
Kapitel 3. Spiselige flerårige planter 

1) MEGET PRODUKTIVE FLERÅRIGE 
SPISELIGE PLANTER
1. Humle
2. Kål
3. Mælkebøtte
4. Rucola
5.Spinatranke
6. Stolthenriks gåsefod
7. Sødskærm
8. Takkeklap
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3) SPISELIGT 
BUNDDÆKKE
20. Græs
21. Guld- & døvnælde
22. Kamæleonblad
23. Korsknap
24. Portulak, have-
25. Portulak, vinter-
26. Skovjordbær

2) ANDRE SPISELIGE 
FLERÅRIGE PLANTER
9. Anisisop
10. Bibernelle
11. Bronzefennikel
12. Hosta
13. Jordskok
14. Kulsukker
15. Oka
16. Sankthansurt
17. Slangepileurt
18. Strandbede
19. Syre

4) SPISELIGE 
FLERÅRIGE LØG
27. Etageløg
28. Hvidløg
29. Kamløg
30. Pibeløg, gigant
31. Prærieløg, 
white master
32. Sibirisk kantløg
33. Skovløg
34. Sydafrikansk bladhvidløg
35. Opbevaring af løg

Bundvegetation, buske og klatreplanter



1. Humle
Humulus lupulus
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• Dyrkning: En flerårig urt, der er meget robust 
og vokser op til 6 meter på en sæson. 
Formeres ved frø eller roddeling under 
hvilestadie om vinteren. Det er en plante, der 
vokser vildt i mange grøfter og skovkanter, og 
i skovhaven skal den snarere holdes i skak 
ved at høste skud ivrigt, end at man bekymrer 
sig for dens vækst.

• Brug: Blomsterne bruges til medicin, te og 
især øl. Til madlavningsbrug er skuddene 
først på sæsonen, dvs. i april-maj, de mest 
interessante. De bruges stort set på samme 
måde som tynde asparges men har deres helt 
egen delikate smag.

• PS. Er navnet på latin ikke bare skønt? Det 
minder mig om en trylleformular fra Harry 
Potter universet. J

Foto: Pixabay
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2. Kål
Brassica oleraceae

• Størrelse: Op til 3 meter.
• Plads: Solrigt til let skygge.
• Tidspunkt for såning: I potter i marts. Priklet ud i maj. Kan også formeres via stiklinger 

(Daubenton).
• Sorter: ‘Daubenton’ (den jeg har erfaring med) er glatbladet, mens ‘Scottish Pentland Brig’ 

er krølbladet og ‘Taunton Deane Cottagers Kale’ (se billede fra Birgit Rothmanns have) er 
lettere lilla i stænglen. 

• Blomstringstidspunkt / høsttidspunkt: Blomstring ca. i juni. Mine sorter vokser hele året.
• Brug: Blade kan spises friske, kogte, fermenterede og syltede. Blomsterknopper kan 

bruges som broccoli. Blomster kan spises på salater.
• Stephen Barstows samling af flerårige kål viser, at kål ikke behøver være en afgrøde, som 

skal sås og plantes hvert år. Planterne, der når en højde på 3 meter, er gamle franske, 
engelske, tyske og belgiske sorter, som næsten var tabt og glemt, hvis ikke det var for 
nogle få standhaftige familier i de forskellige lande. 

• Har købt frø hos Myrrhis i 2017 og selv dyrket frem samt et par planter fra 
Naturplanteskolen i 2018.
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Begejstret! 
På det ene billede er de næsten 
lige plantet ud. På det andet ses 
størrelsen af et brugbart blad 
nogle måneder senere. 
Udbytte har været helt vildt i 2017-
2019!
Vi bruger kål rå, i juice, svitset, 
fermenteret, stuvet etc.
Bemærk at kun nederste blade 
spises af diverse larver, snegle 
mm. (indtil nu).
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Birgit Rothmann, Samsø
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De gule blomster tiltrækker bier i den 
tidlige sommer – og kan spises, de 
smager citrus-agtigt men med en 
snert af kålens smag i sig også. Lige 
før udspring kan de spises som 
’broccoli’.
Det øverste billede er fra Katrine og 
Tychos have på Friland, hvor de 
formerer til salg. 
De to øvrige billeder fra egen have.
Man kan også vælge at høste egne 
frø fra frøstandene, jfr. billedet til 
højre. 
For nyligt så jeg frøstandene brugt i 
blomsterbuketter fra en fancy 
københavnsk blomsterbutik, de gav 
et vildt præg til buketten og var godt 
stativ for blomsterne deromkring.
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3. Mælkebøtte
Taraxacum finale

• Plads: Solrigt til let skygge.
• Blomstring: Forår og sommer.
• Formering: Kurvblomstfamilien. Frø og roddeling.
• Vinter: I milde vintre kan man finde grønne 

planter.
• Brug/høst: Hele året. De gule blomsterblade er 

søde og neutrale og kan puttes i salat eller 
drysset i pandekager. Blomsterne gør sig også 
godt i urtete. Bladene er gode i salater året rundt, 
dog mindst bitre før og efter blomstring. Bemærk 
dog at bitterstoffer er gode for fordøjelsen, så 
derfor kan det være en god ide også blot at spise 
videre af dem, mens de blomstrer. Unge rødder 
kan bruges i suppe. Ældre rødder har gennem 
historien i knappe tider været brugt som 
kaffeerstatning, hvor den tørres før brug.  

