 7237

M: +45 2028 8187
basta@e-box.dk

www.basta-planter.dk

Et spændende sortiment af

Rhododendron
og surbundsplanter

Flere og flere 

kommer med på 

vores nyhedsbrev, 

så hvis du vil vide, 

hvad vi skriver til 

dine kunder, så 

husk også selv at 

skrive dig op.
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AKTIVITETSKALENDER

Danske Havecentre
Generalforsamling Danske Havecentre 16. juni

Rosens uge 22. - 28. juni

Æblets uge 5. - 11. oktober

UDSTILLINGER/ØVRIGE AKTIVITETER
RHS Hampton Court Palace Show - AFLYST 6. - 12. juli

Handelspladsen 12. - 13. august

Plantefagmessen 12. - 13. august

Plantarium - AFLYST 26. - 28. august

GROEN-Direkt Autumn Fair 26. - 27. august

SpogaGafa 6. - 8. september

Glee Birmingham 15. - 17. september

Elmia Garden 30. september - 1. oktober

GrootGroen+ 30. september - 1. oktober

Handelspladsen vinter 21. oktober

GROEN-Direkt Christmas Fair 10. november

Mange messer og udstillinger 
aflyses grundet Covid-19. Kalen-
derens arrangementer skal ses 
med forbehold for aflysninger

SINGLE SAMPLE
PRESENTATION

1 SAMPLE PLANT/BATCH
3000+ BATCHES

BY APPOINTMENT ONLY
+31- (0) 172 211576 

INFO@GROEN-DIREKT.NL

OPEN ON A CONTINUOUS BASIS
CHECK GROEN-DIREKT.NL FOR UPDATES

PRESENTATION

1 SAMPLE PLANT/BATCH

24/7
HAVEPLANTER WEBSHOP

www.GROEN-Direkt.nl
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Hydrangea paniculata 
’Pinky Winky’

MANGE FLOTTE 
PLANTER PÅ VEJ!

 
TIL ALLE TYPER HAVER

Wisteria floribunda ’Honbeni’ Wisteria floribunda ’Black Dragon’


