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natur, en have at grave og arbejde i, selv om man ikke 
hører til de økonomisk stærke. 
 Ser man på vores historie er der ingen tvivl om må-
let. Tiderne har naturligvis ændret sig over de mere end 
100 år vi har eksisteret som forbund, men behovet er der 
stadig, selv om vores økonomi er blevet bedre. Behovet 
for at være og at arbejde med og i naturen er måske 
vigtigere end nogen sinde.  
 Kolonihaven er i dag broen mellem byen og naturen, 
det er her vi, sammen med vores børn og børnebørn, 
lærer at passe på vores natur, det er her vi lærer at sætte 
pris på det grønne liv.   
 Vi har mange eksempler på at et godt kolonihaveliv 
ikke er afhængigt af hverken alder eller størrelse på hus 
og have, det har vi et dejligt eksempel på inde i bladet. 
Kolonihaven er et fritidstilbud for hele familien. 
 Undersøgelser viser at havearbejde er en af de bedste 
motionsformer fordi man bruger hele kroppen, endelig 
ved vi også at det mentale bliver styrket ved arbejdet 
med blomster og farver. 
 Kolonihaven betyder mangfoldighed. Ikke kun er  
der en meget varieret medlemssammensætning, der 
medfører øget tolerance og forståelse for andre menne-
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Start på ny kongresperiode

En ny kongresperiode er startet, og vi har 

sagt farvel til den gamle på vores 32. kongres, 

der i dagene 18. og 19. september blev 

afholdt i Holstebro.

Jeg vil gerne, på Forbundet vegne, takke både den gamle 
Holstebro Kreds og Vestjylland Kreds for en god kongres. 
Tak også til de delegerede, ledsagerne, vores æresmed-
lemmer og gæster, der alle har bidraget til at vi fik nogle 
gode dage i Holstebro, en dejlig og gæstfri by. 
 Jeg vil også benytte lejligheden til at takke forbunds-
kontoret for et godt udført arbejde.
 
FORBEREDT PÅ FREMTIDEN

Når jeg ser tilbage på de beslutninger, der blev truffet – 
her henviser jeg til kongresreferatet – er det min klare 
holdning, at vi har truffet de nødvendige beslutninger, 
der gør vores forbund stærkere og bedre forberedt på  
de udfordringer, som vi ved kommer. 

KOMPROMISER NØDVENDIGE

Som altid i en demokratisk proces må der laves nogle 
kompromiser, men overordnet set har vi fået skærpet 
vores organisation og forbedret de værktøjer, vi arbej  -
der med ude i vores foreninger. Kolonihaven og ikke 
mindst bestyrelserne både i foreninger og i kredse mø-
des hele tiden med nye krav og opgaver, der kræver  
både nye kompetencer og nye værktøjer.
 Gode bestyrelser, med de rette kompetencer og de 
nødvendige værktøjer, vejledninger og rådgivning til  
rådighed, er vigtige elementer, hvis vore foreninger  
skal være velfungerende og harmoniske. 

KOLONIHAVEN SOM BRO MELLEM BY OG NATUR

Men er målet med kolonihaver ikke andet og mere end 
veldrevne foreninger, hvor meget drejer sig om bygge-
regler og vurderingspriser, vedtægter og lejekontrakter? 
Er alt dette ikke kun nødvendige tiltag og værktøjer for 
at nå det overordnede mål, at få adgang til et lille stykke 
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sker, også variationen af planter og afgrøder i koloni-
haverne bidrager til at bevare en flora og fauna, der  
ellers mange steder kan være truet.

FÆLLESSKABET SKAL SIKRE VORE HAVER

Alle kan være med uanset om de køber det hele i en 
planteskole eller fremavler det selv.
 Det er fællesskabet med lokalsamfundet, der skal  
sikre vore haver i fremtiden, for vore kolonihaver er en 
del af de grønne lunger, der er vigtige for miljøet i vore 
byer. 
 Kolonihaven er ikke nostalgisk, den er et håb, som 
Malou Weirich skriver i sin julehilsen til kolonisterne 
her i bladet og vi skal forstå, at grønt er ikke alt, men 
uden grønt er alt intet.

Selv om vi har haft et forrygende efterår fortæller ka-
lenderen, at 2015 går på hæld. Jeg vil derfor ønske alle 
en god jul og et godt nytår samt takke alle for et godt 
samarbejde i 2015.
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ikke kun belønner deres brugere efter en stressende arbejds-
dag med sund føde men at de ofte også er en almen og bære-
dygtig del af samfundet. Man skal fx være opmærksom på at 
haverne er med til at styrke sammenhængskraften ved at in-
tegrere migranter, ældre og svagelige mennesker. Herudover 
støtter kolonisterne de lokale samfund med vedligeholdelse af 
de grønne områder. Dertil kommer at de medvirker til beskyt-
telse af natur og miljø så vel som biodiversitet ved naturvenlig 
dyrkning.
 Sammen må vi over de næste år styrke kolonihavebevæ-
gelsen ved at:
 •  Give adgang for nye forbund i Europa og andre dele af 

verden.
 •  Forbedre og udvide de ydelser der tilbydes af det interna-

tionale kontor i henhold til de ønsker forbundene har. 
Oprettelsen af en optimal haverådgivningsservice for alle 
er et første trin i denne retning.

 •  Sørge for at eksisterende eksempler på dyrkningspraksis 
gøres meget mere kendt så alle forbund og foreninger 
kan opfylde medlemmernes og borgernes nye ønsker 
bedst muligt.

 •  Understrege styrken af de bidrag vore forbund har for 
samfundet og naturen med fælles aktiviteter.

 •  Forstærke lobbyismen på alle niveauer og især at værdien 
af kolonihaver på det sociale område og klimaet, som 
vedtaget af EU-kommissionen den 8. maj 1990, fører til 
konkrete mål, der vil være til nytte for alle kolonister. 
Der er allerede taget kontakt til EU-kommissionen og 
EU-Parlamentet om dette.

 Dette er kun få eksempler på de mange områder, vi må 
overveje de kommende år.
 Vi må også handle i fællesskab i de kommende år over for 
mulige angreb og vi må understrege vore forbunds mange 
fordele. Vi kan ikke acceptere at kolonihaver er det første, der 
nedlægges, når udviklingen af mere profitable projekter er 
under overvejelse.
 “Kolonihaver er ikke nostalgiske, de er håb”. Alle koloni-
ster, politikere, myndigheder og hele befolkningen må forstå 
at “Grønt er ikke alt, men uden grønt er alt intet”, som Hans-
Herman Bentrup så rammende sagde.
 Med dette i sinde ønsker jeg jer alle et helsebringende og 
succesrigt 2016.

De stiftende medlemmer af vores internationale forbund, Office 
International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, var 
overbevist om at faste relationer mellem de nationale forbund 
var nødvendig for at udvikle kolonihavebevægelsen. De men-
te, at de nationale forbund ikke hver for sig var stærke nok til 
at nå målet.
 De opgaver og problemer kolonisterne og deres forbund 
står over for er i mellemtiden blevet mere komplekse og me-
get mere varierede: Ud over den juridiske beskyttelse og aner-
kendelsen af den værdi kolonihaverne har, er spørgsmålet  
om hvordan vi kan finde passende svar på medlemmernes  
og samfundenes nye ønsker blevet en ny udfordring.
 Nu som tidligere er samarbejde, fælles fodslag hvis der op-
står nye udfordringer, udveksling af erfaringer for at finde løs-
ninger vore redskaber til at overbevise politikere, nationale og 
internationale myndigheder om kolonihavernes værdi for alle, 
og til at optimere og udvide de ydelser, vi kan tilbyde, som 
støtte for vore medlemmer.
 For tiden anses havearbejde som en af de mest værdsatte 
fritidsbeskæftigelser. “Urban Gardening” er på alles læber. 
Mange glemmer dog at kolonihavebevægelsen er den mest 
bæredygtige form for “Urban Gardening” og at kolonihavene 

Malou Weirich, Generalsekretær for International  
Office du Coin de Terre og des Jardins Familiaux Overs.: GB

KÆRE KOLONISTER
      1926-2016
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en del af samfundet og har dermed 
også pligt til at påtage os vores del 
af ansvaret for samfundsudviklingen. 
Derfor må vores foreninger også del -
tage i projekter, som sigter på en bed-
re integration i bredeste forstand af 
børn, ældre, indvandrere, naboer, 
han dicappede osv. Kolonihaver er 
nemlig en broget verden – og åbne 
for alle. 
 At have en kolonihave er blevet 
trendy. Derfor må vi også være åbne 
og lytte til det omgivende samfunds 
ønsker. Vi må videreudvikle vores 
haveforeninger for at imødekomme 
kommende kolonisters ønsker. 
 Vores haveforeninger skal være 
steder med plads til venskab og me d  -
inddragelse, steder hvor man for  -
står at værdsætte en frivillig indsats, 
områder som er et fristed for fauna 
og flora og byernes grønne lunger.
 Malou Weirich ønskede herefter 
alle en vellykket kongres, der kan 
igangsætte en fortsat videreudvik-
ling af kolonihaverne i Danmark.
 Herefter bød Preben Jacobsen 
end nu engang på Kolonihaveforbun-
dets vegne velkommen til kongres-
sen. Han takkede for godt samarbejde 
i den forgangne kon gres periode, og 
især takkede han Vestjylland Kreds 
for det store arbejde, de har påtaget 
sig med at planlægge det flotte arran -
gement. Preben bød særligt velkom-
men til vores æresmedlemmer, som 
har været med til at skabe grund-
laget for det kolonihaveforbund, vi 
kender i dag. 
 Siden sidste kongres i Århus har 
vi desværre mistet flere af vore gode 
venner. Preben Jacobsen bad delta-
gerne om sammen at mindes dem, 
der ikke mere er i blandt os.

“Æret være deres minde”

Kongressen åbnedes og herefter blev 
fanerne båret ind. Tidligere kreds-
formand John Bruun bød hjerteligt 
velkommen til Kongressens delege-
rede og gæster. “Vi har glædet os 
meget til at I skulle komme. Vi håber 
I får en god kongres, og at det bliver 
en god tur for gæsterne.” 

DRÅBER AF KULTUR

Da kongressen var åbnet fik borg-
mester i Holstebro, H.C. Østerby, 
gæstetaler ved denne Kongres, or-
det. Borgmesteren bød velkommen 
til Holstebro, som 5 gange i træk er 
kåret som landets flotteste handelsby. 
Borgmesteren gav en verbal rund-
tur i kulturens tegn og beskrev alle 
de kulturelle herligheder, som Hol-
stebro indeholder. I Holstebro Kom-
mune holder de af at sige, at der er 
dråber af kultur i alt, hvad de fore-
tager sig. Borgmesteren nævnte bl.a. 
kunsten udenfor i byrummet, scene-
kunsten, de 3 egnsteatre og den in-
ternationale festival “Klassiske dage”. 
Holstebro gør også noget for udvik-
ling af kulturen, idet de har Holste-
bro Musikskole, Dansk talentakademi 
samt Danmarks første Kgl. Ballet-
skole uden for København. Holste-
bro er også kåret som Danmarks 
Idrætskommune sidste år og som 
elite-kommune af Team Danmark. 

Holstebro har udviklet særlige talent- 
og uddannelsesmiljøer for unge, der 
stræber efter et professionelt liv i 
sportens eller kulturens verden. Og 
så har de Danmarks største udendørs 
LED-skærm. 
 Der er 5 kolonihaveforeninger i 
Holstebro. Kolonihaverne er som 
kulturen også åndelig føde, fordi de 
er åndehuller og fristeder. De skaber 
liv og bevarer en særlig del af Dan-
marks historie. Kolonihaverne er 
fyldt med dråber af kultur. 

DE UDENLANDSKE GÆSTER  

HILSER KONGRESSEN

Generalsekretær i det internationale 
Kolonihaveforbund, Malou Weirich, 
takkede for invitationen og videre-
bragte de bedste ønsker om en suc-
cesrig kongres fra vores kolonist-
fæller over alt i Europa.
 Malou Weirich fortalte, at det In-
ternationale Kolonihaveforbund er 
en sammenslutning af godt 2.000.000 
kolonihavefamilier i Europa, som til-
sammen dyrker mere end 150.000 
hektar kolonihavejord. Det Interna-
tionale Kolonihaveforbunds målsæt-
ning er at fremme etablering af ko-
lonihaver og forsvare kolonisternes 
interesser over alt, hvor der er behov 
for det.
 I Det Internationale Forbund ar-
bejdes der for tiden med emnet: 
 Haverådgivning som tager hensyn 
til bæredygtighed og en forsvarlig 
omgang med vores ressourcer. Må-
let med dette arbejde er at hjælpe 
alle vores medlemmer til at dyrke 
deres haver på en måde, som tager 
mest muligt hensyn til naturen, så 
vi kan sikre størst mulig mangfol-
dighed i plante- og dyrelivet.
 Begrebet “inkluderende byer” er 
også meget på tale. Vi kolonister er 

Kolonihaveforbundets
A

f D
itte Jensen, direktør,  Kolonihaveforbundet

KONGRES	2015

Holstebro Musikskole spil

lede op til Kongressen med 

festlig musik som optakt til 

Kolonihave forbundets 32. 

kongres afholdt på Musik

teatret i Holstebro d. 18.  

og 19. september 2015. 
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mindst konsensus mellem organisa-
tionen og medlemmerne. 

FORBUNDSKONTORET

På forbundskontoret har vi fået 
nog le nye medarbejdere. Dels Han-
ne Munk Nielsen som ny sekretær 
og dels jurist Ditte Jensen. Ditte er 
samtidig tovholder på digitaliserin-
gen af vores forskellige opgaver. 
Efter 7 år på pladsen har vores ge-
neralsekretær Mogens Ginnerup-
Nielsen valgt at fratræde 1. oktober 
i år. Preben Jacobsen takkede Mo-
gens for hans store indsats og gave 
udtryk for, at han havde været glad 
for samarbejdet med Mogens. 
 Den nye chef på kontoret bliver 
Ditte Jensen, der tiltræder den  
1. oktober som ny direktør.

I den forgangne periode har vi fået 
en styrket organisation og vi er ble-
vet bedre til at reagere på nye krav 
og ønsker, og i respekt for de værdi-
er der ligger til grund for koloniha-
vetanken. Og dét er måske den 
største opgave. Solidaritet og respekt 
for de sociale værdier – hvor græn-
serne skal trækkes, afgør kongres-
sen. Det er vores opgave i forbun-

dets ledelse at vejlede og rådgive, 
men det er jer – kongressen – der 
lægger kursen.

ORGANISATION

En af de helt store opgaver har væ-
ret at føre kredssammenlægningen 
ud i livet. Vi er kommet godt i gang, 
vi har alle fået en rusketur, der har 
skabt ny energi. Men der er stadig 
arbejde, der skal gøres, før vi har den 
styrke, der skal til, for at vi sammen 
kan sikre vores kolonihaver og ko-
lonihavetanken i fremtiden. Den 
styrkelse af vores kredse der ligger 
til grund for kredssammenlægnin-
gen, kan ikke stå alene. Det kræver 
uddannelse af vores tillidsfolk, ud-
vikling af nødvendige værktøjer, 
nødvendige råd og vejninger og ikke 

FORMANDENS	BERETNING

Holstebro Musikskole spillede 

op til Kongressen med festlig 

musik som optakt til Koloniha ve 

forbundets 32. kongres af  holdt 

på Musikteatret i Holste bro  

d. 18. og 19. september 2015.
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Thomas Herman Lang ansættes som 
jurist på fuld tid ved udgangen af 
året. 

FORHANDLINGER

Vi har fået kolonihaveloven. Grund-
læggende er dens formål at sikre at 
alle – også de økonomisk svage – 
kan få adgang til et stykke jord. Det 
kræver bl.a., at priserne på koloni-
haver holdes nede. Men det har  
en pris, når de frie markedskræfter 
sættes ud af spil. Udelukkelse af 
 kapitalvinding og polisk bestemte 
maksimumpriser på vores huse og 
haver, det er noget som koloniha ve-
forbundets kongres har bestemt. 
 Vores udlejere inden for stat og 
kom muner belønner os med lav 
 leje. Vurderingsreglerne er en vigtig 

del af den kurs forbundet har og vil 
fortsætte med, medmindre kongres-
sen ønsker noget andet. Men æn-
drer vi kurs, vil vores vilkår – især 
den lave leje – også ændre sig.  
 Ulovligt byggeri har været en af 
de ting, som mange kommuner har 
rettet deres fokus imod. Derfor er 
det vigtigt, at vi får styr på det nye 
byggeri. Kan vi sikre, at det nye 
byggeri overholder reglerne, er det 
vores erfaring, at kommunerne ser 
positivt på at dispensere for det 
gamle byggeri. Det er blandt andet 
en af de forhandlingsopgaver, der 
kræver en styrkelse af kredsene.
 Endelig har kloakeringen været 
et fokusområde. Kloakeringen af 
vore overnatningshaver er blevet til 
virkelighed mange steder. Flere ste-

der er det lykkedes kredsen eller 
forbundet at opnå gode resultater 
med en god finansiering. Der er dog 
stadig mange kommuner, der skal 
“hjælpes” med at finde de rigtige løs-
ninger, så vi kan sikre, at koloniha-
verne stadig er tilgængelige for de 
økonomisk svage borgere. Forbunds-
kontoret deltager derfor gerne sam-
men med kredsene, når der skal 
for handles rundt om i landet.

DIGITALISERING

Digitaliseringen af forbundets med-
lemskartotek, den nye formands por-
tal og ikke mindst forbundets nye 
vurderingsværktøj, der blev taget i 
brug 1. januar 2015, har været en 
anden meget stor opgave. Der er 
stadig mange ønsker til vores syste-
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mer, og udviklingen fortsætter na-
turligvis.
 Samtidig med nye systemer har vi 
også haft et år, hvor det har væltet 
ud med vejledninger, informationer 
og fortolkninger af alle mulige ting.
 Der har derfor været et stort pres 
på vores hjemmeside, som også er 
sat i gang i denne kongresperiode. 
Det store pres nødvendiggør, at 
hjemmesiden vil få et serviceefter-
syn i løbet af 2016. 
 Digitaliseringen vil naturligvis 
fortsætte. Både udvikling af det vi 
allerede har sat i gang, men også på 
nye områder, bl.a. vores præmie-
ringsordning.