Meget produktive flerårige spiselige planter



Var jeg ikke forelsket i mælkebøtten før, så 
har i hvert fald tre mennesker sat aftryk i mig 
med deres forskellige opmærksomhed på 
mælkebøtten og fået mig til at se planten 
som noget helt særligt.
Heksen fra Rold, Dannie Druehyld har vist 
rundt i Rold Skov og hyldet mælkebøtten. I 
hendes bog ‘Vild vegetarmad’ (1985, s. 29) 
skriver hun om den, udover dens brug i 
madlavningen, at den er blodrensende og 
bloddannende. 
Den indeholder kalium, er rig på mineraler 
og vitaminer. Den har gennem tiderne været 
anset som både magiplante og lægeplante. 
Den står symbolsk for sammenhold, idet de 
mange små blomster i mælkebøttehovedet 
symboliserer ‘vi er alle i samme båd’. 

Druehyld fortæller, at den bl.a. derfor blev et 
symbol for kvinder, og den uddeltes, da 
kvinderne i 1915 marcherede til kongen for 
at takke for stemmeretten. 
rebildporten.dk/rebild/planlaeg-din-tur/dannie-margrethesdatter-
druehyld-gdk597842

Bemærk i øvrigt, at kvindernesbygning.dk
brugte mælkebøtten som logo, da den første 
indsamling foregik i 1896. Bl.a. Emma Gad 
var en væsentlig drivkraft for, at det meget 
visionære samlingssted for kvinder og 
kvinders aktive fællesskaber blev bygget. 
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Den næste, der har sat aftryk er Tycho 
Holcomb, der med ægte kærlighed i øjnene 
på et kursus udbrød, ‘jamen mælkebøtten er 
da det mest konkrete bevis på Guds 
eksistens, det må enhver da kunne se’. 
Det som andre anser for dens ukrudtsegen-
skab, anser han for dens styrke og enorme 
robusthed. Udover at den kan vokse stort set 
alle vegne, hvor den ikke sprøjtes med gift, 
så kan alle dele af den spises stort set året 
rundt, og den kan bruges medicinsk. 
Og så tilføjer han på sin superlativliste (s. 
205-206): Den er elsket af bier og af os. Det 
er en plante, der har udviklet sig sammen 
med græssende dyr, og den kan derfor tåle 
at blive ædt eller plukket igen og igen. 

Fra et jordfrugtbarhedssynspunkt, så er den 
et klassisk eksempel på naturen i arbejde. 
De lange dybe pælerødder løsner jorden 
omkring planten og forhindrer nedsivning af 
næringsstoffer. Den er således ideel ethvert 
sted, hvor jorden er kompakt – og den finder 
gerne selv derhen. 
Den pumper næringsstoffer op fra de dybere 
jordlag og bidrager til, at jorden beriges og 
gøres åben for, at andre planter kan vokse 
omkring den. 
Derfor skal plantes ifølge Tycho ikke fjernes, 
men enten spises eller skæres ned og indgå 
i jorddække, hvis man ønsker færre 
mælkebøtter. 
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Den tredje, der har sat aftryk i mig, er Tina 
Søiland, der i 2006 lavede fotoserien 
‘Fandens’. Hun har taget billeder af 
afblomstrede mælkebøtter. Man ser tydeligt, 
hvordan hver eneste lille frøsamling ved 
første øjekast er næsten ens, men ved 
nærmere eftersyn fremstår vidt forskellige. 

Jeg har købt billederne samlet som en bog, 
med 40 forskellige billeder. Det er nærmest 
en lille meditation at bladre bogen igennem. 
(Jeg har taget skærmprint i dårlig kvalitet af 
blot to tilfældige frøhoveder fra bogen. 
Konsulter hende endelig for køb af den.)
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4. Rucola / Sandsennep
Dipliotaxis tenuifolia

• Type: Korsblomstfamilien. 30-50 cm høj urt med 
løs vækst og mange aflange blade, samt gule 
blomster om sommeren. Har en bitter og skarp 
smag. 

• Formering: Breder sig flittigt ved frøspredning. 
• Brug: Både blomster og salat spises i salat fra 

tidligt forår helt hen til oktober.

Meget produktive flerårige spiselige planter



Mange ting gror bedre, jo mere der bruges 
af dem, f.eks. rucola. Det er da en Guds 
gave! Et princip ligesom kærlighed:  Jo 
mere det gives, jo mere er der af det. Og 
vel også pengeøkonomiens grundprincip? 
Hvis vi tør gøre det…

Det der ‘gror som ukrudt’ er netop ikke 
ukrudt – men naturens overflod. Mange 
tror, at for at ‘det gælder’, så skal det være 
svært for haveejeren ‘at få planterne til at 
gro’. Men de gror altså selv! Det er 
naturens grundprincip. Derfor i min både 
nutidige og fremtidige have: Vi følger 
naturens flow. Hvad vil helst gro hvor 
hvilke år og under hvilke vejromstændig-
heder? Og så spiser vi de planter, der 
dette år er de mest produktive – og har 
fred omkring de planter, der ikke trivedes 
dette år men som sikkert gør næste år.
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• Navn / oprindelse: Spinatranke har fået sit 
botaniske navn, Hablitzia, efter Carl Ludwig 
Hablizl (1752–1821), en preussisk født 
botaniker.

• Karakteristika: Spinatranke er en flerårig, 
meget kraftigt voksende klatreplante, som 
trives specielt godt i et køligt, nordisk klima. 
Som dens kaldenavn, Kaukasisk spinat, 
indikerer, stammer spinatranke oprindeligt fra 
Kaukasus, hvor den vokser vildt og trives med 
en relativ kort vækstsæson. 

