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1. En madskov indeholder mange 
træer, til mange formål

Karakteristika:
• Stor biodiversitet.
• Mange flerårige planter og træer.
• Planterne understøtter hinanden efter princippet ’70% synergi, 30 % konkurrence’.
• Fokus på at flest mulige planter har spiselige dele.
• Er jordforbedrende.
• En madskov kan være alt lige fra få hundrede kvadratmeter til flere hektar.



2. Bliv klog 
på madskove

I LØBET AF ÉN TIMES VIDEO-
BESKRIVELSER &
ÉN ARTIKEL PÅ FIRE SIDER
Skemaet er lavet sådan, at det 
nogenlunde udtrykker min 
prioriteringsrækkefølge af 
yndlingsfilm. Og så har jeg 
sammensat og valgt dem, så de 
beskrivelser skovhaver 
systematisk, strukturelt, 
indholdsmæssigt og på lidt 
forskellige stadier i udviklingen –
dog alle havende en vis alder, så 
man kan se potentialet i, hvad de 
bliver til.
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HVEM, HVOR, STØRRELSE, WEB KOMMENTARER
Robert And Robyn Guyton 
New Zealand, sydligt beliggende på sydøen
2 acres
Titel: Tour a thriving 23-year-old permaculture food forest – an invitation 
for wildness. 
https://www.youtube.com/watch?v=6GJFL0MD9fc&t=8s
19:31 min

Én af mine yndlingsfilm om madskove æstetisk set. To yderst sympatiske 
mennesker udstråler dét, det handler om. At LEVE MED naturen, lade 
diversiteten udfolde sig med styrede initiativer. Samtidig er der en lang 
række info’s om, hvad og hvordan en madskov etableres og er.
Ejerne siger bl.a.:’Jeg har ikke som sådan gjort noget klogt i madskoven, 
jeg er blevet mindre tilbøjelig til at blande mig i naturens iboende 
intelligens og organiseringsevne.’
’Naturen ’realigner’ os’, livet understøttes og vi afstår at ødelægge. Så 
vokser overflod af sig selv ud og op.’

Geoff Lawton
Australien, Channon, New South Wales (subtropisk)
https://www.youtube.com/watch?v=hCJfSYZqZ0Y&t=6s
Titel: The forested garden: What is at food forest?
13:11 min

Filmen viser meget smukt udviklingen i en madskov henover en årrække, 
fra etableringen hvor der er minimalt udbytte, til når den produktive skov 
bliver dominerende.
Den beskriver hvordan dyr er en del af designet.
Alle elementerne er tilpasset hinanden for at speede tempoet op i forhold 
til den slags udbytte, vi måtte ønske af skoven.
Et levende robust system, hvor jordkvaliteten forbedres over tid. Med 
større udbytte end andre landbrug i forhold til input. Permanent 
fødevareforsyningssikkerhed uden at forvolde skade på jorden, tværtimod 
at gøre jorden mere resilient. 

National Geographic har lavet en kort beskrivelse af Martin Crawfords 
madskov, den forklarer det virkelig godt på kort tid. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_m_0UPOzuI&t=87s
Titel: A forest garden with 500 edible plants could lead to a sustainable 
future. Short film showcase.
Ca. 5 min.

Mira Illeris & Esben Schultz har skrevet en meget glimrende portrætartikel
af Crawfords have. Jeg kunne godt hive highlights ud, men det ér lidt 
dobbeltarbejde. Læs den! Og den komplementerer National Geographics 
film.

Martin Crawford 
Sydengland
2 acres
https://www.youtube.com/watch?v=GFbcn06h8w4&t=42s
Titel: Martin Crawfords forest garden
13:15 minutter

Grundprincipper: 
Man laver et grunddesign, hvor man planter træer i forskellig størrelse på 
en måde, så de samarbejder og understøtter hinanden frem for at 
konkurrere.
Der er meget lidt input udefra, skoven etablerer sig selv, når den er 
designet. Man blander sig selvfølgelig, men ikke på en traditionel måde 
med at fjerne ukrudt – mere at man eksperimenterer med 
plantesammensætninger, der fremelsker hinanden. Kun i starten påfører 
man store mængder bioklip og flis. Man efterligner den normale 
selvetablerende natur, der altid over nogle årtier vil gro til skov, men når 
man understøtter, så sker det dels hurtigere, dels får man den slags 
planter og dermed funktionalitet / udbytte, man ønsker sig, og man får 
holdt de områder åbne, som man ønsker sig åbne.
Ikke to skovhaver er ens, og de er i konstant udvikling, aldrig statiske. Det 
er naturens lovmæssighed.