KURSUSAKTIVITETER

En vigtig del af forbundets aktivite-
ter er vores kursusaktivitet. Den har 
primært fokuseret på uddannelse af 
superbrugere i vurderingssystemet, 
vurderingskurser, jurakurser og kas-
serer-kurser. 
 Vi har hjemtaget jura- og kasse-
rerkurser til Forbundskontoret. For-

målet var at give Forbundskontoret 
et bedre overblik i foreningernes 
udfordringer og dermed hvilke 
hjælpemidler, der kunne være nyt-
tige, 
 En af de mere ubehagelige ting vi 
har kunnet konstatere, er desværre 
mus og rod i regnskaberne mange 
steder. Derfor vil vi i den kommen-
de periode styrke kasserer-kurserne 
samt tilbyde kurser for revisorer. 
Vurderingskurserne er blevet revur-
deret med det resultat, at de for-
mentlig lægges tilbage til kredsene 
pr. 1. april 2016. Det er mere fleksi-
belt, og det tilgodeser behovet for 
hurtige kurser, samtidig med at der i 
større udstrækning kan tages hen-
syn til lokale regler. 
 Vi vil også tilbyde et dirigent-
kursus i år og fremover, så forenin-
gerne har mulighed for at styrke le-
delsen af generalforsamlingerne. 

SERVICES

Omkring vores øvrige serviceydelser 
kan vi konstatere, at der er stor in-

teresse for vores forsikringspakke, 
og vi mærker også en øget interesse 
for vores administrationsordning, 
der gør livet meget lettere for for-
eningens kasserer. 
 Da vi har fået en del henvendelse 
fra foreninger i hovedstadsområdet 
om overtagelse af arbejdet med ha-
vesalg, har vi besluttet at starte et 
pilotprojekt op, så vi får afklaret 
omfanget af en sådan opgave.

KOMMUNIKATION MED MEDLEMMERNE

Vi skal være endnu bedre til at kom-
munikere med vores medlemmer. 
Vi har indtil nu brugt vores hjemme-
side og vores Havebladet, men vi 
overvejer andre kommunikations-
former, f.eks. brug af sociale medier. 

NYE TILTAG 

Ud over de tiltag som jeg allerede 
har nævnt, vil vi i den kommende 
periode arbejde med følgende tiltag: 
•  Finde en måde hvorpå vi kan få 

ryddet de forladte og sundheds-
farlige haver.
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•  Udvikle nye haveformer og finde 
nye måder at bruge haven på. 

•  Følge op på de medlemsundersø-
gelser vi fik lavet i 2006 og 2012. 
Formålet er at få afklaret krav 
om forventninger fra vores med-
lemmer. Samtidig kan vi få afkla-
ret, om det generationsskifte som 
vi fornemmer, er korrekt og hvis 
det er, så en afklaring af, hvor 
det fører os hen.

FORSLAG PÅ KONGRESSEN 2015

Der var mange forslag til behand-
ling på denne kongres. Talelysten 
var stor, men der var en god, kon-
struktiv og saglig debat, hvor alle 
kunne komme med indlæg. 
I både Forbundsvedtægten og 
kredsvedtægten blev der vedtaget 
en række ændringer, som primært 
handlede om en konsekvensrettel-
ser i forhold til en ændret medlems-
definition samt beskrivelse af vurde-
ringsankeudvalg, som ikke tidligere 
var beskrevet i Forbunds- og kreds-
vedtægterne. Endvidere fik Hoved-
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trakt og standardlejevilkår, som også 
blev vedtaget. De nye lejevilkår er 
obligatoriske fra d. 1. januar 2016. 
En ny ting i standardvedtægterne og 
standardlejevilkårene er, at forenin-
gen ved misligholdelse af haver kan 
kræve bod eller sætte en gartner på 
den misligholdte have for medlem-
mets regning. 
 Der var også en række forslag 
vedr. vurderingsreglerne, og kongres-
sen vedtog bl.a. nogle nye grænser 
for værdien af løsøre, nye priser for 
fuldstøbte fundamenter samt 1-årige 
vurderingsrapporter. De nye regler 
er gældende fra 1. januar, og vurde-
ringssystemet vil blive tilpasset til  
de nye regler inden da. 

AFSLUTNING

Kongressens sidste punkt var valg af 
Forbundsformand og næstformand. 
Preben Jacobsen og Carsten Bjørk 
Olesen blev begge genvalgt med stå-
ende applaus. Et stort tillykke til dem. 

Referent: Ditte Jensen, direktør, 

 Kolonihaveforbundet

bestyrelsen tillagt flere kompetencer 
end nu. Kongressen besluttede end-
videre, at der fremover kun skal 
være én standard-kredsvedtægt, og 
at den er obligatorisk for kredsene. 
Der blev også vedtaget en ny vejle-
dende standardvedtægt for forenin-
ger. I den nye standardvedtægt er 
alt det lejerelaterede taget ud, så 
vedtægterne alene regulerer for-
eningens administration og ledelse. 
Forholdet mellem foreningen og le-
jerne reguleres fremover i lejekon-
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Preben Jacobsen • Forbundsformand

Carsten Bjørk Olsen • Næstformand

Amy Lauridsen • Hovedstaden Syd 

Anni Kyed  • Sydøstjylland 

Benny Pedersen  • Hovedstaden Syd 

Bent Peetz  • Nordsjælland 

Conni Jensen  • Nordvestsjælland 

Finn Hansen  • Storstrøm 

Frede Kristensen  • Århus 

Gitte Hess  • Midtsjælland 

Gunnar Vitting  • Østjylland 

Hanne Rasmussen  • Hovedstaden Syd 

Hans Larsen  • Vestsjælland 

Hans Erik Olsen  • Odense 

Henning Kaas  • Odense 

Inger Kløjgaard  • Nordjysk 

Jan Gamst  • Hovedstaden Syd

Jann Dahlgaard  • Hovedstaden Vest 

Jens Ditmar Hansen  • Hovedstaden Sydvest 

Jens Jørgensen  • Nordjysk 

Jens Kurt Sørensen  • Sydvestjylland 

Johnny Eriksen  • Århus 

Kaj Hansen  • Vendsyssel 

Karsten Hansen • Hovedstaden Midt 

Karsten Kehlet  • Nordøstsjælland 

Kirsten Holm  • Hovedstaden Vest

Leif O. Pedersen  • Odense 

Lis Kock  • Sønderjylland 

Ole Michél  • Hovedstaden Sydvest 

Per Flor  • Midt- og østsjælland 

Per Sørensen • Østjylland 

Peter Rønning-Bæk  • Midtjylland 

Poul Hyttel  • Vestjylland 

Solvejg Nielsen  • Sydøstfyn 

Steen Juhl  • Århus 

Susan Mai Andersen  • Hovedstaden Vest

Teddy Nordstrøm Madsen  • Sydøstjylland 

Tom Atkins  • Hovedstaden Midt 

Torben Juel Eriksen  • Nordøstsjælland 

Hovedbestyrelsen på

Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse pr. 18.9.2015:

KONGRESSEN	2015

Ledsagertur
Vestjylland Kreds sørgede for ledsagertu-
ren der gik til Thyborøn. Man fornemmer 
den specielle stemning, der findes yderst 
på Harboøre Tange.      FOTOS: HANNE MUNK NIELSEN
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presenning under busken, så er det nem-
mere at finde nødderne. Skallen omkring 
nødderne skal fjernes, grønne skaller 
frem mer svampen gråskimmel. Ligeledes 
skal nødderne hurtigt tørres. Nødderne 
kan evt. decinficeres ved nedlægning i 
en svag opløsning af kloramin – en halv 
spiseskefuld til 1 liter vand, dårlige og 
evt. åbne nødder skal sorteres fra inden 
de lægges i kloraminopløsningen. Efter 
grundig tørring skal nødderne opbevares 
køligt, for at kernerne ikke tørrer ind. 
Nødder kan knækkes og lægges i fryse-
ren og evt. lægges i blød i vand, hvis de 
er tørret ind.

KØKKENHAVEN

Porrer kan opbevares ude i jorden eller 
sættes i en spand med let fugtig grus og 
opbevares i kælder eller væksthus. Så er 
de nemme at komme til om vinteren.

VÆKSTHUSET

Er der planter så åben vinduerne lidt op 
når vejret tillader det. Let evt. på tildæk-
kede planter, er der for fugtigt har grå-
skimmel gode vilkår.

KRUKKER OG ALTANKASSER

Hvis det endnu ikke er gjort, skal plan-
terne beskyttes, evt. sættes krukker og 
altankasser ind i væksthus. Mange kruk-
ker er frostsikre og kan blive ude, men 
sarte planter skal beskyttes.

Aktiv i havenDecember

A F  J A N N  P O U L S E N ,  H A V E S K R I B E N T

HUSK AT! – juleroser (Helleborus) 

kan graves op, pottes og tages 

ind til drivning, så de kan blom

stre til jul.

UNDLAD AT! – fjerne staudetop

pen, det er planternes naturlige 

vinterbeskyttelse.

DECEMBER

VEJRET

Gennemsnitstemperatur  .............. 1,6 °C
Frostdøgn  ........................................... 16
Nedbørsmængde regn/sne .......... 66 mm
Nedbørsdage:  ..................... regn 9, sne 6
Relativ luftfugtighed  ......................89 %
Fordampning  ................................4 mm
Solskinstimer ...................................... 36 
(Årets mørkeste måned)
Vindretning: sydvest-vest.

NEDBØRSGENNEMSNIT

Nordjylland  .................................62 mm
Midt-Vestjylland  ..........................76 mm
Østjylland  ....................................65 mm
Syd- og Sønderjylland  ................80 mm
Fyn  ..............................................57 mm
Vest- og Sydsjælland
+ Lolland-Falster  .........................54 mm
København, Nordsjælland  ..........55 mm
Bornholm  ....................................61 mm
Landsgennemsnit  
nedbør pr. år  .............................712 mm

TRÆER OG BUSKE

Nordmannsgran er meget brugt til jule-
træ. Nålene stikker ikke og er længe om 
at falde af træet. Er træet for bredt kan 
det nemt med forsigtighed klippes smal-
lere ved at indkorte sidegrene tilbage til 
næste, eller næste hold grene. 

Julerose.

Gem træet og afklippet, klip det i stykker 
og brug siddegrenene til at stikke i jor-
den omkring kolonihavens sarte planter.

BLOMSTERHAVEN

Vinterjasmin (Jasminum nudiflorum) 
blomstrer over en lang periode fra novem-
ber og til februar. Blomsterne er gule, 
sidder enkeltvis og blomstrer uden duft. 
Men blomstringstidspunktet gør den in-
teressant, ikke mindst da den er god til 
afskæring. Grenene er grønne og firkan-
tede. Bladene består af 3 småblade. Er 
god som espalierplante op ad stolper og 
letløvede træstammer men skal bindes 
til, da den ikke kan selvhæfte. Smuk 
når grenene med blomster hænger ned 
fra overligger i pergolaen. Grene, som 
ligger hen ad jorden, slår nemt rod, så 
planten er nem at formere. 

GRÆSPLÆNEN

Plæneklipperen skal stilles til side, ren-
gøres og bevægelige dele smøres med 
olie. Evt. skal knivene slibes.

FRUGTHAVEN

Høst af hasselnødder, også nødder fra 
troldhassel, foregår nemmest ved at lade 
dem falde ned på jorden. Læg evt. en 
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Aktiv i havenJanuar

A F  J A N N  P O U L S E N ,  H A V E S K R I B E N T

VEJRET

Gennemsnitstemperatur  .............. 0,0 °C
Frostdøgn  ........................................... 21
Nedbørsmængde (regn/sne)  .......57 mm
Nedbørsdage – regn 8, sne 6
Relativ luftfugtighed  ......................87 %
Fordampning  ................................5 mm
Solskinstimer ...................................... 39
Vindretning, sydvest-vest

NEDBØRSGENNEMSNIT

Nordjylland  .................................54 mm
Midt-Vestjylland  ..........................64 mm
Østjylland  ....................................57 mm
Syd-og Sønderjylland  .................68 mm
Fyn  ..............................................51 mm
Vest- og Sydsjælland
+ Lolland-Falster  .........................46 mm
København, Nordsjælland  ..........46 mm
Bornholm  ....................................50 mm

TRÆER OG BUSKE

Sne kan være tung, ikke mindst tøsne, 
derfor er det vigtigt at fjerne – ryste, 
banke – så sneen falder af grene, ellers 
risiko for at grenene kan blive rykket af. 
Også ved ligusterhække skal sneen ry-
stes af, ellers kan sneen vælte hækken. 
Derfor skal buske som bruges til hæk 
klippes smalle og helst kun være 10 cm 
brede i toppen og dobbelt så brede for 
neden. Bruges træer som bøg, avnbøg, 
lærk m.m. til hæk kan hækken bedre 
tåle at være bred. 

HUSK AT! – kontrollere at vinter dækkede planter stadig er be skyttede, 

vind kan blæse vinter dækket bort.

UNDLAD AT! – beskære blommer og anden stenfrugt nu, de kan angribes 

af svampen sølvglans, hvorved træet evt. kan gå ud. Vent til træerne 

blomstrer eller til efter høst.

JANUAR

Artiskok ‘Herregård’.

BLOMSTERHAVEN

I milde vintre kan vintergæk og erantis 
begynde at blomstre. Ligeledes kan der 
plukkes en buket af juleroser.

GRÆSPLÆNEN

Nyd den snedække plæne. Undgå at 
træde på græsset når det ikke er dækket 
af sne, græsstråene knækker let når jor-
den og græsset frosset.

FRUGTHAVEN

Æblerne i kasserne sorteres endnu en-
gang. Frugter med pletter kan fuglene 
have glæde af. På gode, lune, solrige 
 dage sidst på måneden kan æble- og 
pæretræer beskæres.

KØKKENHAVEN

Køkkenhaven kan se ganske smuk ud 
dækket med sne, grønkålsplanter kan 

give lidt højde. Måske skal grønkål til 
foråret ikke sættes i rækker men for-
deles jævnt over køkkenhaven i 1 m² 
grupper.
 Det er tiden at tænke hvilke kartof-
felsorter der skal lægges til forspiring.

VÆKSTHUSET

Er der vin i væksthuset kan de beskæ-
res. Dyrkes der ikke i kasser eller potter 
men direkte i den eksisterende jord kan 
der køres sne ind, og efterhånden som 
den smelter sker der en udvaskning af 
næringssalte, som er ophobet efter sid-
ste års dyrkning i væksthuset.

KRUKKER OG ALTANKASSER

Vask krukker og altankasser grundigt så 
de er klar til brug i løbet af foråret.
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HUSK AT! – æble og pæretræer 

kan beskæres; det sikrer luft og 

lys i træerne samt større frugter 

med en god farve.

UNDLAD AT! – beskære i hård 

frost, grenene kan frostsprænges.

VEJRET

Gennemsnitstemperatur  .............. 0,0 °C
Frostdøgn  ........................................... 21
Nedbørsmængde (regn/sne)  .......37 mm
Nedbørsdage regn 9, sne 6
Relativ luftfugtighed  ......................84 %
Fordampning  ..............................12 mm
Solskinstimer ...................................... 67
Vindretning: sydvest – vest/øst

NEDBØRSGENNEMSNIT

Nordjylland  .................................36 mm
Midt- Vestjylland  ........................42 mm
Østjylland  ....................................40 mm
Syd- Sønderjylland  .....................43 mm
Fyn  ..............................................36 mm
Vest- og Sydsjælland  ...................31 mm
+ Lolland-Falster
København, Nordsjælland  ..........30 mm
Bornholm  ....................................31 mm

TRÆER OG BUSKE

Grene med blomsterknopper kan klippes 
af, sættes i vand og drives frem til blom-
string. Overbrusning af grenene eller en 
plastpose placeret over grenene sikrer 
fug tig atmosfære og hjælper til med 
knop  bryd ningen. Endelig beskæring af 
forårsblom strende buske foretages efter 
af blomstring.

BLOMSTERHAVEN

Blomsterfrø til sommerblomster kan be-
stilles. På poserne står, hvornår det rette 
såtidspunkt er. Vigtigt at så på rette tids-
punkt for at opnå optimal blomstring til 
sommer.

GRÆSPLÆNEN

Plæneklipperen kan ses efter, er knive-
ne slebne og bevægelige dele olieret. 

FRUGTHAVEN

Beskæring af kolonihavens frugttræer 
sikrer at træet har en passende størrelse 
– sikrer nye og friske skud – sikrer lys og 
luft i træet og mindsker dermed risiko for 
sygdomme og skadedyr – og fremmer 

Aktiv i havenFebruar

A F  J A N N  P O U L S E N ,  K O N S U L E N T  I  S V E N D B O R G K R E D S E N

god blomstring. Fjern knækkede og syge 
grene samt rod- og vildskud.

KØKKENHAVEN

Hvis den ikke blev gravet i efteråret kan 
det gøres på frostfrie dage.

VÆKSTHUSET

Potter med purløg kan flyttes fra køk-
kenhaven og ind til drivning. Jordbær-
planter kan flyttes i potter til tidlig driv-
ning. Tomme jordarealer kan dækkes 
med gennemsigtig plastfolie, der hjæl-
per til at få varme i jorden og hindrer at 
solvarmen fordamper vand fra jorden.

KRUKKER OG URTEPOTTER

Bellis og stedmoder er det første der kan 
plantes.Corylopsis pauciflora.

Cotoneaster brandkjaer.

Crocus.