• Tidspunkt for såning / sætning: De bittesmå, 
blanksorte frø af spinatranke behøver kulde 
for at spire. Man kan så dem om efteråret 
eller i løbet af vinteren og stille potten 
udendørs, og de vil spire i det tidlige forår. Sår 
man først om foråret, må man hjælpe 

spiringen på vej ved at stille potten i 
køleskabet i et par uger, inden den stilles ud. 

• Spinatranke er en lidt langsom starter. Det 
første år bliver den sjældent særlig stor og 
man skal ikke høste af den, men i stedet lade 
den samle kraft og vokse til. Når planten er 
blevet et par år gammel, vil den til gengæld 
kunne vokse i metermål på en enkelt sæson. 
Den er slyngende med et væld af store, 5-12 
cm lange, blade. Først på sæsonen er 
bladene hjerteformede, senere aflange, 
nærmest spydformede blade. Spinatranke er 
meget kraftigt voksende i forårsmånederne 
og kan vokse op til tre-fire meter i højden. 
Visner ned sidst på sommeren.
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5. Spinatranke
Hablitzia tamnoides

Meget produktive flerårige spiselige planter



• Vinter: Spinatranke fryser helt ned om 
vinteren, men er vinterhårdfør og skyder 
igen fra basen i det tidlige forår – faktisk vil 
man ofte opleve, at planterne skyder så 
småt allerede i det sene efterår og i løbet 
af vintermånederne. 

• Plads: Spinatranke trives i bedst i 
halvskygge eller skygge, dog vil den skyde 
tidligere om foråret, hvis den er plantet, så 
den rammes af forårssolen. Er ikke 
krævende, men bliver flottest i en god 
muldet jord. Bør ikke tørre ud.

• Brug: Når planten er vokset til kan man 
begynde at høste af den virkelige 
delikatesse: De tidlige skud. Allerede i 
februar-marts kan der høstes af de rødlige, 
nærmest pink, skud. Ældre planter vil 
kunne skyde med flere hundrede skud, der 
kan skæres af og spises, som man ville 

spise asparges – både friske og let 
tilberedte er de en tidlig delikatesse med 
en mild og god smag. Når planterne er 
kommet ud over de første par år, er de 
utroligt robuste, hvilket betyder at de kan 
tåle, at man høster af skuddene - og 
planten er derefter i stand til at skyde nye. 
Derefter skal man dog lade planten være, 
så den kan sætte skud, der kan få lov til at 
udvikle sig. Høst også blade og blomster 
hele sommeren.

• På FB-siden Friends of Hablitzia kan man 
følge årets gang for spinatrankeentusiaster 
over hele verden.

• Har købt frø hos Myrrhis i 2017. Såede 
selv. Plantede ud i 2018 to steder i haven, 
nøglehul 6 og ved siden af 
regnvandstønde.
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Udbytte: Det afhænger af laget
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Friske blade til salat.

Forårets skud er  
asparges-agtige 
og bruges som 
sådanne. 

Ældre blade til stuvninger.

Julis blomster smager også 
godt i salaten.



6. Stolthenriks gåsefod
Chenopodium bonus-henricus

• Formering: Frø og roddeling. Første år bruger den al 
energien til at danne rod. Fra år to når den fuld størrelse. 

• Vækstform: Klump, pælerod. 
• Højde: 80 cm. 
• Skyggetolerance: Fuld sol til let skygge.
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, frø, skud. Den er aktiv fra tidligt forår til sent 

efterår, kan således høstes gentagne gange. De nye 
blade er gode til salat, de ældre er bedst tilberedte. 
Bruges som man ville bruge spinat. 
Frøene høstes let med hånden. Før de kan bruges skal 
dog både den brune skal og laget af saponiner fjernes. 
Detaljebeskrivelse i ‘Permakulturhaven’ s. 221 eller: 
Karoline og Tycho er så glade for planten, at de har lavet 
et næsten 20 minutters planteportræt af den på 
YouTube: youtube.com/watch?v=mI1fuqzNg2s
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7. Sødskærm
Myrrhis odorata

• Størrelse: Op til 1½ meter høj. Når 
planten trives godt kan den have svært 
ved at holde sig opretvoksende, og kan 
således komme til at fylde betydeligt i 
omkreds.

• Plads: Sødskærm trives vel i halvskygge, 
hvor jorden er humusrig og ikke alt for tør. 
Gerne
under et træ. Kan også trives i krukke.

• Tidspunkt for såning/sætning: Flerårig 
staude. September-februar. Sødskær-
mens frø kan være længe om at spire, og 
de kræver en kuldeperiode. Frø dækkes 
med 1-2 cm. jord. Alternativt kan man 
flytte nogle af de små selvsåede planter til 
der hvor man vil dyrke planten. Flytter 
man større planter i foråret, vil planten 

ofte kunne skyde fra nogle af de mindre 
rodstykker som følger med planten.

• Blomstring/høst: Sødskærm lyser op i 
haven når den stå med de hvide 
blomsterskærme i maj måned.