(Menneskene på stedet er i baggrund)
USA, Trumansburg, NY state
6 acres
Titel: 10 year old food forest – feral, dense, productive
https://www.youtube.com/watch?v=rzPf20kuQeA
http://www.edibleacres.org
9:09 minutter

Man vandres igennem en 10 år gammel madskov med et klima lignende 
det nordeuropæiske. Fin, natur-ydmyg gåtur gennem madskoven, med 
specifikke planteeksempler, men ikke fokus på madskovsprincipper.

https://www.youtube.com/watch?v=6GJFL0MD9fc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hCJfSYZqZ0Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Q_m_0UPOzuI&t=87s
https://permakulturgaarden.dk/wp-content/uploads/2016/08/Martin-Crawford%C2%B4s-Skovhave_-et-CO2-lagrende-dyrkningssystem-Tidsskrift-om-permakultur-nr.-1-2009.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GFbcn06h8w4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=rzPf20kuQeA
https://www.youtube.com/redirect?v=rzPf20kuQeA&redir_token=a-4NwckD4v3XG23PKr3MZhVCIfd8MTU4NTE2NzU2N0AxNTg1MDgxMTY3&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.edibleacres.org


3. Mennesker og bøger

Crawford har også skrevet ’biblen’ om forest gardening, der kan udgøre 
en manual at bygge efter / få inspirationer fra. Ikke alt kan overføres til 
dansk skovhaveetablering.

4

Nogle sværger til Dave Jacke’s to bøger om 
skovhaveetablering frem for Crawfords.



Aiah Noack

Stephen Barstow

Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen 
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Birgit Rothman



Aiah Noack har Naturplanteskolen i 
Hedehusene. Hun er spiselige blomster-

nørd mm., holder mange kurser.
naturplanteskolen.dk

Stephen Barstow bor i Nordnorge, er 
meget rejsende og holder foredrag om de 
80 planter med mange flere, som han har 

skrevet bog om. Han holder også 
fremvisninger af sin have.

edimentals.com

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb 
lever bæredygtighedsprincipper

360 grader rundt, de bor i økolandsbyen 
Friland på Mols.

permakulturhaven.dk
youtube.com/channel/UCY4lSOePNmRa7

40QqXGuqug

Birgit Rothmann holder til på Samsø under 
navnet ‘Kærbakkens Permahave’. Hendes 

fine sted kan besøges, og hun laver 
havedesigns.

gallerirothmann.dk
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http://www.naturplanteskolen.dk/
http://www.edimentals.com/
http://www.permakulturhaven.dk/
https://www.youtube.com/channel/UCY4lSOePNmRa740QqXGuqug
http://www.gallerirothmann.dk/


4. Permaculture Design Course (PDC)

• Bill Mollison er grundlæggeren af permakultur, nu 
afdød. Hans manual er grundbog for alle, der 
arbejder med permakultur.

• Man kan få en grundlæggende viden om 
permakultur fra Geoff Lawtons hjemmeside, hvor 
der er en lang række videoer og artikler og links. 
Hans arbejde er helt uden sidestykke flot!
geofflawtononline.com

• I DK kan man tage kurset hos adskillige, jeg 
kender bedst til Karoline & Tychos fremragende 
kurser. (permakulturhaven.dk)
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https://www.geofflawtononline.com/


• Skovhavens formål er bl.a.:
– Produktion af mad, dvs. utilitaristisk
– Bæredygtig natur, dvs. naturalistisk
– Videnskabelig – udforskning af planter, jord
– Praktiske kurser og uddannelse
– Fællesskabs-skabende
– Æstetik / rekreation
– Sundhedsfremmende / terapeutisk
– Symbolsk
– Moralsk
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5. De mange formål
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Candela Vargas har skrevet speciale om etablering af skovhaver (Københavns Universitet 
august 2016). Det udmærker sig bl.a. ved at give konkrete eksempler på veletablerede og 
gamle skovhaver, til inspiration for etablering af nye. 