FEBRUAR
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SOLCELLEANLÆG
Solcelleanlæg fra Viva Energi leverer 220V til fx køleskab, 
tv, lamper, mobil, pc, kaffemaskine og støvsuger.

Vi er danmarks førende indenfor batterianlæg!
Læs mere på vivaenergi.dk/fritidshus

Solpakke 800Wh/1000W kr. 8.999,-
Til alm. køleskab, lys, tv, pc, mobiltlf, iPad. 
Strøm nok i højsommer og weekender.
250-255W panel (1x1,65m), 220V/1000W, 
2,4kWh batterilager. Nr. 1369. Normalpris: 10.449,- 

Solpakke 1.7KWh/1000W kr. 10.999,-
Som ovst. m/2 paneler. Strøm til hele sommeren.
2 paneler (2x1,65m). Nr. 1370, Normalpris: 12.999,- 

Solpakke 1.7KWh/2400W kr. 16.999,-
Til kaffemaskine, støvsuger, microbølgeovn 
& alt i solpakke 800Wh. Strøm til hele sommeren.
2x 255-255W paneler (2x1,65m), 220V/2400W, 4,8kWh 
batterilager. Backup-indgang til ekstern 220V kilde. 
Nr. 1492. Normalpris: 20.449,-

Alle anlæg er komplette med udførlig dansk monteringsvejledning. Husk også at 
købe monteringsbeslag afhængig af tagtypen (200-600 kr. pr. panel). 
Viste batterikabinet er tilbehør (Kr. 599,-). Priser er inkl. moms og uden montering.

SPAR 1500,-

SPAR 2000,-

SPAR 3450,-

LAGEROPRYDNING - SIDSTE CHANCE!

SPAR OP TIL KR. 3450,-

Anelystparken 43B | 8381 Tilst
Tlf. 70 22 70 40 | www.vivaenergi.dk

220V I FRITIDSHUSET
Til lys, køleskab, tv

 

Julen nærmer sig, og julen er også blomsternes 

tid. Det behøver ikke kun at være de traditionelle 

julestjerner, alpevioler og novemberkaktus, der  

er i fokus.

Ridderstjerne, måske bedre kendt under navnet “amaryl-
lis”, er en herlig løgplante. Dens latinske slægtsnavn er Hip-
peastrum, og når det oversættes til nutidsdansk betyder det 
netop ridderstjerne, af hippeus = rytter, ridder og astron = 
stjerne, altså ridderstjerne. Så det ville være fint, hvis det 
navn kunne blive brugt, ikke mindst fordi navnet Amaryllis 
er slægtsnavnet på en anden løgplante som har fået navnet 
efter en hyrdinde omtalt af den romerske digter Virgil (70 – 
19 BC). De to løgslægter kan minde lidt om hinanden og 
Amaryllis var populær før Hippeastrum rigtigt kom på banen. 
I dag er det næsten udelukkende Hippeastrum der sælges, 
fordi den er forædlet så der findes utallige farver og farve-
kombinationer at vælge imellem.

BLOMSTRER IGEN OG IGEN

Blomsterne kan hos nogle sorter blive helt op til 25 cm i 
diameter og de bladløse skafter op til 60 cm. Blomsterne 
udvikles før eller sammen med bladene. Hos store løg ud-
vikles ofte endnu en blomst når den første er ved at visne. 
Bladene skal have lov at fortsætte væksten til hen på sen-
sommeren hvis løget skal samle 
energi til blomstring det 
kommende år. Derefter hol-
des løget tørt indtil det af 
sig selv begynder at sky-
de. Så genoptages vandin-
gen og gødskningen og der 
udvikles forhåbentlig en blomst. 

FORMERING

Frøformerede planter er tre til fire 
år om at blomstre. Blomstring sker 
hurtigere med de små løg, der 
ofte dannes ved siden af det store 
løg. Ridderstjerner, der er formeret 
med sideløg, kommer til at ligne for -
ældreplanten, mens det kun vil være 
ganske få at de frøformerede planter 
der gør det. 

Ridder stjerne
Af Grethe Bjerregaard, fagredaktør
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I vores velfriserede haver og 

opdyrkede landskab er der gene

rel boligmangel for insekterne, 

men det kan der rettes op på med 

en skulpturel insektbolig.

Insekternes rolle i den store biologiske 
sammenhæng er undervurderet, og 
gang på gang fjernes deres levesteder til 
fordel for græsplæner, bar jord, befæste-
de arealer eller andre biologisk set fat -
tige områder. Permanente insektboliger 
er en lille håndsrækning til denne over-
sete gruppe af dyr, der er lille af størrel-
se men stor i betydning ikke mindst 
som del af fødekæden for havens fugle 
og bestøvningen af vores afgrøder. Ved 
at lave levesteder for insekterne skabes 

større balance mellem nytte- og skade-
dyr. Det betyder, at man til sommer  
kan lægge sig i hængekøjen og glæde 
sig over, at luseangrebet klares af marie-
hønens eller svirrefluens sultne larver, 
eller musvitter på jagt efter føde til de-
res unger.
 
UFORSTYRREDE LEVESTEDER

Insekterne har brug for uforstyrrede  
levesteder, hvor de kan søge skjul, spise, 
formere sig, gennemgå deres forvand-
ling og overvintre. De benytter sig gerne 
af brændestakker og kompost- og gren-
bunker, men disse steder er sjældent 
per manente. I det øjeblik brændet tages 
ind, komposten spredes ud på jorden, og 
kvaset køres på genbrugspladsen, står 
insekterne boligløse og med afbrudt livs -
cyklus. For at invitere insekterne til at 
blive i haven og dermed skabe mere liv, 
er der behov for at skabe permanente 
levesteder.
 
BOLIGER TIL ENLIGE VILDE BIER

Især de enlige vilde bier er trængte i  
vores natur og har hårdt brug for bolig-
hjælp. Det er let at lave et hus til dem  
af en lille kasse af lærketræ med tag.  
Indeni lægges bambusrør, hule staude-
stængler, tagrør eller træstykker med 
borede huller. Hårde træsorter som eg, 
bøg, ask eller frugttræer er bedst egne-
de, da træ fra gran og fyr afgiver harpiks 
og revner, hvilket giver lettere adgang 
for snyltere. Hullerne skal helst gå på 
tværs af årerne for at undgå revner. Hul -
lerne bores i forskellige størrelser fra 3 
til 12 mm for at tiltrække flere forskelli-
ge arter af bier. Den optimale dybde på 
hullerne er op til 15 cm for at give plads 
til mange celler, hvor bierne kan lægge 

Omvendte potter på et stakit er  

en god bolig for især edderkopper.

INSEKTBOLIGER 
     – en god vintersyssel

pollen og æg. Boligen sættes fast på en 
husvæg gerne mod øst eller syd.
 
INSEKTBOLIG MED FLERE RUM

Hvis man vil tilgodese flere arter på én 
gang og også have noget dekoraktivt at 
se på, kan man lave en insektbolig, der 
er udført i stil med en sættekasse blot 
med større rum og gerne med skæve 
vinkler. I hullerne fyldes naturmaterialer 
som grankogler, muslingeskaller, tang, 
bambuspinde, mos, bark, uld, halm, tov -
værk af hamp, mursten med huller og 
potteskår. Æggebakker og bølgepap kan 
også bruges, men undgå plastic, der er 
et uheldigt materiale at få spredt i na-
turen. Jo flere forskellige materialer, jo 
flere forskellige behov kan tilgodeses, og 
jo flere forskellige insekter vil anvende 
boligen. Småt materiale holdes fast af 
hønsetråd, der kan klipses på. Boligen 
hænges op under et udhæng eller stilles 
på jorden med tag over i et krat, gerne 
tæt på frugttræer og -buske.  
 
ANDRE KILDER TIL MANGFOLDIGHED  

I HAVENS LIV

Der er også andre smådyr, der skal til-
godeses, for at der er balance i føde -
kæden. Bænkebidere, tusindben og de 
fleste biller holder af tørre, lyse og var-
me steder tæt ved jorden, så for dem er 
en sydvendt grusbunke med store sten 
ideel frem for en insektbolig i højden. 
Kvashegn eller kvasbunker er vigtige 
over vintringsmuligheder for pindsvin, 
der er et af de få dyr, der spiser fuldvok -
sne dræbersnegle. Stære, mejser og mu -
svitter er flittige skadedyrsbekæmpere, 
og de holder af at være i haver, hvor der 
er krat og redekasser. Mindst lige så vig-
tig er det liv, vi ikke kan se – nemlig det 
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der lever under jorden. Regnormene  
er de mest kendte, men der er også en 
mængde encellede dyr, der hjælper med 
omsætningen og frigivelse af næring til 
planterne. De trives i en jord, der er 
dækket af bunddækkeplanter, barkflis, 
visne blade eller kompost. 
 
Der er mange tiltag, man kan gøre for 
at invitere mere liv ind i sin have, men 
mindst lige så vigtigt er det, man ikke 
gør – nemlig at bruge gift. Giften ram-
mer ikke kun de skadedyr og det ukrudt, 
det er tiltænkt, det skaber væsentlige 
ubalancer i hele fødekæden – også for 
os mennesker.

 

Vand er det haveelement, der tiltrækker mest liv. 

Det  kan være alt fra en gammel bradepande eller 

underskål til et bassin, en lille sø eller et regnvands 

bed. Kom lidt grus eller nogle flade sten i vandet, så 

insekterne har noget at sidde på, mens de drikker.

Af Mia Stochholm, 
indehaver af urtehaver.dk

Insektboliger kan være ganske dekorative  

og indgå som en skulptur i haven.

Lad børnene være 

med til at bygge 

og finde inventar 

til hotellet, de vil 

senere have sjov 

med at følge med 

i, når mariehøns, 

snyltehvepse, 

guldøjer og andre 

nyttedyr tjekker ind 

på hotellet.
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Livet i haven er mangfoldigt. Jørgen BechAndersen holder et 

vågent øje med hvad der sker og fortæller her om nogle af sine 

iagttagelser, som vi alle sammen kan have glæde af.

HAVEN I 
VINTERMÅNEDERNE
Af Jørgen Bech-Andersen, plantepatolog

“FANDENS SPADSERESTOK”

Navnet har planten fået på grund af de  
man  ge torne den har på stammen, og det 
bli  -ver sikkert svært at udrydde, selv om 
det anbefalede danske navn er manchu  - 
risk aralie. Aralia elata er det latinske navn, 
planten stammer fra Kina og jeg plantede 
den i haven for mange år siden. Senere  
døde den – troede jeg. Et par år efter duk-
kede den dog op, fem meter længere ude 
hvor der var mere solskin, så den må også 
kunne kaldes den vandrende spadserestok. 
I litteraturen står den for øvrigt som stærkt 
invasiv. Den har de største blade, de største 
blomsterskærme, de flotteste høstfarver og 
de værste torne, jeg kender. I den varme 
sommer 2014 satte den sorte frø, nu håber 
jeg ikke, at jeg får 1000 tornede, invasive 
spadserestokke i haven.

FOR MEGET VAND I HAVEN

Der har været mange oversvømmede 
haver under de senere års heftige regn-
skyl, og da den nederste del af min have 
ligger lavt, er flere træer nu gået ud og 
væltede, undtagen en sumpcypres – 
Taxodium disticum, så noget måtte der 
gøres. Ved hjælp af en rendergaver fik 
jeg lavet en 1 m dyb, slyngende grøft, 
der blev tilsluttet et dræn. Vandstanden 
er nu under kontrol, og grøften er ble-
vet et charmerende indslag i haven med 
mange spændende planter.

Et sumpet område af haven, med døde træer 

er nu blevet til et charmerende indslag i 

haven med mange spændende planter.

“TRÆMORDER”

Dette navn skal forstås rent bogstave  -
ligt, selv om man anbefaler det mindre 
drastiske navn celaster, der minder me-
get om det botaniske navn Celastrus.  
Det er en løvfældende slyngplante med 
hjemsted i det nordlige Amerika. Plan-
ten vokser let 10 m pr. år og snor sig 
om støttetræets stamme, så det kan blive 
stranguleret. Der findes han- og hun -
træ  er, blomsterne er små, ubetydelige  
og grønne. Bærrene er til gengæld far-
verige, ærtestore og røde. Senere åbner 
den røde skal sig og et gult bær kan ses.

Celastrus.

FARVER PÅ HIMMELEN

Vi ved fra regnbuen, at lyset be-
står af røde, gule, grønne og blå 
farver.
 Ved solop- og solnedgang pas-
serer sollyset gennem mere luft, 
her spredes de blå og violette far-
ver, så kun de gule og røde slipper 
igennem. I løbet af sommeren ta-
ger vi billeder af de farvestrålende 
planter i haven for så at gemme 
kameraet væk. Det viser sig dog, 
at haven kan være endnu mere 
farvestrålende om vinteren, med 
træer som mørke silhuetter. Er du 
A menneske vil det være om mor-
genen du ser den farvestrålende 
himmel, er du B menneske vil det 
nok være solnedgangen, du sætter 
størst pris på. 
 PS. Støv fra luftforurening eller 
vulkaner kan eventuelt forstærke 
farverne.
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Anderledes bærog frugt

Når nyttehaven skal tilplantes, er der et pænt udvalg af frugt og 

bærbuske, som kan købes i handelen. Hvis man tager sig tid til at

kigge nærmere på udvalget vil der være nogle frugter og bær som 

man måske ikke kender. 

Dette burde ikke være nogen hindring for at dyrke dem, da det kan være interes-
sant at afprøve nye smagsemner og det kan overraske de gæster, som bliver præsen-
teret for noget nyt i sommermenuen. De anderledes bær og frugter kan også være 
flotte indslag i haven, så der er flere gode grunde til at vælge planterne. Her vil jeg 
gerne præsentere nogle frugter og bær som er lidt anderledes, men som er værd at 
sætte plads af til.

MORBÆR 
Morus alba og Morus nigra

Morbærtræet har været i dyrkning i Kina som foder for silke-

ormelarver de sidste 5.000 år. Det var sikkert romerne, der 

bragte det til Europa og træet dyrkes i dag i mange lande. Et 

morbærtræ kan blive 600 år gammelt og trives bedst i fugtig 

og veldrænet jord. Et morbærtræ er længe om at vågne fra 

vinterdvale. Først når faren for nattefrost er ovre folder det 

bladene ud, hvilket kan ske på en nat. Træet bliver middelstort 

og bærrene modner i juli og august måned. Bærrene bør mod -

ne på træet og falder ofte til jorden før de høstes. Af denne 

grund plantes morbærtræer gerne i græsplænen og der læg-

ges dug under træerne når bærrene begynder at modne.

TAYBÆR 
Rubus medana 

Taybær er en krydsning mellem hindbær og brombær. Bær-

ret er mere aflangt og sødt og bærret fremkom ved kryds-

ningsforsøg i Californien. Bærrene smager som en mellem-

ting mellem hindbær og brombær og de første bær modner 

samtidig med hindbærrene, og planter bliver ved med at få 

modne bær indtil frosten sætter ind. Taybær trives i en fug-

tig, veldrænet jord i sol eller halvskygge. Bær bruges gerne 

i marmelade.

Af AneMette Olesen, 
planteskribent

MISPEL
Mespilus germanicus

Mispel er er smukt, lille træ, 

hvis frugter tidligere blev brugt 

som marmelade, til gele mv., 

men nu bruges frugterne mindre. 

De modnes over en lang perio-

de, fra oktober til november og 

deres udseende har givet anled -

ning til mindre prangende navne 

som “aberøv”. De hvide blom-

ster er store, dekorativt sidden-

de som på en præsenterbakke 

og udvikles i maj-juni, kort efter 

løvspring. Stammen er lidt kro-

get og grenene bueformede, så 

det lille træ er dekorativt også 

om vinteren. Mispel er i familie 

med vore almindelige frugttræer 

som æble og med dekorative 

buske som Cotoneaster og tjørn 

(Crataegus).
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Vinter- og 
  jorddækning

Især stedsegrønne, bladbærende planter, 
mange nåletræer, arter med overvin-
trende blomsterknopper eller arter med 
tidligt løvspring kan have behov for dæk -
ning. 

VIND OG SOL

For alle gælder at de kan have behov 
for beskyttelse mod stærk fordampning 
af vand under langvarige, kolde og ikke 
mindst østlige vinde. Og mod vinter -
solens og den tidlige forårssols virknin-
ger, hvor planten kan komme for tidligt 
i gang med at gro. Samt mod kraftige 
svingninger fra høje dagtemperaturer  
til lave nattemperaturer. 

Vinter og jorddækning er en kulturfremmende foranstaltning 

der har til formål at beskytte især de sarte planter i vore haver. 

kelig vandreserve til at forsyne  
bladene længst muligt.  

DÆKMATERIALER

Som jorddækkende materiale bruges 
halvt omsat, porøs bladkompost, halm-
kompost, gran- og fyrrenåle, løv revet  
af græsplænen, evt. tang – det er vigtigt 
at alle materialer er forholdsvis luftige 
og tørre.
 Til dækning af planter anvendes  
bedst grangrene af den fladgrenede ty-
pe.
 Buske med store blomsterknopper  
gives en let beskyttende “overfrakke”  
af grangrene. Espalierplanter kan også 
have godt af beskyttelse. Bedste beskyt-
telse af nåletræer er et jorddække på ca. 
10 cm og grangrene og fyrregrene stuk-
ket ned i jorden. Ofte er en beskyttelse 
på plantens sydside tilstrækkelig.

DÆKKETIDSPUNKT

Der skal dækkes så sent som muligt, 
bedst fra midten til sidst i december, og 
planterne skal helst være tørre. I løbet 
af vinteren kan der være perioder, hvor 
det kan være nødvendigt at fjerne gran-
dækket midlertidigt. Fra sidst i marts, 
april – alt afhængig af vinterens varig-
hed – bedst på en gråvejrsdag, kan dæk-
ningen evt. fjernes gradvis.
 Jorddækningmaterialet indgår som 
jordforbedringsmiddel og skal blot blive 
liggende på jorden.