• Karakteristika: Kaldes også spansk 
kørvel. Insektplante. Er fundet beskrevet i 
litteraturen tilbage i 1648. Sødskærm 
eller Spansk Kørvel som det ofte bliver 
kaldt, er i middelalderen ført til norden af 
munke, nok mere som lægeplante end 
som madplante. 
Planten kan bruges som høj bunddække 
under spredt træbevoksning. 
dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/seernes-have/havens-
planter/fakta-om-sødskaerm.htm
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Brug: Rå/tilberedt. Bladgrønt, skud, blomster.
Alle dele af planten er spiselige. 
Roden på de ældre planter kan blive stor og 
roeagtig. Roden kan koges hel eller rives og 
bruges fx i urtefrikadeller, men kan også 
bruges rå revet i salater, og endelig kan den 
syltes som asier. 
Bladene har i stor stil været anvendt i det 
gamle landkøkken i supper. Stuvede blade i 
en blanding med grønkål er også gode. 
Frøene er søde med anisagtig duft og smag. 
De aflange umodne frø har en endnu 
kraftigere, sødlig lakridssmag end bladene og 
kan, mens de endnu er grønne, stødes og 
anvendes i kager, is og andre desserter. De 
umodne grønne frø er gode at gumle på, i stil 
med lakridsrod.
Frøene skifter farve og bliver mørke og hårde 
ved modning. De hele modne frø kan bruges 
på samme måde som hele nelliker, er 
velegnet fx som krydderi i kålretter. 

Er også velegnet til kryddersnaps - det 
giver en grøn, duftende drik, der kan 
minde om grækernes ouzo. Man kan 
lade snapsen trække på både blade, 
rodstykker og de umodne grønne frø.
Af frøolien får man anethololie, som 
bruges i Kongen af Danmark-bolcher.
Og sidst men ikke mindst: De smukke 
blomster kan også spises.

Foto: Pixabay



Sødskærm giver:
• Højt udbytte
• Lang høstsæson
• Er modstandsdygtig
• Alsidig
• Indeholder mange mineraler, 

antioxidanter og vitaminer
• Er god for miljøet
• Smager skønt!
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8. Takkeklap
Bunias orientalis

• Oprindelse: Kaukasus og sydlige Rusland. 
• Formering: Frø, roddeling. Særdeles venlig 

for bier og andre insekter. 
• Vækstform: Klump, pælerod. 
• Høst: Fra tidlig forår til sent efterår. 
• Blomst: Gul
• Højde: 100 cm. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, skud, blomsterknopper, 

blomst, rod. De første blade egner sig 
bedst til at spises rå i salater. Ældre blade 
bruges i varme retter. Umodne 
blomsterstande ligner broccoli, og kan 
spises som sådan. Hen mod 
sensommeren skyder roden med fornyet 
energi. 
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De blomsterstande, der når at gå i blomst, 
kan også spises, og smager sennepsagtigt.

Foto: Pixabay
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Karoline & Tycho har deres have fyldt af 
takkeklap. 
Læg mærke til hvid kløver i bunden som 
levende jorddække og kvælstofkilde.
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9. Anisisop
Agastache foeniculum
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• Størrelse: 100-150 cm høje ret bred 
buskagtig staude.

• Plads: Solrig plads med næringsrig jord.
• Tidspunkt for såning/sætning: De er kortvarig 

flerårige. Det vil sige, at hvis man ikke 
omplanter eller deler dem hvert 2-3 år, så 
bliver de pludselig væk et forår. De sår sig 
selv, eller man kan selv tage frø og så de 
næste år. De spirer godt, bare man husker at 
små frø ikke må dækkes ret meget med jord. 
De er også nemme at stiklingeformere eller 
dele.

• Blomstringstidspunkt / høsttidspunkt: De 
blomstrer fra juni/juli til den første frost. 
Rører man ved bladene eller blomsterne har 
den en forbavsende stærk lakridsduft.

Andre spiselige flerårige planter



• Sorter/arter: I dk bruges primært to slags. 
Nemlig den almindelige med blållilla 
blomster. Og den hvide, der også kaldes for 
lakridsmynte (set hos Jerome, se billede). 
Der findes flere arter, der alle kommer fra 
Amerika. Der findes også en asiatisk art, 
Agastache rugosa der bruges som medicin 
i Kina. Alle disse arter krydser, hvis de står 
i nærheden af hinanden.

• Brug: Som krydderi egner den sig til salat, 
pynt på desserter og bagværk, fiskesovs, 
kød m.m. Den tåler kogning uden at miste 
lakridssmagen. Bladene kan bruges som 
slik. Man kan lave en velsmagende te af 
den, både af friske eller tørrede 
blade/blomster. Det er en fremragende 
snapseplante, hvis man kan lide 
anis/myntesmag.
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10. Bibernelle
Sanguisorba minor

• Formering: Vindbestøves. Spredes med frø. Kan 
også deles.

• Vækstform: Klump. 
• Blomster: Små mørkerøde blomsterhoveder, der 

dannes på korte stilke midt på sommeren.
• Højde: 30-50 cm, staude med aflange smalle 

mørkegrønne blade fra roset.
• Skyggetolerance: Fuld sol til let skygge. 
• Jord: Foretrækker tør, gerne kalkrig jord. 
• Vinter: Grøn. 
• Brug: Spis bladene hele året. Smagen er let 

agurkeagtig. 
• Købt hos Aiah Noack 2017.
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11. Bronzefennikel
Foeniculum vulgare

• Type: Bronzefennikel er ret udbredt som staude. 
• Størrelse: Op til 150 cm.
• Placering: Fuld sol og halvskygge, i klakrig, let tør 

og klakrig jord.
• Brug: Tages skuddene i en højde af 10–20 cm 

(målt hvor yngste blad titter frem fra stænglen), 
er de en delikatesse. Søde, saftige og møre kan 
de spises rå i salater eller alene som snack. I en 
wokret går de også meget fint. Resten af sæson-
en er bladene dejlige som krydderurt – ikke 
mindst til fisk.

