
JEG LAVER EN HAVEPLAN, DU FÅR EN 

Skøn, nem og  
spiselig have
• Bæredygtigt brug af ressourcer 
• Spiselig varieret beplantning
• Zone-inddelt jvnf. permakulturens principper
• Naturinspiration
• Omstilling og re-design  
• Konstruktiv brug af havens planter træer og buske

Aiah Noack
Hortonom og PhD i havebrug, med 30 års professionelt 
virke indenfor haver, design, planteforædling og -dyrkning, i 
Danmark og udland.

Forfatter af bogen Fantasilater  
- eventyrlige blomstersalater (2017)
Stifter og indehaver af Naturplanteskolen (2013)
Permakulturcertifikat-holder (2010)
Kunstmaler med udstillinger bag sig i ind- og udland

Aiah Noack 
23261388
aiah@naturplanteskolen.dk

Naturplanteskolen
Naturplanteskolen er en spiselig, grøn oase for både 
haveejere og -drømmere. Den ligger i udkanten af 
hovestadsområdet i et naturskønt område med et rigt 
fugleliv, skov og marker. Den består af skole med kur-
ser og workshops, natur-venlige temahaver, plante-
dyrkning af 500 forskellige spiselige haveplanter, samt 
gårdbutik med lokale varer.  
 
Naturplanteskolen, der er et permakultur LAND center, 
hvor vi dyrker planter med sjæl og ynder årstidernes 
og naturens kredsløb. Der er en naturvenlig, økologisk 
og bæredygtig ånd over stedet og mange idéer til at 
tage med hjem. 
Stedet er etableret i 2013 og ledes af Aiah Noack. Den 
består også af et fællesskab med andelsfrugthave og 
en støtteforening kaldet Naturplanteskolens venner, 
som alle kan blive medlem af.
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Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene
Spisdinhave@naturplanteskolen.dk
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En gennemarbej-
det haveplan  
giver flere glæder 
i hverdagen. 
Brug haven som dit daglige forbindel-
sesled til naturen, som spisekammer, 
til afslapning og afstresning samt til 
mental balance. 
Læringsrum om blomster, planter, 
fugle og dyreliv for små og store.

Få udarbejdet en haveplan, som  
bygger på havens egen natur og  
miljø, kombineret med dine ønsker  
og behov.  

Besøg naturplanteskolen.dk/design

Perma-Havedesign  
forløbet 
1. Havebesøg     
Haven læses, forståes og opdages (fx naturli-
ge passager og bede, afkodning af jordens og 
havens tilstand vha ukrudtsarter, vind-, jord-, 
vandforhold mm.). Haven gennemgåes i detal-
jer og der er mulighed for at stille spørgsmål. 
Eksisterenede træer og vegetation vurderes.
Nye ønsker og drømme drøftes og afstemmes 
med havens muligheder. 
Haven opmåles eller situationsplan fremlæg-
ges.

2. Skitse for havens nye udformning
Udfra havebesøget samt ønskeliste fra ha-
vens burger(e) udarbejdes en haveplan med 
havens nye flow, inddeling, stisystemer og 
bede i store træk.

3. Besøg på Naturplanteskolen:  
Skitsen bliver til en haveplan, arbejdsplan og 
planteliste
Efter fælles drøftelse af skitsen, der  foregår 
i forbindelse med gennemgang af aktuelle 
forskellige buske og træer samt spiselige 
urter, blomster og flerårige grøntsager, gøres 
haveplanen færdig til aflevering. 
Der er mulighed for at få planter med hjem 
ved besøget.

4. Udførelse
Efter aftale kan vi lave et plantearangement, 
hvor havedesigneren “dirigerer” jer og jeres 
inviterede venner til at flytte, plante og gøre 
haven klar til en ny begyndelse. 
Alternativt kan vi foreslå en perma-orienteret 
anlægsgartner, eller vi udarbejder en gør-det-
selv arbejdsplan

Mere på bagsiden >