Det sidste gælder især stedsegrønne 
planter. Mange stedsegrønne planters 
spalteåbninger er fremdeles aktive ved 
lave temperaturer. Rhododendronblade 
er aktive ned til – 2 °C, buksbom til  
+ 2 °C, medens Pinus (fyr) har nåle der 
kun er aktive til +8 °C. 
 Løvfældende træers grene og stam-
mer fordamper vand igennem hele vin-
teren, så det er nødvendigt med en god 
vandreserve i jorden fra efteråret. Der-
for er det meget vigtigt at vande grun-
digt i tørre efterår.
 Både jorden og planten dækkes.  
En god jorddækning forhindrer udtør-
ring. Samtidig sikres rødderne tilstræk-

Af Jann Poulsen, haveskribent
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Sidste års vinter var meget mild og den  

for  løb også meget fint uden de helt store  

frostskader. Vi kan desværre ikke være sikre  

på, at det sker hvert år. Det vil først vise sig 

senere på vinteren.

December er altid begyndelsen til den første rigtige  
vintermåned i morfars prydhave. Jeg er hvert år meget 
spændt på hvordan vinteren kommer til at forløbe. 

KAN MAN UNDGÅ SKADE I MORFARS PRYDHAVE?

På nogle områder kan  man relativt let reducere og for-
hindre skader på en hel del planter i prydhaven.
 Du skal først og fremmest være klar over, at det ikke 
altid er kulden som beskadiger og ødelægger planterne.  
I mange tilfælde kan der være tale om at det er den di-
rekte solpåvirkning. I de 3 forårsmåneder kan solpåvirk-
ningen være så kraftig at der opstår kraftige solpåvirk -
ninger og solskold. Temperaturer på +20-25 grader i 
planternes overflader i disse måneder er ikke usædvan-
ligt. Når vandet er frosset i jorden, kan planterne ikke  
suge vand op til fordampning og de tørrer simpelthen  
ud og dør af udtørring.
 Det er relativt let at forhindre dette i at ske. Du skal  
bare sørge for at de planter, som ikke er 100% hårdføre, 
får deres overflader beskyttet af dækkemateriale, som  
giver den fornødne skygge og beskyttelse. Det kan være 
alt fra gran til afrevet løv og udspændt hessian. Der må 
meget gerne være god ventillation igennem afdækningen. 
Ved god ventilation forhindres mange svampesygdomme  
i at etablere sig. Det er på grund af dette at plastic til af-
dækning ikke er godt, plastic er helt tæt og tillader ikke 
ventilation og må derfor frarådes.

Gunnera

Gunnera må anses for at være den største danske urteagti-
ge plante, som kan dyrkes i morfars kolonihave. Gunnera 
har det danske navn mammutblad og kan i bedste fald  
let opnå en højde på 2-3 m. Denne højde opnås kun hvis 
mammutblad dyrkes og opbevares i mindst 50 cm visne  
blade eller dækket med Rockwool-vintermåtter om vinte-
ren.

M O R F A R S  P R Y D H A V E

SÅ NÆRMEDE VI OS VINTER IGEN
Af John Henriksen, slotsgartner emer.

FUCHSIA

Fuchsia magellannica ’Ricartonii’, staudefuksia, er en af de arter 

som kan klare sig på friland uden vinterdækning og kan anvendes 

som lav hæk på friland. De andre arter og sorter som dyrkes fx i 

potter og baljer er ikke hårdføre, de skal opbevares i væksthuse 

eller kældre. Alternativt kan man grave planterne ned i haven. Der 

graves et stort hul. Heri lægges forsigtigt alle de opstammede fuk-

sia og de dækkes med visne blade. Hullet i jorden dækkes godt 

med Rockwool-vintermåttter.  Til foråret tages alle de stammede 

eksemplarer op og soigneres. Der puttes ny jord i potterne og de 

aklimatiseres til at vænne sig til at stå ude i haven når frosten er 

overstået. Hav altid et stort stykke plastic parat til dækning hvis 

det skulle blive nattefrost.

Denne staudefuksia kan tåle meget frost på friland. Hvis den fry

ser ned, skyder den bare fra roden til næste forår. Den kan klippes 

som meget lav hæk og fx anvendes i krukker og baljer. Den har 

det botaniske navn Fuchsia magellanica ’Ricartonii’. Den er fler

årig og du kan let selv formere den ved hjælp af stiklinger.

DÆKNING AF ROSER

I dag fremstilles almindelige haveroser på 2 forskellige 
må  der. Det er hhv. som stiklinger- og okuleringer. Oku  le -
rings  roser giver de stærkeste roser med hensyn til vinter- 
og frosttålsomhed. Ved denne fremgangsmåde overføres 
en rosenknop fra den ønskede sort til en vildrosestamme. 
Den  ne fremgangsmåde er meget mere holdbar end hvor 
du tager stiklinger/skud fra den sort som ønskes stiklinge-
formereret. Så ved at lave få og små afdækninger er det 
meget let at opbygge en god beskyttelse mod barfrost og i 
det hele taget få planterne helskindet gennem vinteren, 
så vi har noget at glæde os til næste forår.
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VINTERGRØNNE STAUDER

Selvom de fleste stauder visner ned om 
vinteren, så er der flere, der beholder 
bladene. Nogle stauder som storkenæb 
og bispehue visner ganske vist, men be-
holder de visne blade, der kan være gan -
ske dekorative – eller i hvert fald dæk-
ker jorden, så der ikke kommer ukrudt. 
Andre som hasselurt, vintergrøn og jule -
rose beholder de grønne blade vinteren 

Haven får ikke meget opmærk

somhed om vinteren, og det er 

der mange gode grunde til. Dels 

er der koldt og mørkt en stor 

del af dagen, og dels er der ikke 

meget at foretage sig.

 

Der er dog stadig liv derude og også en 
del at se på, hvis du trodser kulden og 
går på opdagelse i haven. Det er meget, 
meget livsbekræftende at gå ud at finde 
liv i den umiddelbart vinterdøde have. 
Kik efter liv under de visne blade, duft 
til mulden og lyt til de svage fuglepip, 
der bryder stilheden.
 Det er forholdsvis let at bringe lidt liv 
og farve ind i den mørke have, for netop 
nu er vi særligt taknemmelige og glade 
for de farver, der dukker op. Om vinte-
ren kan vi blive i rigtig forårsstemning 

af en lille samling vintergækker, der vil-
le være druknet i al frodigheden, hvis 
de var kommet frem om sommeren.

STEDSEGRØNNE TRÆER OG BUSKE

Det mest oplagte valg til vinterhaven er 
de stedsegrønne træer og buske. De gi-
ver farve og struktur til haven, og de er 
samtidig gode opholds- og skjulesteder 
for solsorte og musvitter, der tappert 
holder ud i vinteren, mens de mere for-
fløjne og kuldskære fugle er rejst sydpå. 
Nogle haveejere vil af princip ikke have 
“kirkegårdsplanter” i haven, men bløder 
dog noget op, hvis man kalder det for 
“Toscana-look”. Hvis de høje slanke tuja 
og nåletræer ikke må få rod i haven, så 
er der heldigvis mængder af stedsegrøn-
ne bladplanter som mahonie, rododen-
dron, laurbærkirsebær m.fl., der holder 
bladene flot mørkegrønne hele vinte-
ren, og som endnu ikke har fået hæftet 
betegnelsen kirkegårdsplante på sig.

YNDEFULDE GRÆSSER

Prydgræsserne vinder langsom mere og 
mere indpas i de danske haver, og selv 
om de ikke er stedsegrønne, så har de 
alligevel en stor prydværdi hen over vin -
teren. De fleste prydgræsser får smukke 
høstfarver, og de gyldne strå holder sig 
pænt oprette langt hen på vinteren og 
falder først sammen i de tidlige forår, 
hvor de så blot skal klippes helt ned. 
Hvis de placeres, så man ser de gyldne 
strå i modlys mod en mørk baggrund,  
så kan de opleves som helt selvlysende, 
og når de samtidig vejrer en smule i vin -
den, giver de for alvor liv til den stille 
vinterhave. På morgener med rimfrost 
er de specielt smukke, og den enkelte 
plante kan blive til et helt kunstværk 
for en kort stund, indtil solen igen  
smelter iskrystallerne.

SKAB LIV I  VINTERHAVEN
Af Frank Kirkegaard Hansen, havearkitekt

De røde rosenhyben ses i mange størrelser 

og de knaldrøde farver varmer fint op i den 

kolde vinterhave.

Kejserbusken blomstrer spredt hele vin

teren og blomsterne har den mest fan

tastiske duft, så det er en oplagt plante, 

at sætte, hvor man færdes til dagligt.

Rododendrons stedsegrønne blade 

er flotte hele året. Ikke mindst når de 

står med sne på. De er samtidig et 

godt gemmested for havens fugle.
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over. Først til foråret bliver de kedelige, 
men så dukker nye friske, lysegrønne 
skud frem og overtager pladsen.

HÆKKE GIVER STRUKTUR

Ligesom de stedsegrønne buske er hæk-
kene med til at give struktur i vinterha-
ven, uanset om de er stedsegrønne eller 
ej. De lange, skarpe linjer danner kon-
trast til den øvrige beplantning, og når 
sneen dækker jorden, tegner de lige lin-
jer haven smukt op. Faktisk er det om 
vinteren, når alt “pyntet” er skrællet af, 
at man bedst kan se om haven har en 
god grundstruktur. Som nævnt under 
prydgræsserne, så er de mørke hække 
med til at give en god baggrund og der-
med fremhæve de planter, der stadig 
stikker op. Det kan f.eks. være nogle 
dekorative frøstande fra stauderne eller 
en flot grenstruktur i en opstammet busk.

DEKORATIVE GRENE OG STAMMER

Træer og buske kan sagtens have pryd-
værdi, selvom de har tabt alle bladene. 
De kan have en smuk opbygning, så de 
danner en dekorativ silhuet. Det gælder 
især små træer og opstammede buske, 
der nærmest kan være skulpturer i sig 
selv, hvis de får lov at stå med lidt luft 
omkring sig. Der er også en del buske 

og træer, der har en dekorativ bark, som 
man for alvor bemærker om vinteren, 
hvor der ikke er så mange andre farver  
i haven. Der fås f.eks. kornel med skin-
nende røde grene og tibetansk kirsebær 
med kobberfarvet, afskallende bark. Al-
mindelig birk lyser også flot op i haven, 
og køber du himalayabirk får du ekstra 
kridhvide stammer. 

DEKORATIVE BÆR

Som kompensation for de manglende 
blomster og blade er der en hele del træ -
er og buske (og enkelte stauder) der får 
dekorative bær, der holder et stykke hen 
på vinteren. Holdbarheden afhænger af, 
hvor populære de er hos fuglene. Et stort 
rønnetræ fyldt med knaldrøde bær kan 
blive ribbet i løbet af en halv time, hvis 
der pludselig kommer et træk af sultne 
silkefugle. Andre bær som f.eks. de me-
get dekorative lilla bær på glasbær-bu-
sken får som regel lov til at blive sidden -
de i fred til et godt stykke hen i februar, 
hvor der ikke er så meget andet for fug-
lene at komme efter.

VINTERENS BLOMSTER

Når vinteren er på sit højeste (eller kol-
deste) sidst i januar eller februar sker der 
små mirakler rundt omkring i haven – 

Hvid kornel, Cornus alba, har sit 

navn fra de hvide bær, men det er 

de røde grene, der for alvor gør den 

til en værdsat busk. Det er de unge 

grene, der har de kraftigste farver, 

så de skal jævnligt beskæres for  

at holde den flotte farve.

Prydgræsserne får fine høstfarver, 

der holder sig hen over vinteren.  

Her ses Pibegræs Molinia ‘Trans

parant’ på baggrund af bambus.

Troldnød er en af årets tidligst 

blomstrende buske og kan åbne 

sine duftende gule eller orange 

blomster allerede i januar.

hvis du vel at mærke har gjort lidt for 
det. Ud over at knopperne svulmer en 
lille smule mere for hver dag der går, er 
det også nu at vintergækkerne dukker op 
og enkelte træer og buske trodser kul-
den og springer ud med små diskrete 
vinterblomster. Har du ikke en af disse 
vinterblomstrende buske i haven, så 
kan de plantes lige nu.

SKAB LYS I MØRKET

I den mørke tid er det en god ide at sætte lys ud i haven. Pla-

cer lyset, så det oplyser et flot træ, en mur, et fuglebad eller 

lignende. På den måde ser du ud på noget smukt, i stedet for 

det bare er et sort vindue, du kikker på. Du kan også sætte et 

stearinlys eller en lyskæde i væksthuset, så det lyser op som 

en stor, skinnende glasklokke i vintermørket.
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Året er ved at være slut og 

mange aktiviteter sker inden

dørs. På denne årstid er det 

stueplanterne, der kræver 

størst opmærksomhed, når 

vi taler planter. 

Hvis man roder i jorden i vækst-
huset sker det ikke sjældent, at man 
finder hobe af snegleæg.

SNEGLEÆG

Æg af iberisk skovsnegl, “dræbersnegl”, 

findes i hobe de mærkeligste steder, 

men altid hvor der er mørke og fugt. Det 

kan være i kompostbunker, under blade, 

i jorden, i væksthuse mv. Disse æg kan 

blive til mange snegle, hvis de får lov at 

udvikle sig, men en af måderne, man kan 

komme dem til livs på, når man opdager 

dem, er at sørge for at de blive spredt ud 

på en overflade, hvor de hurtigt tørrer ud 

og ødelægges af lyset. Det er hurtigt og 

effektivt. Det svære er at få alle æggene 

med og at finde alle hobene.

D E N  G R Ø N N E  T E L E F O N

Af Grethe Bjerregaard, fagredaktør

GARDENIA ÅBNER IKKE KNOPPERNE

Gardenia meget smukke og stærkt duftende blom-

ster, men ofte sker det, at knopperne ikke åbner 

sig eller de falder af. Gardenia er en plante, det 

ikke er helt let at få til at lykkes. Forkerte lysfor-

hold, temperatur, vanding eller luftfugtighed kan 

være årsag. I stuen skal Gardenia have det så lyst 

som muligt og en temperatur mellem 20 og 23 °C 

er ideel, så det passer til mange stuer. Gerne noget 

køligere om natten. En placering ved en radiator er 

ikke ideel. Hvis det er nødvendigt, kan planten pla-

ceres på nogle flade sten i en underskål med vand, 

som så fordamper op omkring bladene. Jorden holdes jævnt fugtig og der bruges kogt vand, da 

den er en surbundsplante. Hvis Gardenia stilles ud om sommeren bør den stilles et sted, hvor 

der ikke er direkte sol.

SØRGEMYG I STUEPLANTER

Det sker jævnligt, at der pludseligt dukker små, sorte insekter op omkring jordoverfladen hos 

stueplanter, især om vinteren. Der er oftest tale om sørgemyg, og som navnet siger er der tale 

om en lille myg, ca. 3 mm lang. Den skader ikke plan  terne, men kan naturligvis være irriteren-

de, når der er mange nok. Larverne lever i de øverste lag af jorden, er hvidlige med tydeligt sort 

hoved og lever primært af alger og svampe, men også her gælder, at hvis der er mange nok, kan 

de gnave af planternes rødder og dermed svække planterne, der bliver mere modtagelige over 

for svampeangreb. Sørgemyggene ses oftest, hvor der er stor fugtighed i jorden, så det bedste 

man kan gøre er at holde jordoverfladen forholdsvis tør. Det gøres fx ved at vande planterne 

fra underskålen, så vandet suges op fra bunden. For at holde stor fugtighed om planterne om 

vinteren kan de grønne dele fugtes med en vandforstøver. Sørgemyg ses i alle potteplanter, hvis 

forholdene er gode for dem. 

DEN GRØNNE TELEFON

Tirsdage kl. 9.30-12.30 er den “grønne telefon” åben på forbundskontoret. I dette 

 tidsrum kan du ringe på tlf. 38 28 87 50 og få en snak med Grethe Bjerregaard om 

 problemer i haven og om planter og have i det hele taget. Du kan også sende en mail  

til gb@kolonihave.dk med spørgsmål, kommentarer, sjove historier eller oplevelser.  

Du kan forvente svar på din mail i løbet af en uges tid.

Se også Kolonihaveforbundets hjemmeside www.kolonihave.dk hvor du i Plante viden 

kan se mange af artiklerne fra Havebladet.
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Til haven
G

ode bøger
Romantiske haver
Mange drømmer om at skabe en frodig romantisk have 
og i bogen ROMANTISKE HAVER giver Claus Dalby en 
overdådig kilde til inspiration, ideer og tips. Gennem 
flere sæsoner har forfatteren rejst Europa tyndt og be-
søgt og fotograferet romantiske haver, mere end tyve 
er det blevet til. Flere haver er besøgt mere end én 
gang og på forskellige årstider, så variationen er stor 
med haver af vidt forskellig karakter – men med en 
fælles overskrift – det romantiske. Ud over Rigmors 
kolonihave i Søborg omtales blandt andre: min egen 
have, med en kunstners hånd, svensk idyl, i en klasse 

for sig, som et smykkeskrin, 
engelsk charme, Angeliques 
have og fint og fransk. I den 
romantiske have er roser i 
højsædet, og derfor er denne 
bog også en hyldest til roserne, 
såvel kendte som mere sjæld-
ne. Og så behøver jeg vist ikke 
at nævne de utallige smukke 
farvefotos i Claus Dalbys sæd-
vanlige fine kvalitet. Jeg kan 
varmt anbefale dette pragt-
værk såvel til den nysgerrige 
kolonist som alle andre. 