• Karakteristika: Det er en flot og karakteristisk plante. Når den efter nogle år er blevet en 
tæt plante, er det godt at tynde ud i skuddene om foråret, tag ca. halvdelen. 
Bronzefennikel har bittesmå frø, der også kan anvendes i madlavningen. Frøene spredes 
let i haven, så man finder bronzefennikel hist og her næste forår. Første år bliver 
planterne ikke ret store, så de kan få lov at passe sig selv, indtil man følgende efterår 
eller forår flytter planterne der hen, hvor de skal blive.
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12. Hosta
Hosta sieboldiana

• Type: Aspargesfamilien. Stammer fra Japan.
• Størrelse: Klumpformet kraftig plante med ca. 50 cm. høje, 

store blålige blade
• Plads: Trives i halvskygge og skygge i en nærings- og 

humusrig jord.
• Formering: Frø, deling.
• Blomster: Bestøves af humlebier. 70 cm. lange blomsterskud 

i juli-september med hvide eller svagt lyseblå blomster. 
• Karakteristika: Velegnet som bunddække, til afskæring og 

som insektplante. Kendt som ’sansai’ – bjerggrønsager i 
hjemlandet Japan. Tip: Afklippede blade kan bruges til at 
samle snegle sammen i.

• Brug: Spis i salat blade, stilke, blomster. Stilke: Cremet, 
sprød, urteagtig smag. Udfoldede blade: Fyldig, cremet 
smag. Blomster: Mild smag. (Kun ovennævnte sort smager 
godt. Resten smager af sæbe og kan blive slimede).
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13. Jordskok
Helianthus tuberosus

106

• Dyrkning: Jordskok er i slægt med solsikke, 
den stammer fra Nordamerika. Den er flerårig. 
Den er en stængelknold ligesom kartofler. Den 
har et højt indhold af inulin, et ufordøjeligt 
kulhydrat. Den bliver op til 2 meter høj.

• Høst: Kan høstes hele senefteråret og 
vinteren. 

• Jord: Lysåbne eller letskyggede steder med 
veldrænet men ikke før tør jord og højt 
humusindhold. I naturen er det en 
skovbrynsplante.

• Brug: Er meget velegnet i vinterkøkkenet. 
Smager nøddeagtigt rå. Kan bruges i salater 
rå, og er perfekt i stuvninger og til suppe.

• Jeg har haft meget glæde af planten på 
Strøybergsvej.
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14. Kulsukker
Boraginaceae
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• Vækstform og formering: Klump, roddeling. 
• Højde: 100 cm. 
• Vækstbetingelser: Fuld sol til delvis skygge. 

Foretrækker fugtigt og nærringsrig jord, men 
tolererer alle typer. Plantes hist og her i haven. 
Humlebier og bier flokkes om de smukke lilla 
kulsukkerblomster om sommeren. 

• Blomstring: Lilla blomster, sommer. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Indeholder stoffet allantoin, som er en 

celleprofilerant, der fremmer nye celler. 
Indeholder også planteslimstoffer, som virker 
lindrende på brandsår og hudproblemer. Den 
primære grund til at dyrke kulsukker er biomasse. 
Bladende klippes og bruges som jorddække. 
Planten har dybe pælerødder, som trækker 
nærringsstoffer fra de nedre jordlag og op. 
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15. Oka
Oxalis tuberosa

• Type: Surkløverfamilien (oxalidaceae). Flerårig.
• Størrelse: 50-80 cm. høj, sukkulent urt med underjordiske knolde.
• Blomster: Gule blomster sidst på sommeren og efteråret. 
• Plads: Trives i almindelig, fugtig og næringsrig havejord i sol og 

halvskygge.
• Tidspunkt for såning / sætning: Bestøves af bier og andre 

insekter, tiltrækker sommerfugle. Knolde, stiklinger, frø. Kan tåle 
lidt frost, men er ikke altid vinterhårdfør i dk. Knoldene kan gerne 
opbevares frostfrit og udplantes om foråret, hvis det er hård vinter. 

• Brug: Sommer, efterår, vinter. Spis i salat blade, skud, blomster, 
rodknold. Blade har tør, frisk, syrlig smag. Rodknold: Syrlig frisk 
smag. Kan spises frisk eller tilberedt. Bruges sparsomt af hensyn 
til oxalsyreindhold. Kan beskæres til ny vækst af spiselige blade. 
Den er så fin i smagen, så når man f.eks. i novembers gråhed går i 
haven og lige nipper et blad midt mellem alt det visne, så får 
smagsløgene et herligt løft.

• Købt hos Aiah Noack 2017.
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16. Sankthansurt
Hylotelephium telephium

• Type: Stenurtfamilien. Flerårig.
• Størrelse: 30-50 cm. høje.
• Plads: Trives i almindelig mager og gerne fugtig havejord. 

Solelskende men skyggetolerant.
• Tidspunkt for såning/sætning: Forår eller efterår. Tag gerne 

stiklinger. Eller del plante. Eller frø.
• Blomster: Hvide eller rødlige tætte blomster. Kan ikke 

spises.
• Karakteristika: Sukkulente blade. Tiltrækker sommerfugle, 

bestøves af bier og andre insekter. Kan beskæres til ny 
vækst af spiselige blade.

