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Landets eneste økologiske planteskole med fokus 
på flerårige spiselige planter – sådan præsenterer 
Naturplanteskolen sig. Den ligger på et 1,6 hektar 
stort område som en grøn oase mellem Roskilde 
og den københavnske vestegn, og her kan du 
få stimuleret alle sanserne, for der er rigeligt 
med indtryk til både smagsløgene, øjnene og 
næsen. Og dét trænger man da til i øjeblikket, 
hvor det er sparsomt med at komme ud. Og da 
Naturplanteskolen primært er udendørs og har 
masser af plads, kan du fint holde afstand til 
andre besøgende. 

Dovenskabsprincippet
Bag Naturplanteskolen står Aiah Noack, der er 
uddannet hortonom og har arbejdet professionelt 
med havebrug og havedesign i 30 år. De sidste 9 
år har hun drevet Naturplanteskolen, hvor hun 
udover at sælge frø, løg og planter også afholder 
kurser. Den røde tråd i alt, hvad hun laver er, at det 
skal være nemt, sjovt og bæredygtigt at skabe sig 
en have, der både er i pagt med naturen, og kan 
levere ingredienser til middagsbordet året rundt.

“Vi tænker i helheder. I en spiselig have skal der 
være klimarobuste bede med flerårige grønsager, 
der kan klare sig godt, uanset om vi får en regnfuld 
sommer eller en bragende tør og solrig sommer. 
Vi har også et dovenskabsprincip, for det skal 
være en have, der stort set passer sig selv. En 
klassisk køkkenhave er i mine øjne meget gam-
meldags, fordi den kræver alt for meget arbejde 
med lugning og jordforbedring. En flerårig have 
skal arbejde sammen med naturen – fx sådan 
at de spiselige planter skygger for ukrudtet, 
så det aldrig bliver et problem”, forklarer Aiah 
Noack, der glæder sig over at kunne dele ud af sin 

Det er nemt at skabe sin egen

SPISELIGE HAVE
Af Kåre Peitersen

Naturplanteskolen på den 
københavnske vestegn har 
specialiseret sig i spiselige 
planter, blomster og urter. 
Tanken er, at det skal være 

nemt at få en smuk have, 
hvor du året rundt kan 

plukke blade, blomster og 
rødder til middagsbordet.

erfaring til kunderne, der tæller alt fra nysgerrige 
børnefamilier til pensionister med grønne fingre. 

“Det giver en tryghed, at de ikke kan vælge 
forkert her, for alt hvad vi har kan spises. Der 
er en helt fantastisk stemning herude, og vi har 
med vilje ikke nogen webshop, for tanken er, at 
man skal komme herud for at opleve det med 
sine egne sanser”.

Mere end 500 forskellige planter
Du kan købe mere end 500 forskellige slags spi-
selige urter, blomster, grønsager, buske og træer 
hos Naturplanteskolen, og et af de sikre hits er 
de omkring 60 forskellige slags allium – flerårige 
løgplanter som du kan plukke af hele året. En 
anden af Aiah Noacks favoritter er de mange 
slags flerårige kålplanter. “Vi har fundet en række 
historiske kålsorter, der vokser som buske eller 
ligefrem træer. De kan blive op til 10 år gamle, og 
man kan høste blade året rundt. Og så smager 
de vanvittig godt i salater”.

Kompost er grønt guld
Aiah Noack tager også gerne på havebesøg og 
udarbejder havedesigns med spiselige forslag, og 
Naturplanteskolens tilknyttede anlægsgartner 
kan endda stå for anlæg og udplantning, hvis 
du ikke selv har mod på det. Er du mere gør det 
selv-typen, kan du få rådgivning på planteskolen 
og selv gå i krig. Og her har Aiah Noack et godt 
råd til en bæredygtig, flerårig have: “Man skal lave 
sin egen kompost. Haveaffald er overset guld. 
Man kan bruge sit grønne affald til så mange 
ting, fx jorddække, flis og gødningsvand”, forklarer 
Aiah Noack.

Se mere på www.naturplanteskolen.dk

Naturplanteskolen har åbent 
tirsdag til fredag kl. 10 – 17 og 
weekender og helligdage kl. 
10 – 16. 
Lige i øjeblikket er der etableret 
kontaktløs betjening og take-
away-service, hvor du bestiller 
gennem netbutikken på 
www.naturplanteskolen.dk, hvis 
du vil undgå personlig kontakt.

Aiah Noack har udgivet bogen ‘Fantasilater – 
eventyrlige blomstersalater’ med inspirerende 
opskrifter baseret på den spiselige have. 

Udvalget af spiselige urter og planter er stort 
og mangfoldigt og stemningen i en have med 

naturen som samarbejdspartner. 
Her er hestemynte, spiselige løgplanter, 

klokkeblomster, appelsintagetes, 
kål og amarant, blandt andet. 

Allium er en række 
løgplanter, der kan 
vokse i flere år, så 
du kan plukke fra 
dem løbende.