Hans Preisler

Konfekt man selv kan lave
Hjemmelavet konfekt skal laves hele året og hører ikke 
kun til i julen. Det mener Julie Hey, der er udkommet 
med en ny bog om hjemmelavet konfekt. Bogen inde-
holder opskrifter på både klassisk og moderne konfekt, 
konfekt med bagt marcipan og festlig konfekt, som børn 
vil elske både at lave og at spise. Med instruktive trin for 
trin forklaringer bliver du indført i alle kunstens begre-
ber, blandt andet temperering af chokolade, gode ideer 
til hjemmelavet drys og tips til nye måder at bruge den 
pynt, man kan få i butikkerne. Så inviter dine børn, 
børnebørn og forældre ud i køkkenet og lav nem og 
lækker konfekt med enkle råvarer. Men brug fantasien 
og lav flotte og farverige drys af blendede nødder, tørre-
de blomster, frugter og bær. Det er en hyggelig og af-
slappende måde at være sammen på, man undgår mel 
og æg i hele køkkenet, og alle vil nyde det.

 Hans Preisler

n   ROMANTISKE HAVER 

Af Claus Dalby. 

Forlaget Klematis. 

400 sider for 399,95 kr. 

vejledende

n             HEY! DER ER  

HJEMMELAVET KONFEKT 

Af Julie Hey 

Nyt Nordisk Forlag  

Arnold Busck Schønberg 

128 sider for 199,95 kr. vejledende.

Hvid kornel
Den hvide kornel er en middelstor busk, der er særlig 
kendetegnet ved koralrøde grene, der skiller sig kraftigt 
ud om vinteren, hvor der ikke længere er blade på og 
man derfor kan se grenene. Om sommeren gør den 
hvide kornel ikke meget væsen af sig, blomsterne er 
små, hvide og sidder samlet i små skærme. Hver lille 
blomst bliver til et hvidt bær; det er fra disse bær, plan-
ten har fået sit danske navn, hvid kornel.
 Den hvide kornel findes i mange forskellige udgaver, 
der kun varierer en lille smule i forhold til hinanden. 

Cornus sibirica, der har 
særligt pink-røde grene, 
findes også i flere ud-
gaver, der kan både fås 
nogle med brogede bla-
de og med blade, der ud-
vikler sig i smukke bor-
deaux efterårsfarver.

Maria Frederiksen

MISPEL
Mispel er et meget spæn-
dende og dekorativt lille 
træ som kan opnå en høj-
de på ca. 4 m på et lunt 
og beskyttet voksested 
hvor der er rimeligt med 
læ. Mispel er løvfældende 
og får aflange, elliptiske 
blade. I maj kommer de 
store, enkle, hvide blom-
ster i bladhjørnerne. I ok-

tober er de 3-4 cm store frugter ved at være mod-
ne. Det er ikke hvert år at frugten modner, den 
kræver en god, lang, varm sommer for at modne. 
Er bedst til spisebrug når den har fået frost. Frug-
ten kan anvendes i marmelader og geleer samt i 
desserter. Skal anvendes hurtigt ellers rådner den. 
Frugten smager lidt af en blanding af dadler og 
 æbler.

John Henriksen
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Til haven

Vinterbeskyttelse af små frugttræer
Når jorden er dækket af sne, og det er sparsomt med føde for mus, harer og 
rådyr, kan de finde på at gnave i barken på de unge frugttræer. Hvis barken 
beskadiges, forringes træets evne til at transportere vand og næring op til 
toppen, og de åbne sår øger risikoen for svamp og råd. I værste fald vil træ-
et dø af skaderne. Derfor er det vigtigt at forebygge, hvis man bor i et områ-
de, der besøges af ovennævnte dyr. Dyrene skræmmes i nogen grad væk af 
lugte. Det kan være det ildelugtende hjortetaksolie, der smøres på stammer-
ne cirka hver 14. dag eller frisk lugt af mennesker i form af hårtotter, der 
sættes på grenene. Uldtotter på en snor, der dingler i vinden har også vist at 
have nogen effekt. Men den mest effektive forsikring er et fysisk hegn. Det 
kan enten være ukrudtsdug eller diverse former for stammebeskyttelse, der 
er viklet om stammen. Bruger man hønsetråd eller andet net skal det stå 
med lidt afstand til stammen, da bevægelserne i vinden kan skade barken. 
Er det primært råvildt, der er på spil, kan de også gøre stor skade på frugt-
træernes knopper og skudspidser, og så skal hegnet være mindst 130 cm 
højt for at have effekt. I sådanne tilfælde vil det være lettere at hegne hele 
frugthaven ind.

Mia Stochholm

Hjemmeside 
om planter
Der er kommet en ny hjem-
me  side http://planterogtek-
nik.dk. Formålet er især at 
beskrive eksotiske planter, der 
er egnede til vores danske 
klima, hvordan vi dyrker og 
formerer dem samt de tek nik-
ker vi kan benytte for at få 
en smukkere have, som bå de 
udnytter og tilpasser sig det 
ændrede klima. Hjemme si den 
er under fortsat udvikling, 
men kan med fordel benyttes 
allerede nu. Hjem me  sidens 
ophavsmand, Freddy Wisler, 
har selv fået sin interesse for 
havedyrkning under sin op-
vækst i en kolonihave og har 
brugt sin tekniske uddannelse 
som indgangsvinkel til have-
dyrkning.

Hans Preisler

Høstfarver
Hos mange løvfældende træer og buske får bladene smukke farver i løbet 
af efteråret når der sker en stofvandring fra bladene til grene og stammer.
 Ved plantning af træer og buske i kolonihaven, kan der også skeles til, 
hvilke der har farverige høstfarver. Stedsegrønne bevarer nålene om vinteren 
og kan i kombination med løvfældende give smukke farver og kontraster til 
hinanden i løbet af efteråret.

Jann Poulsen

Her er både brugt en uldtot og et hegn 

af hønsetråd til at holde vildtet væk fra 

barken på et ungt æbletræ.

RØDDER
Hos planter der står i en container (potte, krukke) gennem lang tid bliver der 
efterhånden for lidt plads til rødderne og de begynder at vokse rundt langs 
containerens side. Når en sådan plante skal om pottes eller plantes ud i jorden er 
det vigtigt at få rødderne spredt ud, så de kan brede sig naturligt. Hvis de ikke 
bredes ud, vil de forsætte med at gro rundt. For større planter kan det betyde, 
at de ikke får udviklet støtterødder og dermed risiko for at vælte.

Jann Poulsen

26 ·    Havebladet  5/2015



GRØNKÅL
Grønkål kan være en særdeles smuk, 
frodig, grøn plante i køkkenhaven langt 
hen på vinteren og det er hele tiden 
muligt at  høste friske, velsmagende, 
grønne blade.

Jann Poulsen

Roser med hyben
De fleste rosensorten får alle flere 
eller færre hyben. Det er især på 
busk-, historiske- og parkroser at 
der ses mange farverige hyben i 
forskellige former. Når bladene er 
faldet af planterne ses frugterne 
tydeligt og de bliver på planterne 
langt hen på vinteren til glæde 
for bl.a. fuglene. Flere roser har 
hyben som kan bruges i hushold-
ningen.

Jann Poulsen

Porrer
Porrer kan sættes i en spand med 
sand og opbevares et køligt sted 
vinteren igennem. Så skal man 
ikke i koloni haven for at få friske 
porrer.

Jann Poulsen

JULEROSE
Julerosen står med grønne blade 
og blomster hen over vinteren. 
Staudernes latinske navn er Hel-
leborus og der findes mange for-
skellige arter og sorter. Blomster-
ne er enten hvide eller bordeaux 
i mange forskellige nuancer. 
Nogle af de bordeaux typer er 
næsten helt sorte. De hvide jule-
roser er oftest tidligt blomstren-
de, omkring juletid eller først på 
vinteren, mens de mørkere sor-
ter blomstrer senere, så sent som 
ved påsketid og derfor ofte kal-
des påskeklokke.

Maria Frederiksen

Hold rodfrugterne 
 friske helt til april
Hvad gør man med overskuddet af 
 pastinak, persillerod, kartoffel, gulerod 
og rødbede. Ja, rødbederne kan man jo 
sylte, men de er nu også dejlige stegte 
m.m. En ældgammel måde at opbevare 
rødderne på er at kule dem ned. Grav 
et stort hul i jorden og læg rødderne 
derned, hvorefter de dækkes til med 
halm, vintermåtter eller lignende. Der 
er bare det ved kulen, at den ikke er så 
let at komme til, da man jo ikke bor i 
kolonihaven om vinteren. Løsningen er 
lige for. Store plastikpotter – gerne 20 
liters. Kom rødderne heri om efteråret 
og kom et par skovlfulde jord ovenpå. 
Så ligger rødderne mørkt og tilpas fug-
tigt. Sæt potterne så køligt som muligt, 
men dog frostfrit. Nu kan man hente 
friske grøntsager ud af den sort muld  
i udhus eller kælder, indtil der ikke er 
mere tilbage. Er kælderen for lun vil 
persillerod og pastinak begynde at sætte 
blade og spire op gennem den jord man 
lagde på dem om efteråret. Spiringen 
tærer på røddernes saftspændthed, så det 
er bare med at få brugt rødderne. I skri-
vende stund (midt i marts) har jeg super 
fine kartofler, små rødbeder, pastinak 
og persillerod ude i mit kølige udhus.

John Norrie

Champost certificeret med EU blomsten
CHAMPOST meddeler, at man efter flere års arbejde har opnået certificering med 
EU blomsten. Produktet er det samme, men nu er det dokumenteret hele processen 
igen nem. Champost består hovedsageligt af hestemøg tilsat halm, der opsnit tes og 
komposteres i store stakke, der løbende kontrolleres, blandt andet skal temperatu-
ren være over 60 grader en del af tiden, så sygdomme og ukrudtsfrø forgår. Produk-
tet er grønt og bæredygtigt, er naturligt gødet og kan anvendes til mange formål. Se 
mere på Champost.dk.

Hans Preisler
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Af Jann Poulsen, haveskribent  Til haven

En have med mange forskellige buske og træer 

er et godt sted for mange forskellige fugle at 

finde føden. 

Mange af havens planter er fyldt med nødder, frugter og 
bær. Det kan være interessant at følge med i hvornår og af 
hvem planternes frugter bliver spist. Nogle planter bliver 
tømt meget tidligt om efteråret medens andre planters frug -
ter først spises når vinteren bliver hård og der kommer 
besøg fra de nordiske land af Silkehale, Dompap, Kerne-
bider, Kvækerfinke, Grønsisken, Sjagger med flere.

BYNATUR

I forbindelse med udstykning af kolonihaver og villakvar-
terer opstår en blanding af opdyrket og oprindelig natur. 
Efterhånden som der bliver plantet til i haverne vil der 
komme flere fugle til. Nogle indfinder sig hurtigt, medens 
der for andre kan gå flere år, inden de indfinder sig. Det 
har meget at gøre med hvordan haven er tilplantet. En 
have som er årstidsvarieret består af blomstrende, frugt-
bærende og stedsegrønne planter. En kombination i be-
plantningen sikrer både rede- og fødemuligheder. Hvem 
har ikke iagttaget fugle, travlt spisende, for i næste øjeblik, 
pist at gemme sig i en hæk eller stedsegrøn busk – en kat, 
en rovfugl kom måske forbi.
 Når haven planlægges og plantes til, gerne om efter-
året, bør man også tænke på et varieret fugleliv, bl.a. ved 
planter som giver mulighed for redebyggeri. Brede gren-
vinkler giver fuglene de bedste muligheder, spidse gren-
vinkler er ikke de bedst egnede. Af velegnede træer og 
buske kan nævnes: benved, bærmispel, avnbøg og alm. 
bøg anvendt som hække, cypres, dværgmispel, enebær, 
fyr, gran, hyld, ildtorn, uægte Jasmin, kirsebær, kristtorn, 
paradisæble, røn, snebær, syren, taks, thuja, vilde roser 
m.fl. Endvidere forskellige stauder og f.eks. solsikke.

DRAMAER I HAVEN

Ved at sikre et godt fugleliv af småfugle kan man samtidig 
trække de store rovfugle ind i haven, for samtidig med  
at småfuglene har det godt, er der mange rovfugle som 
kan finde fødeemner blandt disse. Derfor kan man opleve 
naturens dramaer lige uden for husets vinduer, når en 
rovfugl fanger og æder en af småfuglene. Når måltidet er 

KOLONIHAVEN     – et spisekammer

Røn på skovfyr
På en 40 år gammel skovfyr, hvor toppen 
blev savet af i 3 meters højde, har et frø af 
en røn sået sig for ca. 10 år siden i såret. 
Rønnen vokser ikke meget, men har klaret 
sig i mange år og får hvert år høst farve.

Jann Poulsen

SNESKULPTUR
Når sneen daler ned og lægger sig på træ-
erne kan det give nogle meget smukke 
virkninger. Et træ kan blive til en smuk 
skulptur.
 Træet på billedet er et kinesertræ  
(Koelreuteria paniculata), som samtidig har 
en smuk furet bark.

Jann Poulsen
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overstået kan man dårligt finde spor af dramaet, kun nogle 
fjer, næb og klør.
 Et andet af naturens dramaer, som ikke virker så barskt, 
er når mejser og sangfugle går i gang med at fange havens 
mange insekter og fodrer ungerne med dem. Ved at give 
småfuglene gode vilkår, holder de en fin balance blandt  
havens skadedyr, så det er ofte meget begrænset, hvad de 
generer havens planter og afgrøder.
 Til supplement for redepladser i buske og træer kan der 
opsættes fuglekasser. I forbindelse med økologisk dyrkning 
af æbler indgår alternativ bekæmpelse og her har det vist 
sig, at ved opsætning af fuglekasser kan småfuglene holde 
insektangreb på et lavt niveau, ikke mindst i perioden, hvor 
der er unger som skal fodres, gøres et stort indhug i insek-
terne.
 Havens fugle kan deles op i tre grupper: ynglefugle, 
standfugle og vintergæster.

Ynglefugle

Ved at sørge for gode redemuligheder med et passende 

antal tætte buske kan man opleve mange fuglearter i haven. 

I flæng kan nævnes skovspurv, solsort, musvit, blå-, grå- og 

halemejse, bogfinke, grønirisk, havesanger, gærdesmutte, 

rødshals m.fl. Det er variationen af havens beplantning og 

dens fødemuligheder som afgør, hvor mange forskellige 

fugle, der vil yngle i haven.

Standfugle

De fugle som overvintrer hos os kalder vi standfugle. Der 

kan med årene ske ændringer, nogle fuglearter bliver mere 

og mere byfugle, andre får dårligere levemuligheder. Tidlige-

re søgte solsorten sydpå om vinteren, men er nu en byfugl 

som opholder sig tæt ved menneskeboliger og som sætter 

stor pris på havens forskellige æbletyper.

Vintergæster

Nogle fuglearter tager fra Danmark mod syd, medens andre 

kommer fra Skandinavien. Disse vintergæster fra det nord-

lige spiser f.eks. bærrene hos dværgmisplen Cotoneaster 

’Braendkjaer’.

FRUGTBUSKE OG -TRÆER

Der er mange fugle som 
sætter meget stor pris  
på havens mange bær, 
ofte så meget at det kan  
synes for meget. Hvem 
kender ikke problemet 
med at jordbærrene bli-
ver spist eller at de søde 
kirsebær er væk inden 
de bliver rigtigt røde. I 
de fleste år er der nok til 
både fugle og mennesker. Man kan plante en række jord-
bær mere eller plante sent modnende sødkirsebær (morel-
ler), da det er de tidligt modnende sorter, der er eftertragtet 
af fugle. At dække træet med net kan være en dårlig idé,  
da småfuglene nemt kan blive fanget og sidde fast i nettet. 
Bedre er det at hænge nogle netposer (f.eks. kartoffelnet- 
eller løgnetposer) op, sat fast med klemmer forskellige  
steder i træet. Problemer med fugle er kortvarige.

IKKE ALLE ER VELKOMME

Råger, ravne, krager og til dels duer vil man gerne undvæ-
re, selv om det nu kan være interessant at se hvordan fugle 
knækker skallen når de skal have godbidder af nødder. Ofte 
må hårdt materiale som fliser, tagsten m.m. tages i brug for 
at knække nødden. 

VAND SKAL DER TIL

Ligeså vigtigt som føde og redemuligheder er vand. Fugle 
har behov for vand året rundt. Fuglebade, hvor vandet skif-
tes jævnligt, er med til at holde fugle i haven. Vanddybden 
bør ikke være mere end nogle få centimer. 

Småfuglene 

er med til at 

holde en god 

balance mel

lem skade og 

nytteinsekter  

i haven.

KOLONIHAVEN     – et spisekammer
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Godt 
begyndt...
Rengøring af væksthuset er lige 

så vigtigt som at grave jorden.

Det er stille i kolonihaven ved begyndel -
sen af julemåneden. Selv plantning af 
træer og buske fra potter og containere 
er indstillet til forårsmånederne, selv om 
jorden stadig tillader plantning. Have-
møblerne og pejsen til grill er bragt un-
der tag og spande og potter sorteret efter 
størrelse. Sådan burde det være men er 
det desværre ikke alle steder. En tur gen -
nem en haveforening afslører, at nogle 
af husene er fyldt op med cykler, kasser, 
potter og legeredskaber mens sidste års 
agurker og tomater hænger døde i op-
bindingssnorene. Med al tydelighed er 
årets – det er indrømmet – nok mest ke-
delige opgave blevet forsømt. Hvis man 
har tænkt sig at dyrke de samme grønt-
sager i den kommende sæson, er man 
dårlig begyndt. Planterne kan blive an-
grebet af sygdomme og skadedyr ved at 
sygdomskim føres med luften, men det 
kan også ske ved at sygdommene over-
vintrer fra år til år i væksthuset. Både 
jord, planterester og selv væksthuskon-
struktionen kan være bærer af sygdom-
me. Derfor skal huset rengøres grundigt.