• Brug: Spis unge blade og skud i salat om foråret. Saftig, frisk 
agurkesmag. Når det bliver sommer, bliver smagen bitter. 
Der er stor forskel på smagen af sorterne. Rodklump kan 
også spises hele året, indeholder 10% kulhydrat. Koges og 
bruges i suppe, gryderetter og wok.
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17. Slangepileurt
Persicaria bistorta
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• Type: Skedeknæfamilien. Har sorten ‘superba’, 
flerårig.

• Størrelse: 50-80 cm. høje.
• Plads: Trives i fugtig almindelig havejord i sol og 

halvskygge.
• Formering: Deling eller frø. Så god bunddække-

plante, at den ofte behøves styret.
• Blomster: Lyserøde/pink blomsteraks sidst på 

sommeren. 
• Brug: Spis unge blade, blomsterstilke og 

blomster i salat. Unge blade er godt alternativ til 
spinat og kan også svitses. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.
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18. Strandbede
Beta vulgaris maritima

• Størrelse: 20-40 cm. i højden. Vokser horisontalt, 
op til ca. en meter.

• Plads: Sand/tørke er mulig. Dvs. bland sand i 
plantehullet. Gerne fuld sol.

• Tidspunkt for såning/sætning: Flerårig. Tidligt forår, 
marts. Kan såvel forsåes som sås direkte.

• Blomstringstidspunkt/høsttidspunkt: Der kan 
spises løs i adskillige måneder. Den er tidligt i 
gang, så den har potentiale som tidlig forårsgrønt. 
Blomstrer i juli-august.

• Karakteristika: Har pælerod. Strandbede er den 
vilde forfader til sølvbede og  bladbede. De har 
hverken sygdomme eller skadedyr, og de har høj 
tolerance ift. tørke. Dyrk selv, men gå også til 
stranden og find den. Den vokser vildt primært på 
de stenede strandvolde på strandene i Østjylland 
og ved Storebæltskysterne.
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• Brug: Strandbede har været fast ingrediens 
i vores mad i 2018-2019, den er kraftigt 
voksende helt fra april-oktober, så i 
perioder spiser vi decideret indædt og 
skærer den endda lidt tilbage. De spæde 
blade er ok rå i salat. Senere bliver de lidt 
stive og læderagtige i det, og så er de 
bedst tilberedte – dampede, svitsede, 
syltede eller marinerede. Blomstrende 
stængler med blade og umodne blomster 
er også spiselige, se billedet forrige side. 
De let kødede blade har en fin smag, lidt 
salt og bitter med en snert spinat over sig. 
Blomsterne kan ristes på panden og har en 
sjov bruskagtig konsistens.

• Husker ikke om jeg købte mine planter hos 
Tycho eller Naturplanteskolen 2017.

Se Tycho artikel i permakultur nr. 2, 2009, s. 29.
Se også: 
havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgroen
tsager/1151.html
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19. Syre
Rumex

• Typer: Almindelig-, spinat-, have-, blod-, fransk-, fjeldsyre. 
• Vækstform: Klump, pælerod. De er robuste mod både 

tørke og megen nedbør. 
• Højde: 20-60 cm afhængig af type. 
• Blomstring: Sensommer. 
• Formering: Flerårig. Frø eller deling af rodklump i foråret. 

Sol til let skygge. 
• Vinter: Hvilestadie.  
• Brug: Hårdføre arter, som er lette at dyrke og har en lang 

høstsæson. Har en positiv effekt for andre plantetyper, 
idet de akkumulerer næringsstoffer. Fra dybere jordlag 
optager de kalium, fosfor, kalcium, jern og natrium, og er 
med til at forhindre udvaskning af næringsstoffer. De 
smager på hver deres måde godt, men bør kun spises i 
moderate mængder grundet oxalsyre og tanniner. Friske 
blade som drys eller svitsede/kogt med i varme retter. 
Man kan også bruge syre til farvning af garn.
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Billedet viser rød skovsyre fra egen 
have. Den glimrer med lang smuk  
blomstring, helt fra juli til september, 
i hvert fald i 2019. Blomsterne kan 
spises og er smukke som drys på salat.
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20. Græs

• Bliver skrøbeligt af at blive slået tit. Roddybde ækvivalerer højden over jorden.
• Bliver stærkt og næringsrigt og etablerer sund jord i rodstrukturen, når græsædende dyr går 

på det, spiser af det – og det så igen får fred. 
• Holistisk afgræsning er således det optimale på madskovens stier.
• Græs sammen med kløver giver bedst jord. Bland også gerne flere græstyper.
• Det er også smukt at sprede vilde blomsterfrø og lade en del af græsplænen vokse sig høj 

og vild. Det er vældig godt for insektlivet. Ja, det burde faktisk være et påbud, at enhver 
haveejer har et vildt hjørne i sin have, så vi kan få mængden af insekter op i en fart igen.

• Bemærk at græs er eneste nævnte plante, der ikke kan spises af mennesker i denne 
oversigt – men funktionalitet for mennesket og livgivende sted for dyr, samt dets 
jordforbedringspotentiale gør, at ingen kommer uden om græs i deres skovhave.
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21. Guldnælde & Døvnælde
Lamiastrum galeobdolon &Lamium Album

• Type: Læbeblomstfamilien. Sorten ‘Variegata’ er den jeg har erfaring 
med, jfr. Tycho.