6. Lag og zoner
Lag
1. Trækroner
2. Mellemstørrelses træer
3. Buske
4. Urter
5. Bunddække
6. Rodfrugter, spiselige eller gavnlige 

i øvrigt (rhizospere)
7. Klatreplanter (vertikalt lag)
8. Vand
9. Mycelium (den underjordiske del af 

svampe). Spiselige svampe muligt.
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Zoner
1. Beboelse og plukke-afgrøder
2. Lave afgrøder
3. Højere afgrøder / begyndende frugtskov
4. Skov
5. Frizone
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Candela Vargas illustration



7. De mange sammenhænge
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8. Kontinuum fra ekstensiv til intensiv

• Naturskov, dvs. naturen gives frit slag, evt. i en allerede etableret 
skov, der ikke længere styres på nogen måder. Der kan etableres 
åbne værens-rum, og sporadiske stier kan nænsomt etableres, hvis 
mennesker skal have adgang til skoven.

• Savanne, dvs. blandede spredte træer og naturligt forekommende 
dyr. Ikke Indhegnet.

• Nøddeskov, evt. med græssende køer og/eller får. Indhegnes af 
hensyn til dyr.

• Allédyrkning, f.eks. med hvede mellem nyttetræer. Indhegnes kun 
hvis naturligt forekommende dyr ødelægger høst.

• Frugtplantage, evt. med fjerkræ til jordhold og –forbedring. Dyr 
indhegnes eller sættes i rullende store bure, frugtplantage kræver 
ikke som sådan indhegning.

• Skovhave, kan designes og være forskellige grader af intensiv, dels 
som ung, hvor design dynamisk tilpasses forholdene, dels i forhold til 
at plukke og bruge afgrøder. Indhegnes delvist eller helt.
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Ekstensiv pleje

Intensiv pleje



9. Et eksempel: Jerome Osentowskis
30-årige madskov
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Colorado-drivhus- og madskovskurset i 
august 2019 bød på 14 dage i ‘Edens 
Have’, en madskov med flere søer og 
indbyggede niveau-forskelle og flere 
tusinde træer, dels nogle akkumulator-
træer, men mestendels træer med 
spiselighed i alskens nuancer, samt i 
underskoven flerårige spiselige planter i 
store mængder. Madskoven fyldte ca.
5.000 kvadratmeter af grunden. 
Derudover var de fire typer 0-energi 
drivhuse, styret med forskellige 
temperatur-zoner året rundt. Og derudover 
var der en meget stor mængde 
inspirationer at forfølge. 
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På rundtur med Jerome på i madskoven. Det kan ikke forklares, det skal opleves, hvordan 
det er at gå rundt i total mad-overflod. Uanset hvor meget vi plukkede og brugte og spiste i 
køkkenet, så kunne det ikke ses i skovens overflod. 

EFTERTANKER. Det mest 
transformerende ved besøget var, at 
min forestilling om føde-vareknaphed 
som en både nutidens og endnu mere 
en fremtidens trussel, kollapsede. 
Dyrker vi i samklang med naturlovene, 
dyrkes der veritabel overflod. ‘Knaphed’ 
som begreb er måske en kapitalismens 
konstruktion, der skal holde grådighed i 
skak, sikre at ‘pøblen’ ikke bliver doven 
og få pengene til at cirkulere? 
Når man, som Jerome, både kan leve i 
overflod og samtidig forblive ydmyg og 
nøjsom i sin levevis, bl.a. mest leve 
vegetarisk, samt stadig bygge sine 
drivhuse mest af genbrugsmaterialer, 
så nærer jeg virkelig et håb for 
fremtiden! 