JORDSMITTE

Har planterne været dyrket på beton  
eller plastunderlagt i plantesække eller 
spande er der næppe grund til at foreta-
ge sig yderligere. Er de derimod dyrket  
i bunden af væksthuset, direkte i den be -

stående jord, kan det være aktuelt at ud   -
skifte jorden i et spadestiks dybde. Tidli-
gere fandtes kemiske midler til sane     rin  -
gen. Den mulighed findes ikke længere.

BÆRER AF SYGDOM

Inden man påbegynder rengøringen af 
væksthuset skal alle planterester, snore 
og redskaber fjernes. Derefter kan man 
afvaske hele væksthuskonstruktionen 
med vand tilsat sæbe. Har man mulig-
hed for det, vil højtrykspuling gerne til-
sat sæbe være særlig effektiv. Der findes 
også specialmidler i handelen. Eksem-
pelvis indeholder en flaske af midlet 
nok til at rengøre 120 kvadratmeter. 
Prisen er 120 kroner.

SKADEDYR

Alle der dyrker agurk er bekendt med 
angreb af spindemider.  De første tegn 
på angreb er små, lyse pletter på blade-
ne. Efterhånden flyder pletterne sam-
men og planterne får et gråligt, støvet 
udseende.
 Fortsætter angrebet, udvikler miderne 
spind mellem bladene, og man er ikke 
længere i tvivl om, at man har angreb af 
spindemider. Miderne er kun 0,4 - 0,5 
mm lange, så de er ikke nemme at få øje 
på. Hannerne er endda noget mindre. 
Der findes både aktive hunner (sommer -
formen) og dvalehunner (overvintrings-
stadiet). Om efteråret, når dagene bliver 
kortere – mindre end 14 timer – tempe-
raturen synker og tilgangen af føde bli-
ver mindre, går befrugtede hunner ind  
i en dvaletilstand. De ophører med at 
spise og søger et sted hvor de kan over-
vintre. På dette stadie er de vanskelige 
at bekæmpe. Direkte bekæmpelse skal 
ske i form af rovmider, der sættes ind  
så snart spindemiderne har etableret sig 
i foråret.

SKADELIGE SVAMPE

Skadevoldere kan også være svampe. 

Af Eigil Bisgaard Jensen, hortonom

Afvaskning af væksthus

konstruktionen er kedelig 

men nyttig.

Den bedst kendte er gråskimmel på to-
mat, der skyldes svampen Botrytis cinerea. 
Angrebet ses især i efteråret, hvor klima   -
et både er fugtigt og køligt. Svampen 
angriber primært friskt plantemateriale 
men kan overvintre på rådne planter og 
dermed smitte til næste års kultur. Det 
er derfor vigtigt, at alle rådnende plan-
ter og plantedele fjernes fra væksthuset.

ØRENTVISTE

Spindemider og gråskimmel er to vel-
kendte skadevoldere i væksthuset, hvor 
der dyrkes tomater og agurker. Mindre 
kendte og mindre skadelige er ørentvi-
ste. De fleste ved hvordan de ser ud, og 
ken  der skrækhistorier om, at de kan 
finde på at vandre ind i øregangen på 
mennesker, der har lagt sig til at sove i 
det fri. Ja endda finde på at gnave sig 
vej ind i hjernen. Heldigvis er det skrø-
ner uden megen hold i virkeligheden. 
Historierne er antagelig opstået fordi 
ørentvistene ynder at gemme sig i hule 
stængler, hvor  fra de søger ud for at fou-
ragere. De kan angribe smådyr som 
bladlus og larver men lever fortrinsvis 
af plantekost. De kan eksempelvis for-
gribe sig på blomkålshoveder men også 
raspe af blomstrende dahlia, der får et 
flosset udseende. Ørentvisterne skjuler 
sig om dagen på mørke steder. Derfor 
kan man fange dem ved at udlægge hu-
le genstande som derefter indsamles og 
destrueres. Både hanner og hunner 
overvinter enkeltvis i små jordhuler. 
Forinden er hunnerne 
blevet befrugtede 
og kan begynde 
at lægge æg. 
Klækningen  
finder sted om 
foråret, så de er 
fuldt udviklede 
om efteråret.
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Dannevirke, Dronning Thyras forsvarsvold mod  

syd. Danaviirki, Danæwirchi, Danewerk– betyder 

altsammen Danernes værk og er et system af  

danske fortifikationer i Sydslesvig i nutidens 

SlesvigHolsten. 

Denne lineære, defensive jordvold blev konstrueret tværs 
over den jyske halvøs smalleste sted under vikingetiden. 
Den blev sidste gang brugt til forsvarsformål under 2. sles-
vigske krig i 1864. Dannevirke regnes for Nordens største 
fortidsminde. Dannevirke strakte sig over 30 kilometer 
tværs over Jylland fra fjorden Slien i øst til marskområder 
omkring Ejderen i vest. Op til 80 procent af jordvoldene er 
endnu bevaret, men det må betænkes, at jordvoldene har 
sænket sig i løbet af tiden. Voldene var altså både højere og 
stejlere end nu om dage.

DANNEVIRKES CENTRUM

Hovedvolden dannede centrum for hele Dannevirke. Den 
blev flere gange udbygget og forstærket. Syd for hovedvol-
den befandt sig med Kovirke en parallelliggende vold.
 Den såkaldte forbindelsesvold integrerede også Hedebys 
halvkredsvold i værket. Dannevirkes østvold mellem Slien 
og Vindeby Nor forsvarede halvøen Svans og sikrede at 
fjenden ikke kunne gå uden om hovedvolden ved at sætte 
over Slien på de smalle steder.

STRATEGISK FORSVARSVOLD

Dannevirke ligger 15-20 km nord for det danske riges gamle 
sydgrænse ved Ejderen. De første voldanlæg skulle beskytte 

det strategiske sted, hvor Hærvejen passerer mosestræknin-
gerne vest for Slien ved Hedeby. Fra begyndelsen var det 
sakserne, man ville forsvare sig imod, senere blev det fran-
kerne og det Tysk-Romerske rige. Statspolitiske og militær-
politiske ændringer førte omkring år 1300 til en opgivelse  
af forsvarsværket. Det fik dog kortvarig militær betydning 
igen under de dansk-tyske krige i 1848 og 1864. Under 2. 
verdenskrig var der planer om at omdanne volden til en 
kampvognsspærring. Ud over at være en grænsebefæstning 
menes det også, at Dannevirke beskyttede trafikken mellem 
Vesterhavet og Østersøen via Hedeby. Skibe sejlede op ad 
Ejderen og Trenen, hvorefter varerne er blevet omladet og 
ført over land under Dannevirkes beskyttelse til Hedeby, 
hvor de igen blev omladet på skibe, som herfra kunne sejle 
ud gennem Slien (og omvendt).

Gå en tur langs Dannevirke til en bastion fra 1864 og besøg 
det lille museum for Dannevirke, hvor hovedvejen krydser 
Dannevirke. Her har man for nylig fundet spor fra de gamle 
vej- og portanlæg.

Af Hans Preisler, foto Grethe Bjerregaard

Besøg ved DANNEVIRKE
Dannevirke 

var oprindeligt 

30 km langt 

og 80 % af 

jordvoldene er 

endnu bevaret, 

selvom de tid

ligere var både 

højere og stej

lere end nu.
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HJÆLP! – hvad gør vi?

A F  J A N N  P O U L S E N ,  H A V E S K R I B E N T  

    Knopfald som følge af udtørring, revner i æbler 

på grund af vandforsyning og sår i bark som  

følge af bakterieangreb. Mange farer lurer på 

vore planter, og ikke alt sammen er noget, det  

er let at gøre noget ved/forebygge.

KNOPFALD

• Iagttagelse: Blomsterknopperne dannes i fuld størrelse 
men falder af, selvom de, og i det hele taget planten, ser 
sunde ud. 

• Årsag: Når blomsterknopperne dannes, og vi er inde i en 
tør periode, er flere planters blomsterknopper tilbøjelige  
til at falde af på grund af tørke. Der er forskel på planters 
modtagelighed, Rhododendron er meget følsom over for  
tørke når knopperne skal videreudvikles. Ganske få dages 
tørke sidst på sommeren, når knopperne dannes, kan gøre 
stor skade.
 Hvis planter dyrkes i krukker og potter er risikoen for 
udtørring større. Gødes sent i vækstsæsonen (efter forsom-
meren) kan det resultere i knopfald det følgende forår.

• Hvad kan der gøres: Det er vigtigt altid at sørge for at plan-
terne har vand nok. Vand jævnligt og grundigt. Jord og 
jordblandinger bør aldrig tørre helt ud. Gød ikke senere 
end midsommer. Læg et jorddække på jorden, så rødder  -
ne beskyttes mod udtørring.

REVNER I ÆBLER

• Iagttagelse: Revner på oversiden af æbler ses oftest i stilk-
enden, der kan undertiden opstå flere revner. Sådanne 
revner kan heles og der dannes et korkagtigt lag. Hvis rev-
nerne opstår når frugten er mere moden, kan det resultere 
i at sekundære organismer, som gul monilia (svamp) kan 
trænge ind og æblet bliver uanvendeligt.

• Årsag: Ujævn vandforsygning er det mest almindelige. 
Det er skiftet mellem lange tørkeperioder og fugtige perio-
der. Revnerne opstår, når træet pludselig får vand til vækst 
og vokser hurtigt i en periode, især midt- og sensommer.

• Hvad kan der gøres: Det er vigtigt med regelmæssig van-
ding, så træet vokser i en jævn rytme. Det kan være et 
problem på tørre jorde. Et godt jorddække kan medvirke 
til, at rødderne konstant har en tilpas fugtighed.

BAKTERIEKRÆFT

• Iagtagelse: Skarpt afgrænsede områder på barken bliver 
indsunkne. Er barken såret kan der optræde harpiksagtig 
slim (gummiflåd). 
 Det er Prunus (stenfrugtfamilien) som angribes. Angreb 
ses tydelig på kirsebær, mindre på blommer. 
 Knopper i spidsen af angrebne grene forbliver lukkede 
eller bladene folder sig ikke ud. De visner senere pga. bark -
ringningseffekt, der fremkaldes af den voksende kræft. På 
hovedgrene som angribes bliver bladene små.

• Årsag: Forskellige bakterier angriber, nogle går på kirsebær 
og blomme, andre på abrikos, fersken, kirsebær og blom-
me. Infektion fra bakterierne sker normalt i vådt, blæsende 
efterårsvejr, men også i fugtigt forårsvejr kan de nye skud 
og blade angribes og bakterien kan brede sig til veddet. 
Vedinfektion sker gennem barksår som f.eks. beskærings-
sår, frostrevner eller bladar.

• Hvad kan der gøres: Så snart sygdommen er opdaget fjer-
nes alle angrebne grene tilbage til sundt ved. Sygdommen 
kan ikke bekæmpes med kemi....

D
AG

EN
S 

SM
IL

– Skrid, din lede fugl...!
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ET FORBILLEDE

Nyttehaveforeningen Skovmosen ligger i LyngbyTaarbæk 

kommune, var oprindeligt skolehaveområde for Københavns 

kommune og består af mange små haver.

Siden 1982 har Anna-Louise Pedersen haft have i nyttehaveforeningen 
Skovmosen, og da det oprindeligt var skolehaver, var der visse regler, 
der skulle overholdes. En gang om ugen var der undervisning i dyrk-
ning af haverne, der var på 60 m2 og omfattede 6 bede til sædskifte:  
to bede med jordbær, et bed med kartofler, et bed med rodfrugter, et 
med porrer, et med løg. Der var også et bed med stikkelsbær, ribs eller 
andet. Blomsterkanten omkring haven blev fastlagt af lærerne. Således 
fungerede systemet indtil 1998, hvor haverne kom under Kolonihave-
forbundet. 

ALTID AKTIV

Fra 1998 havde Anna-Louise to lodder à 60 m2 foruden det stykke 
udyrket jord, som hun selv har taget fat i at gøre til et stort, blomstren-
de areal uden anden struktur, end at det er fyldt med blomster og et 
stort æbletræ, hun selv har plantet.
 I januar 2015 fyldte Anna-Louise 90 år. Hun tager hver dag i sæso-
nen bussen fra København til Lyngby, dog er der ofte mulighed for at 
komme tilbage til byen med en af de andre havedyrkede. Hendes man-
tra har altid været: Man skal holde sig i gang. Når man ser hende be-
væge sig ville mangen 70-årig være misundelig over hvor let det går. 
Måske fordi Anna-Louise danser folkedans om vinteren, når haven ikke 
holder hende i gang. Det er en viljesag og hun har ingen hjælp. 

FRA SILKEBORG TIL KØBENHAVN

Anna-Louise er født i nærheden af Silkeborg, gik i skole hver anden 
dag og begyndte at arbejde som 14-årig. Som så mange andre var hun 
i huset indtil hun som 27-årig kom i lære som smørrebrødsjomfru og 
arbejdede med dette indtil hun gik på efterløn. Så kaldte haven.

VILDNISSET OG HUSET

I 1994 tog Anna-Louise fat på “vildnisset”, der er på ca. 180 m2. Hun 
gravede det hele, købte et æbletræ af sorten ’Filippa’, som står endnu, 
og lavede et blandet bed uden egentlige gange. April-maj er de mest 
travle måneder, derefter er det forholdsvis let at holde, for jorden er jo 
dækket af planter. Ved dette herlige blomsterbed har Anne-Louise sit 
lille hus på 4,5 m2. Da det var skolehaveområde var der tre havedyrke-
re om huset, men nu er det Anna-Louises eget lille refugium. 
 Er der noget at sige til, at denne energi, flid og sans for havedyrk-
ning udløste en konsulentens præmie i 2015? I hvert tilfælde ikke efter 
konsulentens mening.

Af Grethe Bjerregaard, fagredaktør, konsulent i Nordøstsjællandskredsen
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AKTUELTfra Kolonihaveforbundet 

Forbundskontoret 
får ny direktør
Da generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen 
valgte at gå på pension den 1. oktober 2015,  
tiltrådte Ditte Jensen stillingen som direktør  
i Kolonihave  forbundet. Mange bestyrelser og 
kredsformænd kender allerede Ditte, da hun tid -
ligere var Forbundets chefjurist. Hun har siden 
sommeren 2014 vejledt og rådgivet medlem-
mer og bestyrelser om juridiske problemstillin-
ger samt undervist bestyrelser i foreningsjura 
og anden jura, der er relevant for en bestyrelse 
i en kolonihaveforening. Ditte har samtidig ar-
bejdet med udviklingen af vurderingssystemet 
og formandsportalen. 

Ditte selv udtaler, at ændringen af stillingsbe-
tegnelse ikke ændrer væsentligt på de hoved-
opgaver, som hun hele tiden har haft – nemlig 
rådgivning og vejledning af Forbundets med-
lemmer. “Dog kommer jeg nok til at bruge end-
nu mere tid på digitalisering og udvikling og 
forenkling af Forbundskontorets processer samt 
de processer, som knytter foreninger, kredse  
og forbund sammen”, siger hun.  

Forbundsformand Preben Jacobsen udtaler,  
at Ditte igennem de sidste 15 måneder har 
medvirket til en meget positiv udvikling af For-
bundskontoret. “Jeg er meget glad for ansættel-
sen, da Ditte har været god til at sætte sig ind i 
de problematikker og udfordringer, som der er 
på vores specielle arbejdsområde. Herudover  
er Ditte en meget effektiv og kompetent leder, 
som falder godt ind i kulturen på Forbundskon-
toret, og det er en meget vigtig faktor, når man 
er en lille organisation.” 

Red.

Kolonihaveforbundet ønsker at belønne de medlemmer, som 
igennem mange år engagerer sig i arbejdet med kolonihaver. 
Derfor kan man i visse tilfælde blive æresmedlem af Koloni-
haveforbundet. I andre tilfælde kan man få tildelt en hæders-
bevisning. 

HVAD FÅR MAN UD AF AT  VÆRE ÆRESMEDLEM: 

–  deltagelse i en årlig sammenkomst for æresmedlemmer
–  indbydes som gæst på kongressen
–  kontingentfrihed til Kolo nihaveforbund og kreds

HÆDERSBEVISNINGER

Hvis man som fratrædende formand, Hovedbestyrelsesmedlem 
eller revisor ikke opfylder betingelserne for at blive æresmed-
lem, kan man i nogle tilfælde modtage en hæders bevisning i 
stedet. Også kreds be styrelses   medlemmer og havekonsulenter 
kan modtage en hædersbevisning efter 25 års virke efter be-
grundet indstilling fra kredsbestyrelsen.  

Man kan blive æresmedlem  
af Kolonihave forbundet på en  
af følgende måder

1.  Mindst 6 års virke som Forbundsformand 

2.  3 års virke som Forbundsformand OG 9 år som Hoved-

bestyrelsesmedlem

3.  12 års virke som Hovedbestyrelsesmedlem

4.  12 års virke som folkevalgt revisor for Kolonihaveforbundet

5.  For alle æresmedlemmer gælder det, at de skal være 

fratrådt som formand, næstformand, hovedbestyrelses-

medlem eller revisor. 

6.  Andre, som har ydet en helt ekstraordinær indsats, kan ind-

stilles som æresmedlem til Hovedbestyrelsen, som så skal 

godkende indstillingen. 

Hvordan bliver man 
ÆRESMEDLEM af  
Kolonihaveforbundet
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Kolonihaveforbundet har fået en del henvendelser 

om “Boligjobordningen”  også kaldet “Hånd

værkerfradrag” – i forbindelse med at folketinget  

i sommer vedtog at forlænge ordningen i 2015. 