• Størrelse: Op til 50 cm., bunddække.
• Placering: Fuld skygge, let skygge, fuld sol. 
• Blomstring: Forår til tidlig sommer.
• Vinter: Guldnælde står grønt hele året. Døvnælde hviler.
• Formering: Vegetativt ved udløbere. Frø. 
• I køkkenet: De helt friske blade benyttes rå. Resten af året bruges de 

lidt hårede blade og stængler i alskens stuvninger til pastaretter mm. 
De smager ikke af så meget i sig selv, men de udgør næringsrigt fyld, 
så krydr kraftigt omkring dem.
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22. Kamæleonblad 
Saururaceae
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• Type: Sorten ‘Rainbow’ er den jeg har erfaring 
med, købt hos Aiah Noack.

• Størrelse: 20-40 cm., bunddække.
• Placering: Fuld skygge, let skygge, fuld sol. Fugtig 

såvel som tør jord, dvs. meget fleksibel.
• Blomstring: Hvide blomster sidst på sommeren. 

Bestøves af flere slags insekter
• Formering: Deling, stiklinger, frø. I milde klimaer 

invasiv. Overlever bedst hvis vinterdækket.
• Brug: Spis blade og skud i salat. Smager som en 

mellemting mellem karse og mild koriander. 
Bruges som fiske-krydderi sammen med lime, 
citron eller citrongræs til asiatiske retter. 
Urtete af friske og tørrede blade.
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23. Korsknap
Glechoma Hederacea

• Formering: Frø, vegetativt. Den spreder sig ivrigt med 
udløbere. 

• Blomstring: Forår. 
• Vinter: Grøn. 
• Højde: 20-30 cm. 
• Skyggetolerance: Fuld sol til skygge, dvs. robust og 

fleksibel. 
• Høstperiode: Hele året, bortset fra midt på vinteren. 
• Spiselige dele: Blade og blomster. 
• Andet: Bi-plante. Bunddække. 
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24. Portulak, have-
Portulaka oleracea
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• Formering: Frø. Breder sig ved frø. 
Bestøves af småinsekter samt vind. 

• Vokseplads: Trives i sol og i 
almindelig havejord. 

• Sæson: Sommer og efterår. 
• Brug: Spis unge blade, blomster og 

skud i salat. Frisk cremet ærtesmag. 
Ældre blade smager slimet. Kan 
også stuves og virker let jævnende. 
Kan karamelliseres i ovn. Blade kan 
også bruges til urtete. Urten er rig 
på omega 3 olie, kalk, jern, 
magnesium og vitamin A. 
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25. Portulak, vinter-
Claytonia perfoliata
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• Formering: Frø. Enårig urt, der bliver 20-30 cm høj. 
Sås i juli-august og holdes fugtig indtil fremspiring. 
Den kan sås vildt mellem træer, eller den kan blive 
en kraftig vinterplante i drivhus. 

• Vokseplads: Den stammer fra det nordvestlige USA, 
hvor den er bunddække i blandede løvskove. Den 
trives både i halvskygge og direkte sol.

• Brug: Spis fra januar de unge blade, blomster og 
skud i salat eller tilsæt til sidst i varme retter. Den 
smager ikke af så meget men kan omvendt bruges 
som grønt på alle mulige måder og er tiltrængt C-
vitamintilskud i januar.

Foto: Pixabay
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• Sæson: Det særlige om denne lille plante 
er, at den er væk hele sommeren. Den 
vokser i det sene efterår og roligt gennem 
vinteren, fra november vokser den i rosetter. 
Hen på foråret ændrer planten udseende, 
bladene ligesom svøber sig omkring en lille 
hvid blomst, der blomstrer i maj. Kort 
derefter dannes frø.

• Jeg har tænkt at skulle have planten i haven 
lige siden jeg fik den i den ugentlige 
grønsagskasse fra drivhuset-eva.dk i 
Vesterbølle, Gedsted. Jeg besøgte dem og 
så i februar, hvordan salaten på dette 
næsten naturstridige tidspunkt stod tæt og 
frodig i drivhuset.

• Kilde: Resume fra en særdeles fin artikel i havenyt: 
havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgro
entsager/520.html

Foto: Pixabay

http://www.drivhuset-eva.dk/
https://www.havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgroentsager/520.html
Billede%20af%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/da/users/WikimediaImages-1185597/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=855288%22%3eWikimediaImages%3c/a%3e%20fra%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=855288%22%3ePixabay%3c/a%3e


26. Skovjordbær
Rosaceae
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• Sorter: Fraises des bois, Rügen eller White 
Beauty. 

• Form: Løs, tueformet, 15-20 cm høj, flerårig urt 
med udløbere, hvide blomster og røde små bær. 

• Jord: Trives i almindelig fugtig havejord i sol og 
halvskygge. I skygge sættes planterne ikke frugt, 
men bruges kun som bunddække. Kan med 
fordel gødes med kompost af grannåle. 

• Formering: Spreder sig via mange udløbere.
• Brug: Velkendt. Fantastisk bunddækkeplante. 
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27. Etageløg
Allium cepa var. Viviparum

• Type: Flerårig. Oprette hule stængler. 60 cm. høje.
• Plads: Trives bedst i sol og skal stå i en god næringsjord jord.
• Tidspunkt for såning / sætning: Både de over- og underjordiske løg kan 

bruges som sætteløg, men man får de bedste afgrøder ved at bruge 
luftløgene, gerne hele bundtet, sættes ret dybt forår og efterår. Lad dem 
gerne stå uberørt samme sted, så trives de og vokser til store og 
imponerende planter, der udover brugsværdi også har prydværdi.

