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Flere efterspørger bære-
dygtige og klimasikrede haver

gode råd, når du skal indrette en have
• Sørg for at tænke læ ind! Lav små kroge rundt omkring, og sørg for at 

plante noget grønt som vindbryder ved husets hjørner. Det er vigtigt, 
fordi temperaturen føles 2-3 grader lavere i vindsiden, hvis det blæser 
meget i din have.

• Plant lige uden for vinduet, og få generelt trukket det grønne så langt 
ind som muligt. Hvorfor kigge ud på en bred terrasse med havemøbler 
eller en grå gangsti? Det giver meget mere værdi at kigge ud på noget 
grønt, så du også kan nyde haven de dage, hvor du ikke kommer ud. 

• Glem ikke, at året har 12 måneder. Tænk både i stedsegrønt og løg-
vækster, så haven ikke ligner hø hele vinterhalvåret. Sjove oplevelser i 
haven om vinteren kan f.eks. være varme omkring et bål eller middag 
i drivhus med fakler udenfor.
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“Det giver en dejlig følelse  
at spise et æble, man har 
fulgt, siden det var en 
blomst på æbletræet ”
Lone Skjødt, Grønne Glimt havedesign

Hvordan indretter man en nem have, som 
ikke vælter i den første storm, og som kun 
bliver flottere med årene? Lone Skjødt fra 
Grønne Glimt havedesign hjælper nye og 
gamle haveejere med at indrette haver, som 
de elsker at være ude i.

Da Lone Skjødt var 11 år gammel, fik hun seks 
kvadratmeter i forældrenes have. Her såede 
hun gulerødder og blomsterfrø, som hun købte 
i den lokale brugs, og hurtigt overtog hun også 
sine søskendes køkkenhaver.

I dag lever hun af sin passion og er indehaver 
af Grønne Glimt havedesign.

“Haven er vores grønne frirum, og ligesom 
i vores bolig skal hver kvadratmeter gerne 
udnyttes optimalt. Med et gennemtænkt design 
og god indretning kan man invitere naturen 
ind og bruge haven til at slappe af i – i stedet 
for at konkurrere om at vinde i ukrudtsfri 
græsplænedyrkning,” siger Lone Skjødt og 
forklarer, at det for de fleste af hendes kunder 
er vigtigt at få en nem have.

Kan du spise din have? 
Lone Skjødt indretter haver til alt fra små 
byhuse, gamle huse i skoven og villaer ved 
vandet. Den perfekte have kan være mange 
ting, men den skal være rar at opholde sig i. 
Og så skal den være driftsikker:

“Man skal sørge for at få valgt nogle planter, 
som kan tåle vind og vejr. Det må også gerne 
være nogle, som giver blomster, bær og frug-
ter. For der er ikke noget bedre end at høste 
de bær og grøntsager, man selv dyrker, og det 
giver en dejlig følelse at spise et æble, man har 

fulgt, siden det var en blomst på æbletræet,” 
siger Lone Skjødt.

Hun fortæller, at udover spiselige haver, så 
er der flere og flere, der har fokus på klima 
og bæredygtighed, når de skal indrette deres 
have:

“Det handler for eksempel om, hvordan man 
kan udnytte regnvandet, gøre jorden mere 
frugtbar, tiltrække dyrelivet eller lave sin egen 
kompost. Derudover er det vigtigt at få plantet 
en stærk have, så den ikke vælter i den første 
storm, og den skal kunne tåle både våde og 
tørre somre.”

Inspiration fra hele verden
Det tager altid nogle år, før en ny have rigtig 
vokser til. Og den skulle helst kun blive flot-
tere og flottere med tiden og se godt ud hele 
året. 

Det er sådan nogle nogle ting, som Lone Skjødt 
har blik for. Ligesom hun også har blik for, 
at en have skal kunne nydes både indefra, og 
mens man opholder sig i den. 

Udover at nørde alverdens havebøger, fordi 
hun ikke kan lade være, så rejser Lone Skjødt 
også verden rundt for at blive inspireret. Til 
næste år skal hun på studietur til Brasilien 
med Arkitektforeningen og på vandretur til 
Japan. For at samle inspiration og se noget 
andet, end de danske haver.

“Jeg er jo håbløst forelsket i planter. Og jeg går 
altid og kigger, uanset om jeg er på arbejde 
eller ej.” 