Den tidligere lov – som nu er forlænget – fastsætter, at i perioden  
fra den 22. april 2013 til den 31. december 2015 er fritidsboliger  
(og dermed også kolonihavehuse) omfattet af muligheden for hånd-
værkerfradrag. Dog er det en betingelse for håndværkerfradrag i  
kolonihavehuse, at man er skattepligtig af kolonihavehuset efter  
ejendomsværdiskatteloven.   
 Betaler du ikke ejendomsværdiskat af dit kolonihavehus (f.eks. 
fordi kolonihavehuset er under opførelse/nedrivning eller er forbi  -
gået ved SKAT’s ejendomsvurdering eller har en værdi på mindre  
end 100.000 kr.), så kan du ikke få håndværkerfradrag. 
 Hvis du derimod betaler ejendomsværdiskat af dit kolonihavehus, 
så kan du få fradrag for udgifter til vedligeholdelse og reparation på 
op til 15.000 kr. pr. år. Hvis du har både helårsbolig og fritidsbolig, 
kan du højst få fradrag for 15.000 kr. i alt. 

BETINGELSERNE FOR HÅNDVÆRKERFRADRAG ER:

n    Arbejdet skal være udført af en virksomhed, der er momsregistre-
ret i Danmark eller af en person der er fyldt 18 år ved indkomst-
årets udgang og er fuldt skattepligtig til Danmark (dog ikke ejeren 
af kolonihavehuset eller personer i ejerens husstand).

n   Arbejdet skal stå på SKAT’s liste over godkendte ydelser.
n    Du skal kunne dokumentere arbejdet i form af en faktura eller  

anden aftale om arbejdets udførelse.
n   Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
n    Du skal kunne dokumentere betaling for arbejdet  

(bankoverførsel eller lignende). Kontant  
betaling og betaling med check giver 
ikke ret til fradrag.

Du kan læse mere om muligheder  
og betingelser på SKAT’s hjemme-
side eller i “Bekendtgørelse om  
boligjobordninen” på Retsinfor-
mation.dk.  

Af Ditte Jensen, 
direktør, Kolonihaveforbundet
        

K O L O N I H A V E J U R A 

KAN JEG FÅ 
“HÅND     VÆRKER  FRADRAG”  
I MIT KOLONIHAVEHUS 

!
Præcisering 
vedr. registre-
ring i BBR
I sidste udgave af Havebladet skrev vi, 
at alle bygninger skal registreres i BBR, 
herunder kolonihavehuse. 
 Dette er for så vidt korrekt, men iføl-
ge bekendtgørelse nr. 1010 af 24. okto-
ber 2012 kan kommunalbestyrelsen i 
kommunen afgøre, hvorvidt bygninger, 
der ikke er omfattet af byggeloven og 
samtidig dækker et areal på mindre en 
10 m2, skal optages i BBR. Kommunal-
bestyrelsen i kommunen kan også af-
gøre, hvorvidt kolonihavehuse af for-
holdsvis ringe værdi skal optages i BBR. 
 Den enkelte kommune kan altså  
have forskellige undtagelser til hoved-
reglen om, at en bygning skal registreres 
i BBR. Som ejer af et kolonihavehus er 
det derfor en god idé at undersøge, om 
kommunalbestyrelsen i den kommune, 
som kolonihavehuset ligger i, har lavet 
undtagelser til registreringspligten. 

KURSER 2016
Kursustilbud (jura for bestyrelser, kasse-
rer-kurser, revisor-kurser, dirigent-kur-
ser) for 2016 offentliggøres i december, 
så hold øje med hjemmesiden. Fra og 
med 2016 vil vurderingskurser blive  
afholdt lokalt i kredsene. Disse kursus-
datoer vil blive meldt ud fra de enkelte 
kredse. 
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Vellykket 7o års jubilæum

Haveforeningen Sundeved i Sønderborg med 63 haver 
blev startet i slutningen af 1945, og bestyrelsen valgte 
at markere 70 års jubilæet her i sommerperioden. 
 Ved en reception i foreningens klubhus lørdag den 
22. august mødte der mange repræsentanter for kred-
sens andre haveforeninger, tidligere formænd m.fl. og 
der var lykønskningstaler af forbundsformand Preben 
Jacobsen, havekonsulent Ole Daugaard og kredsfor-
mand Lis Kock. 
 Samme aften var der fuldt hus i klubhuset ved en 
vellykket fest for haveforeningens medlemmer med  
taler af borgmester Erik Lauritzen og foreningens for-
mand, Preben Sørensen.

Preben Sørensen

Bryllup i Fredhøje 
Kolonihave

Fredag den 11-9-2015 blev Pia og Allan viet i deres  
Kolonihave ved en meget romantisk og højtidelig be gi -
venhed, som vi aldrig før har oplevet i haven. Til stede 
var familie, venner, medlemmer af haven, samt den lo  ka -
le presse. Bruden var utrolig smuk i knaldrød corsage-
kjole og høje guldstilletter.       

 
Brudgommen i flot 
jakkesæt, som aldrig 
er set i haven før.

Karin Toft Carlsen 
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Kolonihaveforbundet 
ønsker TIL LYKKE

Sommerafslutnings- 
og jubilæumsfest  
i H/F Fritiden
Haveforeningen Fritiden Aalborg blev stiftet 1954. 
Ved at gennemgå protokollerne fra starten er det inte-
ressant at læse:
– at haverne dengang kostede 50 kr.
–  at de lå i et område hvor man havde lidt problemer 

med at gårdejer Møller kørte med hestevogn – og 
også gerne ville drive sine køer gennem området.

– at der skulle ryddes for træer og buske
– at der skulle plantes hæk og købes havelåger 
–  at der skulle graves vandrør ned – det kostede den-

gang i 1954 den formidable sum af 9.414,15 kr.

Mange af de nu 86 haver er gennem tiderne solgt 
mange gange, men der er nogle få haver, som kun er 
solgt 2 gange.
 Enkelte har haft have siden1968 og 1970.
 Det blev fejret ved en kombineret sommerafslut-
nings- og jubilæumsfest.
 Det skete i silende regn lørdag den 5. september 
2015. Netop på grund af regnen var det ikke muligt  
at drive de glade festdeltagere udenfor til et fællesfoto. 
Derfor et billede af fælleshuset, hvor det tydeligt ses 
på flagene at de er meget våde. Til gengæld fejler 
stemningen ikke noget indendørs.

Kirsten Clausen, medlem af festudvalget

Forbundsformand 

Preben Jacobsen, tv. 

og foreningsformand 

Preben sørensen, th. 
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HF MOSEVANG 75 år
Haveforeningen Mosevang i Viby ved Aarhus fejre-
de den 22. august 2015 sit 75 års jubilæum. Fore-
ningen, som er smukt beliggende ved Brabrand Sø 
området, har 128 havelodder, som bebos af børne-
familier, midaldrende og ældre, i en skøn forening.
 Jubilæumsdagen blev fejret med pomp og pragt. 
Dagen startede med musik og march ved Aarhus 
Garden, jubilæumstale ved Aarhus’ borgmester  
Jacob Bundsgaard, morgensang ved Mosevangs lille 
Mandskor og fælles morgenmad.
 Eftermiddagen stod i børnenes tegn. Spejdere  
fra Viby gennemførte skattejagt, spejderlege, pop 
corn og snobrød over bål og andre sjove aktiviteter.
 Gallamiddagen om aftenen havde samlet 150 
havemedlemmer, som fik sig en fantastisk aften. 
Helstegt pattegris, velhængt oksehøjreb, grøntsager, 
isbuffet m.v. var bl.a. på menuen. 
 Vi havde den store glæde at have besøg af Kolo-
nihaveforbundets formand Preben Jacobsen og  
hustru Anne. Formanden holdt en mægtig fin og 
morsom jubilæumstale. Også Århus Kredsen samt 
naboforeningen deltog. Tak for det.
 Efter middagen var der dans til orkester til den 
lyse morgen.
 Det var i sandhed en dejlig dag – og vi glæder os 
allerede til 100 års jubilæet.
 På HF Mosevangs vegne

Helle Colding Seiersen

Pinsemorgen -arrangement  
i Vibelund
Haveforeningen Vibelund i Odense V, også kendt som Bolbronx, 
afholder hvert år Pinsemorgen et stort Pinsemorgenarrange-
ment, hvor en stor del af foreningens 145 medlemmer mødes 
til kaffe med rundstykker og hvad dertil hører, en gammel 
dansk el. lignende. Der sælges lotteri hvor gevinsterne alle er 
sponsoreret af gavmilde erhvervsdrivende, som vi benytter i 
hverdagen. Så er der én ting mere. De der har jubilæum i inde-
værende år bliver i god tid inviteret til at deltage i arrangemen-
tet, og til dem har vi så lavet et Jubilæumsdiplom og de får en 
gave; i år fik de et foderbræt med en lille plade, som siger om 
det er 25, 40 el. 50 års jubilæum. 

Jørgen Erik Jørgensen, formand

 

To 25 års jubilarer i midten Bettina Jacobsen have 47, th. Lilly Schmidt 

(bedste) have 134, flankeret af Jørgen Erik Jørgensen. 

37Havebladet  5/2015    ·    



S
et &

 hørt
AFLEVERIN

G
SFRIST for m

anuskripter til redaktionen for H
AVEBLAD

ET nr. 1. 2016: 11.01.2016

H/F Enghave fejrede 75 års jubilæum
Den 15. august 2015 fejrede H/F Enghave deres 75 års jubilæum. Beboere  
og bestyrelse var samlet til kaffe og kage (på en meget regnfuld dag).
 Venlig hilsen Anni

  Sydøstjyllands Kolonihavekreds

“MØLLEBYGGEREN”
I Haveforeningen Vibelund har vi et ældre ægtepar, 
Hans Aage (78) & Connie Pedersen (82), som har 
haft have 21 siden 1997. De startede med at passe 
haven i en del år for den tidligere ejer, Dorte Jørgen-
sen, som havde haft haven siden 1967, sammen 
med Inger Larsen. Hans Aage og Connie har haft 
have i andre havekolonier, så de har haft kolonihave 
de sidste godt 50 år. De var med til at starte Odense 
Fjerkræ og Hobby-dyre forening, som har 40 haver  
i forlængelse af Haveforeningen Vibelund, så de er 
vore nærmeste naboer, hvilket gør, at der er mange, 
som tror, at foreningerne har noget med hinanden 
at gøre, men det eneste de har til fældes er adgangs-
vejen. Hans Aage og Connie har i starten taget deres 
tørn i haveforeningens bestyrelse og deltaget i fæl-
lesarbejde.
 Hans Aage har arbejdet ved vejentreprenører det 
meste af sit arbejdsliv og slidt sig op dér, han har lidt 
med ryggen og hjertet, men ellers fejler han ikke 
noget. Hans Aages & Connies store passion er haven 
og huset, som de flere gange har fået præmie for, se-
nest Kolonihaveforbundets Ærespræmie i 2013. Efter 
at Hans Aage er gået på pension, er han begyndt at 
bygge vindmøller. Ikke små havevindmøller på ½-¾ m 
som vi kender dem fra mange forhaver, nej han har 
selv en monstermølle på ca. 2,5 m i højde og så har 
han ellers lavet mange møller på ca. 1,5 m i højde, 
så det er nogle der kan ses. I H/F Vibelund står der 
10-12 af hans møller, der er også eksporteret et par 
til H/F Sømosebakken og der står nogle hos private 
uden for Haveforeningen. De fleste af Hans Aages 
møller er de kendte hollandske møller, men han har 
også eksperimenteret med andre typer møller, der 

står bl.a. en stubmølle i nr. 8. Hans Aages drøm i 
hans unge dage var at blive møllebygger, så bedre 
sent end aldrig, og så måske i en lidt anden skala.
 Det er desværre ved at være slut, for haven er  
sat til salg, da hverken Connies eller Hans Aages  
helbred er til havearbejde længere. Men i skriven  - 
de stund har han én mølle under opbygning. Hans 
Aage siger også, at det han kommer til at savne mest 
er hans værksted. Men lur mig om han ikke behol-
der den lejede garage og indretter sig dér. Selvom 
det er meningen, at de vil flytte i en mere ældre-
venlig bolig.

Jørgen Erik Jørgensen, 

formand for Haveforeningen Vibelund
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Løsningen i Havebladet nr. 4.2015 er:

“Aabenraa”.

Vinderne

1. Niels I. Nielsen, Ikast

2.  Claus Nielsen, København S

3. Vibeke Rasmussen, Frederiksberg

Alle 3 vindere får snarest deres præmie tilsendt.

KRYDSORD

Hvis du løser krydsordet, finder ordet med spørgsmålstegnet og sender løsningen til Koloni-

haveforbundet, enten på postadressen Frederikssundsvej 304 A, 2700 Brønshøj, eller på mail-

adressen info@kolonihave.dk, deltager du i lodtrækningen om tre præmier, der i år udloddes 

af Fausol. Løsningsordet skal være Kolonihaveforbundet i hænde senest den 18.1.2016.

Præmierne i Havebladet nr. 5. 2015 

til tre medlemmer af Havebladet er:

n 1 Prima Grow Minidrivhus med 15 briketter

n  11 frøposer med tomat, chili, gulerod, skov-

jordbær, kinakål, marvært, blandede salat-

blomster, blandede slyngplanter, evigheds-

blomst, lupin, blanding af hvide blomster.  

Alle af mærket Hornum® 

✁

Konsulentmøde 2015

Gennem mange år har konsulenterne en gang årligt samledes til 

fagligt møde rundt om i landet. Mødets formål er at samle Koloni-

haveforbundets konsulenter og Kolonihaveforbundets ledelse til 

en orientering og faglig snak om aktuelle emner og arbejdsopgaver 

rundt omkring i kredsene og i Kolonihaveforbundet.

 I år var mødet henlagt til Viborg og blev afholdt 4. og 5. septem-

ber 2015 med deltagelse af forbundsformanden Preben Jacobsen, 

repræsentant fra Hovedbestyrelsen samt medlem af Konsulentud-

valget, Peter Rønning-Bæk og 14 konsulenter fra hele landet. 

 Temaet i år på mødet var: Havepræmieringsordningerne, Have-

bladet og plantesygdomme. Preben Jacobsen orienterede om den 

foregående periode, der har været arbejdskrævende med implemen-

tering af den nye struktur samt det elektroniske vurderingssystem, 

der nu er på plads. PJ fortsatte med en orientering om den aktuelle 

situation på kontoret, den kommende Kongres og aktuelle opgaver 

fremover; det går i den rigtige retning. Peter Rønning-Bæk oriente -

rede om årets ekskursioner til Viborgs nye berømmede rådhus, 

byvandring i det gamle Viborg, besøg i Forstbotaniske Have, Nordisk 

Park og urtehaven ved Asmild Kirke afsluttende med besøg i have-

foreningen 1908 i Skive. Grethe Bjerregaard fortalte om Havebladet 

nu og i fremtiden, herunder tankerne om tættere sammenkobling 

mellem haveblad og hjemmeside. Ole Stattau orienterede om et nyt 

kommissorium, der fastlægger konsulentudvalgets opgaver og John 

Norrie orienterede om årets sygdomme og skadedyr. Herefter dis-

kussion i plenum om havepræmieringsordningerne, om hvilke der 

har været bragt flere indlæg i Havebladet 2015. 

 Konsulenterne lægger stor vægt på dette møde, hvor man en 

gang årligt kan mødes med forbundsledelsen, få en aktuel opdate-

ring, og konsulenterne mødes på tværs af landets kredse til faglige 

diskussioner, ekskursioner og networking.

Af Hans Preisler, konsulent i Vestsjællandskredsen
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 25.  dec. Juledag

  1.  jan. Nytårsdag
  5.  feb.  Hendes Kongelige Højhed 

Kronprinsesse Mary
  6.  feb.  Hendes Kongelige Højhed 

Prinsesse Marie
  25.  mar.   Langfredag  

(halv stang hele dagen)
 27. mar. Påskedag
  9. april  Danmarks besættelse  

(halv stang til kl. 1200)
 16.  april  Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe II
 29.  april  Hendes Kongelige Højhed  

Prinsesse Benedikte
  5.  maj  Kristi Himmelfartsdag og  

Danmarks befrielse 1945
 15.  maj Pinsedag
 26.  maj  Hans Kongelige Højhed  

Kronprins Frederik

På DanmarksSamfundets hjemmeside 
www.danmarkssamfundet.dk finder du 
retningslinjerne for brugen af Dannebrog.

OFFICIELLE FLAGDAGE 2015-2016 

SEND ET PAR ORD

Har jeres forening jubilæum? 
Har et af jeres medlemmer jubilæum? 
Er er noget, I gerne vil fortælle andre kolonister om? 

Så send et par ord enten pr. post eller email til 
Kolonihaveforbundet, Frederikssundsvej 304 A, 
2700 Brønshøj, info@kolonihave.dk. 
500600 anslag i alt er fint.
            Red.

Forkert navn 
og adresse på 
havebladet ??
Husk at alle rettelser vedrørende 
medlemsnavn og adresse skal 
ske til din egen haveforenings 
bestyrelse.

Red.

HAVEBLADETS 
KOMMENDE NUMRE 2016

Blad  Udkommer 
Nr. 1 primo marts

Nr. 2 primo maj

Nr. 3 ultimo juni

Nr. 4 ultimo august

Nr. 5 ultimo november

 

Tak for i år 
og på gensyn
Dette nummer er sidste udgave  
af Havebladet 2015. 

Vi glæder os til at vendte tilbage 
med første nummer af Have  bla -
det i begyndelsen af marts 2016.

                Red.

Kolonihave forbundets 
hjemmeside
Hvis du går ind på Kolonihave-
forbundets hjemmeside får du 
adgang til mange oplysninger om 
alt, hvad der vedrører koloniha-
veforbundet og de serviceydelser, 
du har adgang til som medlem, 
herunder en række af de artikler, 
der har være bragt i Havebladet. 
Er du folkevalgt har du som ud-
gangspunkt adgang til en række 
yderligere oplysninger via et log 
in, så der er al mulig grund til at 
benytte hjemmesiden flittigt.

Red.
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STORT
UDVALG!

I BRUGTE:
stalddøre med termoruder

terrassedøre
dobbelt terrassedøre

yderdøre
indvendige døre

termovinduer
glaspartier

energitermoruder
nye og brugte

radiatorer

Vi foretager også reparationer,  
montering af døre, vinduer, terras    - 
ser og udestuer. Endvidere udfører  

vi havearbejde, træfældning  
og flisearbejde m.m.