• Brug: Står ofte med grønne stængler hele vinteren. Skulle de fryse lidt 
tilbage, vokser de hurtigt frem i det tidlige forår og kan derfor bruges 
som erstatning for purløg i køkkenet. Luftløgene er gode som sylteløg. 
Også gode i saucer, supper og sammenkogte retter. De kan ligeledes 
knuses og bruges på samme måde som hvidløg. Smagen minder om 
skalotteløg, men er dog lidt stærkere, i retning af zittauerløg. Man 
anvender primært luftløgene, så man beholder grundplanten. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.
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Løg er velsmag og sundhed i meget høj potens. 
Løg er meget mere end rødløg, skalotteløg og 
hvidløg, som bestemt ikke er at foragte, og som jeg 
også dyrker. Jeg har dog efterhånden god erfaring 
med flere slags ‘unormale typer’. For nu nævnes 
dem, jeg ved mine foreløbige erfaring er gladest 
for, opstillet alfabetisk:



28. Hvidløg
Allium

Har købt sætteløg ved
hvidløg-vin.dk
Jeg har haft købt 
‘Therador’, ‘Flavor’ og
‘Thermidrome’.
De tre sorter har tilsam-
men stor smagsmæssig 
spændvidde, men der er 
mange flere muligheder, 
hvis man vil nørde 
hvidløg.
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29. Kamløg
Allium lusitanicum
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• Type: Summer beauty. 
Narcisfamilien. Flerårig 
klumpdannende løgplante. 

• Udseende: Blomster – lilla kugle i 
juni og juli. 

• Plads: Trives bedst i sol og skal stå i 
en god næringsjord jord.

• Brug: Spis i salat – blade, blomster, 
knopper og umodne frøkapsler. 
Spises forår, sommer og efterår. 
Smagen er meget mild og cremet. 
Umodne frøkapsler kan bruges til at 
fremstille en slags kapers. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.

Foto: Piaxabay
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30. Pibeløg, gigant
Allium pskemense x fistolosum
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• Type: Flerårig kraftig staude. 
• Størrelse: Ca. 1 meter høj, klumpdannende 

løgplante med hule, tykke blade, som er blålige 
i farven.

• Blomster: Kugleformede i maj-juli. 
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. 

Tørketålende. 
• Brug: Er for stærk til frisk brug, men rigtig god i 

tilberedte retter af enhver slags. 
• Købt 2019 hos Aiah Noack. Billede er fra 

hendes sted Naturplanteskolen, og efter det syn 
måtte jeg bare selv i gang.
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31. Prærieløg, white master
Allium cernuum
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• Type: Flerårig.
• Størrelse: Ca. 40 cm. høj, 

klumpdannende løgplante.
• Blomster: Hvide 

nedadhængende 
blomsterhoveder. 

• Plads: Trives i normal og let 
havejord i sol. Tørketålende. 

• Formering: Deling, frø. 
• Brug: Forår, sommer, efterår 

og tidlig vinter. Spis i salat, 
blade, blomster og umodne 
frøkapsler. Mild sød 
purløgssmag. Traditionel 
indiansk spiseplante til salat, 
suppe, dampet mm. 

• Købt hos Aiah Noack 2018.

Medio juni 2019 spæd blomstring 
og en uge senere og fuld blomst-
ring, der holdt længe. Der er ikke 
så meget spiseligt i løgtypen, så 
jeg har den mest  for pryd.
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32. Sibirisk kantløg 
Allium senescens

• Type: Narcisfamilien (amaryllidaceae). Flerårig.
• Størrelse: Ca. 50 cm. høj, klumpdannende løgplante.
• Blomster: Lilla blomsterhoveder. 
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. Tørketålende. 
• Tidspunkt for såning / sætning: Deling eller frø. Krydser 

nemt med andre Allium-arter, således at frøplanter 
bliver anderledes end moderplanten. 

• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle, 
natsværmere, fluer, biller, bier. Modstandsdygtig over 
for snegle. 

• Brug: Forår, sommer, efterår. Spis i salat blade, 
blomster, knopper. Først på sæsonen: Mild løgsmag. 
Sidst: Skarp og mild bitter. Friskhøstede blade har 
’dobbeltknas’-effekt.

• Købt hos Aiah Noack 2017.
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33. Skovløg
Allium scorodoprasum
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• Type: Findes som vildtvoksende blomster 
i dansk natur. Dekorative små mørklilla 
løghoveder.  

• Jord: Trives i almindelig havejord eller i en 
skovlysning. 

• Brug: Delikate og bruges som almindelige 
løg. Bladende kan bruges som grønt drys.

• Købt 2019 hos Aiah Noack. 
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34. Sydafrikansk bladhvidløg
Tulbaghia Violacea
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• Type: Flerårig, 2-3 år før blomstring. Alliaceaefamilien. 
• Størrelse: Ca. 40 cm. høj, klumpdannende løgplante.
• Blomster: Lilla.
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. Tørketålende. 
• Formering: Frø eller roddeling. 
• Jord: Er tørketolerant. Tvivlsomt om den overlever dansk vinter 

(stammer fra Afrika). 
• Brug: Blade og blomster smager af hvidløg (man lugter ikke 

bagefter). Blade minder om kinesisk hvidløg. 
• Købt hos Aiah Noack 2019.
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35. Opbevaring af løg
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Billede fra Camilla Plums sted




