
PLANTESKOLE, GÅRDBUTIK,  
DEMO-HAVER OG KURSER

NATURLIGT OG NÆNSOMT DYRKEDE: 
400 FORSKELLIGE SPISELIGE HAVEPLANTER

LÆRING OG FORMIDLING:  
DYRKNING OG SELVFORSYNING

FÆLLESSKAB OG NETVÆRK:  
FORENING, ANDELSFRUGTHAVE OG ARRANGEMENTER



Mission
Naturplanteskolens formål og mission er at være et inspiration-
ssted og eksperimentarium for en mangfoldighed af spiselige 
haver.

Plantesalg
Vi indsamler løbende nye planter, som flerårige grøntsager og 
spiselige blomster og anderledes bærbuske, opdyrker dem og 
tilbyder dernæst et udvalg af spiselige planter fra enårige urter, 
krydderurter og spiseblomster til flerårige grøntsager, spiselige 
stauder, bærbuske, frugttæer og nøddetræer og -buske fra hele 
verden og til brug i alle naturvenlige haver. 
Vi er ikke økologisk registrerede, men vi arbejder økologisk, 
bæredygtigt, naturvenligt og med håndkraft igennem alle pro-
cesser.

Frø-, knolde og løgsalg
Vores mange planter bliver fremover også til salg i form af løg-, 
knolde- og frø. Det er på vores net-butik i vinter- og forårssæ-
sonen, såvel som i gårdbutikken.

Bogsalg, naturgaver, grøntsager, is og kaffe
Naturplanteskolens gårdbutik er et besøg værd mht. bøger om 
haver og planter, økologiske grøntsager samt udvalgt lokalle 
håndværkeres og kunstneres naturgaver i træ, keramik, jern mm.  
Desuden sælges Hansen is og kaffe/te.



Nyhed - bogudgivelse

Fantasilater – eventyrlige blomstersalater

Forfatter, og stifter af Naturplanteskolen, Aiah Noack, har skrevet 
bogen FANTASILATER –, som introducerer læseren til de spiselige 
blomsters verden. 
Bogen indeholder opskrifter på salater indeholdende blomster 
samt beskrivelser af over 100 énårige og flerårige blomster og 
salatplanter og deres smag, dyrkning mm. Bogen udgives i foråret 
2017.

Kurser, rundvisninger og foredrag
Der afholdes løbende forskellige kurser på Naturplanteskolen. 
Emnerne kan være plantelæring, havedesign, le-slåning, podning, 
pileflet, svampedyrkning, fermentering mm
Aiah Noack holder foredrag rundt om i landet og fortæller om,  
Fantasilaternes verden samt hvordan man kan få en spiselig  
naturvenlig have med spiselige blomster.
Årets studietur går til Norge, hvor vi fra 28. juli til 1. august 
besøger forfatter Stephen Barstows spiselige have og tager på 
guidede vandringer i naturen, botanisk have og selv laver mad 
med flerårige grøntsager og spiselige stauder. 
Læs mere om studietur, kurser, rundvisninger og foredrag på  
www.naturplanteskolen.dk

Havedesign
Med fokus og udgangspunkt i spiselige og naturvenlige haver  
designer vi haver til private, institutioner og fællesskaber.

Gavekort
Mangler du en gave til en natur- og haveelskende person eller  
familie? Gavekort til Naturplanteskolens plantesortiment og kurser 
kan købes i vores netbutik. Gavekortet leveres elektronisk til din 
mailadresse.
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Naturoplevelser
En grøn natursti gennem demo-bede med udvalg af Naturplant-
eskolens planter, andegård, bålplads, ca. 30 vilde fugles og dyrs 
levesteder, natur-sø og kiwifrugt-pavillon er eksempler på, hvad 
man også kan opleve på Naturplanteskolen.

Andelsfrugthaven
Andelsfrugthaven består af en kommende skovhave med frugt-
træer, bærbuske og flerårige grøntsager, som etableres i tilknyt-
ning til Naturplanteskolen. Andelshavere vil blive inddraget plan-
lægning og udførelse, kan deltage gratis i kurser som afholdes i 
Andelsfrugthavens regi samt få andel i Andelsfrugthavens udbytte.
Køb andelsbevis, læs mere om Andelsfrugthaven og rammerne for 
samarbejdet på www.naturplanteskolen.dk

Naturplanteskolens Venner
Naturplanteskolens støtteforening, Naturplanteskolens Venner 
hjælper med formidlingen af Naturplanteskolens mission. Medlem-
skab giver adgang til rabatter på Naturplanteskolens kurser og 
workshops. Støtten består i frivilligt arbejde, planlægning og 
gennemførelse af arrangementer samt organisering af Andels-
frugthaven. Medlemskab af Naturplanteskolens Venner koster kr. 
200 og købes i net-butikken.

Åbningstider 
Åbningsfest d. 13. April kl. 10 - 16. D. 14 til 19. november: Torsdag 
og fredag kl 11 - 18. Lørdag, søndag og helligdag kl. 11 - 15. I 
 vinterperioden søndag og helligdage kl 11 - 15

Naturplanteskolen –  
Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.
Tlf.: 20 95 24 44    MAIL?
Følg os på Facebook og få vores nyhedsbrev
på www.naturplanteskolen.dk