Herluf Christensen
Herstedøstergade 25

2620 Albertslund

Tlf. 2442 3860
hcgenbyg@mail.dk

Åbent alle dage efter aftale
– også weekend og aften

Indretning helt efter
dine ønsker og behov. 

Udføres i 50, 70 eller
92 mm bjælker.

Fra ca.
1.700 kr./m

inkl. moms og levering

For mere information ring til Birkedalhuset 
på tlf.: 24 20 60 09 eller se mere på www.birkedalhuset.dk

Bjælkehytter i flot kvalitet

Birkedalhuset 02-05  01/04/05  14:52  Side 1
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SIDEN 1975

KONTOR & UDSTILING: BYTOFTEN 10 - 5550 LANGESKOV - TLF. 70 23 15 51 - MAIL: NYNORM@NYNORM.DK
UDSTILLING: HÅNDVÆRKERVEJ 82, 4000 ROSKILDE (åbent alle dage, dog kun bemandet torsdag 9.30 - 15.00)

Kolonihavehuse & 
Bjælkehytter

WWW.NYNORM.DK
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G A N L Ø S E
F r i t i d s b y g  A p S

Prøvehus i Ballerup

Mellem kl. 17-18

Tlf. 4818-3753
Biltelefon 4020-3753
Korskær 4, Ganløse, 3660 Stenløse

Indv. materialer Råhus, indv. materialer
Råhus opstillet til færdiggørelse: og montering:

12,0 m2 ............... kr. 33.500 ............... kr. 6.750 ................ kr. 44.100
20,0 m2 ............... kr. 49.360 ................ kr. 10.200 ............... kr. 66.850
28,0 m2 ............... kr. 65.680 ............... kr. 23.260 ............... kr 104.000
31,5 m2................ kr. 70.400 ............... kr. 24.850 ................ kr. 108.300

36,0 m2 ............... kr. 75.400 ............... kr. 25.900 ............... kr. 118.000
40,0 m2 ............... kr. 81.250 ................ kr. 27.800 ............... kr. 125.400
40,5 m2 ................ kr. 81.250 ................ kr. 23.900 ............... kr. 122.000
45,0 m2 ............... kr. 91.900 ............... kr. 29.800 ............... kr. 140.800
57,0 m2................ kr. 111.900 ............... kr. 35.200 ............... kr. 173.400
6,0 m2 skur....... kr. 17.400
9,9 m2 ............... kr. 22.500

Alle priser er incl. 25% moms.

Prøvehus kan beses på adressen: Jernalderen 6, Ballerup.
Kørselsvejledning: Jernalderen ligger i forbindelse med
Rønstrupvej. Kør ad Agerupvej og drej ved  Omegnens
fritidshaveforening (Kraks kort nr. 135)

Der er flere gode grunde til at vælge
et hus fra GANLØSE FritidsByg:

• Sokkelsten er med i prisen og opsat

• Gulvstrøer er overfladebeh., 4x4" 2x4"

• Indskud er trykimprægneret.

• Stolpekonstruktion 4x4" 2x4"

• Udvendig beklædning: 1x5" profilbræd-
der, trykimprægneret

• Alle vinduer er oplukkelige, DVK-mærket.

• 100 mm isolering i HELE huset

• Vinduer og døre kan flyttes efter Deres
ønske – vi bygger gerne efter Deres teg-
ning.

• indvendig beklædning: 3/4x4" profil-
brædder, indv. kvinta og alu-craft, indv.
fyldningsdøre.

• Luksusgulv. Gulvbrædder, 1x5" ovntørret,
endenotet, lægger vi til en merpris á kr.
120 pr. m2

• 28 års erfaring med kolonihavehuse og
sommerhuse.

•Merpris for ekstra isolering i sommerhuse.

Nøglefærdige huse, indhent tilbud.
Vinduer og døre med termoglas.
Tag: Gitterspær 15°. B6 eternit, sort. 100 mm
mineraluld. 3/4x4" profilbrædder, alu-craft.
Væg: 2x4" tømmer. Vindpap. 11x5" profil-
brædder, trykimprægneret. 100 mm mine-
raluld. 3/4x4" profilbrædder, alu-craft.
Gulv: 2x4" tømmer. 100 mm mineraluld.
Vindpap. 22 mm spånplade.
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Prøvehus i Ballerup

Mellem kl. 17-18

Tlf. 4818-3753
Biltelefon 4020-3753
Korskær 4, Ganløse, 3660 Stenløse

Indv. materialer Råhus, indv. materialer
Råhus opstillet til færdiggørelse: og montering:

12,0 m2 ............... kr. 33.500 ............... kr. 6.750 ................ kr. 44.100
20,0 m2 ............... kr. 49.360 ................ kr. 10.200 ............... kr. 66.850
28,0 m2 ............... kr. 65.680 ............... kr. 23.260 ............... kr 104.000
31,5 m2................ kr. 70.400 ............... kr. 24.850 ................ kr. 108.300

36,0 m2 ............... kr. 75.400 ............... kr. 25.900 ............... kr. 118.000
40,0 m2 ............... kr. 81.250 ................ kr. 27.800 ............... kr. 125.400
40,5 m2 ................ kr. 81.250 ................ kr. 23.900 ............... kr. 122.000
45,0 m2 ............... kr. 91.900 ............... kr. 29.800 ............... kr. 140.800
57,0 m2................ kr. 111.900 ............... kr. 35.200 ............... kr. 173.400
6,0 m2 skur....... kr. 17.400
9,9 m2 ............... kr. 22.500

Alle priser er incl. 25% moms.

Prøvehus kan beses på adressen: Jernalderen 6, Ballerup.
Kørselsvejledning: Jernalderen ligger i forbindelse med
Rønstrupvej. Kør ad Agerupvej og drej ved  Omegnens
fritidshaveforening (Kraks kort nr. 135)

Der er flere gode grunde til at vælge
et hus fra GANLØSE FritidsByg:

• Sokkelsten er med i prisen og opsat

• Gulvstrøer er overfladebeh., 4x4" 2x4"

• Indskud er trykimprægneret.

• Stolpekonstruktion 4x4" 2x4"

• Udvendig beklædning: 1x5" profilbræd-
der, trykimprægneret

• Alle vinduer er oplukkelige, DVK-mærket.

• 100 mm isolering i HELE huset

• Vinduer og døre kan flyttes efter Deres
ønske – vi bygger gerne efter Deres teg-
ning.

• indvendig beklædning: 3/4x4" profil-
brædder, indv. kvinta og alu-craft, indv.
fyldningsdøre.

• Luksusgulv. Gulvbrædder, 1x5" ovntørret,
endenotet, lægger vi til en merpris á kr.
120 pr. m2

• 28 års erfaring med kolonihavehuse og
sommerhuse.

•Merpris for ekstra isolering i sommerhuse.

Nøglefærdige huse, indhent tilbud.
Vinduer og døre med termoglas.
Tag: Gitterspær 15°. B6 eternit, sort. 100 mm
mineraluld. 3/4x4" profilbrædder, alu-craft.
Væg: 2x4" tømmer. Vindpap. 11x5" profil-
brædder, trykimprægneret. 100 mm mine-
raluld. 3/4x4" profilbrædder, alu-craft.
Gulv: 2x4" tømmer. 100 mm mineraluld.
Vindpap. 22 mm spånplade.
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Nøglefærdige huse, indhent tilbud.
Vinduer og døre med termoglas lavenergi
Tag: Gitterspær 15°. B6 eternit, sort.  
100 mm mineraluld. 
3/4x4” profilbrædder, plastfolie.
Væg: 2x4” tømmer. Vindpap.  
1x5” profilbrædder, trykimprægneret.  
100 mm mineraluld. 
3/4x4” profilbrædder, plastfolie.
Gulv: 2x5” tømmer. 100 mm mineraluld.
Vindpap. 22 mm spånplade.

Der er flere gode grunde til at vælge et hus fra 
GANLØSE FritidsByg:

● 
●  Gulvstrøer er overfladebeh., 5x5” 2x5”
● Indskud er trykimprægneret
● Stolpekonstruktion 4x4” 2x4”
●  Udvendig beklædning: 1x5” profilbrædder, trykim-

prægneret
● Alle vinduer er oplukkelige, DVK-mærket
●  100 mm isolering i HELE huset, mere efter ønske
●  Vinduer og døre kan flyttes efter deres ønske – vi 

bygger gerne efter Deres tegning
●  Indvendig beklædning: 3/4x4”profilbrædder, indv. 

kvinta og plastfolie indv. fyldningsdøre 
●  Luksusgulv, Gulvbrædder, 1x ” ovntørret, endenotet, 

lægger vi til en merpris á 160 kr. pr. m2

●  39 års erfaring med kolonihavehuse og  
sommerhuse

● NYHED!
● Merpris for ekstra isolering i sommerhuse

NYHED: Nu også Sibirisk lærk mod merpris

  Indv. materialer Råhus, indv. materialer
 Råhus opstillet: til færdiggørrelse:  og montering:

12,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 43.900   . . . . . . . . . . .   kr. 8.850  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 59.880
20,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 65.700   . . . . . . . . . . .   kr. 14.100  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 91.350
28,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 86.770   . . . . . . . . . . .   kr. 30.900  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 138.100
31,5 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 97.950   . . . . . . . . . . .   kr. 32.800  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 147.100
36,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 101.300   . . . . . . . . . . .   kr. 33.900  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 159.000
40,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 105.900   . . . . . . . . . . .   kr. 36.840  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 166.700
40,5 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 105.900   . . . . . . . . . . .   kr. 33.830  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 164.200
45,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 119.900   . . . . . . . . . . .   kr. 39.680  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 188.400
57,0 m2   . . . . . . . . . . .  kr. 147.550   . . . . . . . . . . .   kr. 46.600  . . . . . . . . . . . . .   Kr. 232.200
6,0 m2 skur   . . . . . . . .  kr. 19.900   Alle priser er incl. 25% moms. 
9,9 m2   . . . . . . . . . . . .  kr. 25.900

Besøg vore prøvehuse
i Ganløse
På adressen:

Måløvvej 99 – Ganløse

Kørevejledning: Se Krak kort side 114

Vi giver også gerne tilbud  
ud fra egne tegninger

Vi kommer ikke på Fyn og i Jyllandwww.ganlosefritidsbyg.dk

Kolonihavehuse & sommerhuse

6

                   un dament er med i prisen

  Vinduer og døre med termoglas/fabriksmalet

NYHED!  P ktfun

Alle modeller kan laves med loft til kip, hems.

kr. 48.200
kr. 72.300

kr. 95.100
kr. 107.600

kr. 114.500
kr. 119.600

kr. 119.600

kr. 132.700
kr. 163.900

kr. 19.900
kr. 25.900

kr. 9.950
kr. 15.400

kr. 34.900
kr. 35.900

kr. 38.200
kr. 41.600

kr. 38.800

kr. 44.200
kr. 52.200
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kr. 66.100
kr. 100.300

kr. 152.200
kr. 161.400

kr. 180.000
kr. 188.700

kr. 186.100

kr. 209.700
kr. 262.750

SolarMagic, Kammersgårdsvej 36, 7760 Hurup 
Tlf. 6023 1200  ‐  kontakt@solarmagic.dk 

www.solarmagic.dk 

Danmarks bedste og billigste luftsolfangersystem. 
Nu med endnu mere diskret design, så den næsten 
ikke ses på huset. Tilfører huset tørt, frisk og let op‐
varmet luft. Gratis i drift. Styres og drives af solen. 

NYHED ‐ spar 1.000,‐ 
SolarMagic model M40 wall all black slimline, dæk‐
ker et hus på op til 50m² og sælges til introduktions‐
pris.    Normalpris 2.500,‐ NU 1.500,‐ 
Introduktionstilbud gælder til 01.07.2015 og er incl. moms men excl. leveringsomkostninger 

SolarMagic®

Spar 1.800,-
ved køb af 2 anlæg der dækker et hus på op til 50 m2 

(en til dig og en til din nabo) er stk. prisen 
helt nede på 1.600,-/stk.
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Alt el-arbejde udføres i Deres
fritidshus, såvel ny-installation 
som reparation og udvidelse 
af bestående installation 
til særdeles rimelige priser.

Rabat til 
pensionister

Erik Andersen. Statsaut. El-installatør

Henvendelse på vagttelefon

38 74 79 22
mellem kl. 6-9 og efter kl.19.30
Højstrupvej 30B · 2720 Vanløse · Tlf. 38 74 79 22
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HALVÉR VARMEREGNINGEN!

Tlf. 70 26 70 16 • lars@dansk-varme.dk • www.danskvarme.dk DANSK-VARME ApS

LAD OS KONTAKTE DIG,  
NÅR DU HAR TID...
Scan koden eller  
skriv dit navn og tlf. på  
danskvarme.dk/kontakt,
så kontakter vi dig.

FÅ OP TIL 15.000 KR.  
I TILSKUD
ved at skrotte dit gamle oliefyr. 
Ring og hør nærmere om hvor 
meget du kan få i energitilskud.

Vi hjælper dig med at træffe 
det rigtige valg, vejleder dig 
mht. energitilskud og sørger 
for de bedste priser på mark-
edet.

Ring og få en uforpligtende  
snak eller book et møde.

TILBUDStærke

Lovpligtigt service af din varmepumpe  
Med et fast eftersyn kan du altid gå efteråret trygt i møde! KUN 999 KR.

LG Nordic Prestige 9 
Inkl. standardinstallation. Bedst i test 2013

KUN 16.000 KR. SPAR 2.000 KR.

A++

BEDST 
I TEST

Panasonic HE9 Flagship  
Inkl. modem og standardinstallation

KUN 16.500 KR. SPAR 1.000 KR.

A++

Mitsubishi MSZ-FH25 
Inkl. WiFi og standardinstallation 

KUN 15.500 KR. SPAR 2.500 KR.

A++

GRATIS  
WIFI-adapter 
til fjernbetjening  

af anlægget. Værdi  
2.500 kr.  Gælder  

til 30.08.14

Rekord resultat
Giver 5,3 kW v/ -7° C
Kombineret med HYPER  
HEATING er det SENSATIONELT

Skån ryg og knæ
Gør arbejdet i lave højder til 
en behagelig og afslappende 
fornøjelse.
På OneLegs unikke buede fod 
kan du vippe og rotere om  dig 
selv. OneLeg følger dine  
bevægelser.

Vælg mellem de mange farve- 
kombinationer på skamler og 
overtræk.

www.oneleg.dk - tlf. 2660 8828

Årets julegave 
til havefolket
OneLeg skammel 32cm,  
sædeovertræk, 
skridsikring til foden 
og langskaftede  
havehandsker (str. M)
Normalpris i alt kr. 656,-

Juletilbud, kun 499,-
Gælder t.o.m. 23. dec. 2015 
eller så længe lager haves

Havehandsker i blødt svineskind 
samt åndbart og flexibel spandex.
Beskytter underarmene godt mod 
torne og spidse grene.

Brug altid skridsikring indendørs, 
på glatte og sarte underlag.



Vivara Naturprodukter
Kvalitets & miljøvenlige naturprodukter til havens dyr (fugle, egern, pindsvin, m.fl .).
Bestil på tlf. 33 31 33 26 eller www.vivara.dk • Gratis fragt ved køb fra 500 kr.
Ved køb under 500 kr. er fragten 50 kr. • Alle tilbud gælder til og med 31. jan 2016

Foto: Corrie Christensen

Marjolein Bastin Krussæt
De 7 unikke porcelænskrus med 
forskellige naturtegninger fra Marjolein 
Bastin, er en god gaveide som kan 
nydes af modtageren hele 
året rundt.

Art. 97168      kr.199,-

Egernpakken
Er der egern, hvor du bor? Så bør 
du byde dem velkommen i din 
have, for det er fascinerende 
dyr. I pakken her får du et 
Egernfoderhus, samt 1 kg 
Egernblanding.

Art. 98075 Nu kun kr. 158,-

Fyldt Kokosnød
I årevis har den været en 
bestseller, og den er stadig 
lige vellidt blandt blåmejser, 
musvitter, spætmejser osv, 
vi taler naturligvis om vores 
kokosnød med en blanding 
af animalsk fedt og frø. En 
prydgenstand i enhver have, 
altan eller gårdsplads.

Art.10110 350 g kr. 18,-
Fra 8 stk. kun kr. 14,-/stk

SlagtilbudSmørpakken Dublin 
+ 2 glas
Omfatter holderen ”Dublin” af 
træ til jordnøddesmørglas samt to 
fyldte glas jordnøddesmør a 330 g
(Original og med melorme).

Art. 98319 Kun kr. 75,-

Ekstra Glas?
Bestil pakken her med 5 glas 
jordnøddesmør a 330 g

Art. 10174 Kun kr. 85,-

Nyhed

Nyt Gratis Katalog

Pa
te

nteret kvalitetsfedt!

              t              t k              kv              v

Art. 10080 18,-/stk
Fra 10 stk. 12,-/stk.

300 g Foderblok med frø

5 å
rs garanti!

Blokpakken

Art. 98058 Kun 129,-
Hus til 2 fedtblokke + 4

fedtblokke a 300 g

Egern
Da egern ikke går i vinterhi, begynder de i 
det tidlige efterår at forberede sig på den 
kolde årstid. De spiser meget  for at opbygge 
fedtdepoter og du kan hjælpe dem ekstra 
ved at stille drikkevand ud til dem. Med 
særlige foderautomater til egern kan du også 
tilbyde egernfoder. Det giver dig samtidig 
den fantastisk mulighed at iagttage de 
akrobatiske krumspring, de somme tider 
foretager for at komme til fadet. Læs mere 
om egernet i det gratis Vivara Katalog.

Art. 98286 Kun 159,-
24 cm metalautomat (ø 8,5 cm)

+ 1 kg solsikkekerner.


