
1. VANDING OG VAND
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Vand-temaet er så stort, at der kun anslås forskellige temaer og muligheder, 
jeg vil udforske videre, når jeg konkret skal til at designe et sted. 

1.1. Vand er altid på vej et sted hen i naturen
1.2. Forundring og personlige oplevelser
1.3. Ravnkilde, Rebild Bakker
1.4. Associationer til andre livsområder
1.5. Nyrerne og deres filtreringsevne som 
designforbillede
1.6. Træets interageren med regnen
1.7. La ferme biologique du Bec Hellouin, 
Normandiet, Frankrig
1.8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’
1.9. Vitaliseret vand
1.10. Vandvitalisering – fakta og tro

1.11. Kul kan bruges til både 
vandrensning og jordforbedring
1.12. Vandlagring i højbed
1.13. Hügelkultur
1.14. Forsænket have
1.15. Swales
1.16. Vandhøst til dyrkningsbrug
1.17. Vaskemaskinevand føres ud til 
bestemte bede
1.18. Spiselige vejkanter
1.19. Opsamling af vand fra tag
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1.1. Vand er altid på vej et sted hen 
i naturen



1.2. Forundring og personlige oplevelser

Vandet har været her i milliarder af år. Det 
har cirkuleret og atter cirkuleret. 
Vandkredsløbet er noget af det mest 
forunderlige at studere. 
Første gang jeg blev bevidst om vandet som 
andet end vand, der bare skylles bevidstløst 
ned, var da jeg drak det vand, som vi får i 
vort sommerhus i Rødhus, jeg var omkring 
10 år gammel. Det smagte væsentligt 
anderledes end vandet i Svenstrup, det 
smagte fantastisk, og det føltes som om 
kroppen indoptog det på en både, så det 
nærmest blev absorberet nemmere end 
sædvanligt. 
Næste gang var en modsat pol oplevelse. Jeg 
flyttede til Købehavn, da jeg var i starten af 
20’erne. Vandet smagte forfærdeligt. Det var 

ram i smagen, og stanken af klor var 
uudholdelig. Jeg kunne ikke drikke det. 
Følgelig tog jeg til mit elskede sted, 
Ravnkilde i Rebild Bakker og tappede 25 
flasker, som jeg kørte med til København. 
Men hvad skete? Inden 4 dage begyndte 
vandet at smage dårligt, der gik bakterier i 
det og det blev udrikkeligt i løbet af en uge.
Jeg fattede, at vands kvalitet er noget af det 
mindst statiske, der findes. Vand er 
allermest lækkert og friskt at smage på, når 
jeg sætter munden ned til den rindende kilde 
(hvis den er ren, vel og mærke). Vand bliver 
til noget særligt bl.a. i sin egenskab af hvor 
og hvordan det er i bevægelse og dermed 
levende. 
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1.3. Ravnkilde, Rebild Bakker
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1.4. Associationer til andre livsområder

At vand for at være friskt skal være i evig 
bevægelse, giver associationer i andre 
retninger.
Det minder om definitionen, jfr. ovenfor, på 
en sund plante, for den er bl.a. sund målt på 
sin ledningsevne, sin evne til at cirkulere 
sukker og salt i kredsløbet. 
Det samme kan man endda sige om penge. 
En samfundsøkonomis sundhed måles bl.a. 
på, hvor mange gange pengene cirkulerer på 
et år. Og mister vi lysten eller tilliden til at 
turde bruge penge, bryder pengesystemet 
ganske enkelt sammen. Ligesom det gør, 
hvis rigdommene ophobes hos for få 
mennesker, der ikke aktivt sætter pengene i 
bevægelse.

Når vi kigger mere generelt på et menneske, 
er det fornemmelsen af vedkommendes 
udstråling, af flowet, der får os til at gætte 
på, om vedkommende er glad og i trivsel. Ser 
vi flow og livfuldhed, ser vi ofte også i 
forlængelse af individet gode relationer, hvor 
vedkommende giver og modtager omsorg og 
kærlighed. 
Således står jeg med ét ord, der karakteri-
serer sundhed, næsten uanset hvilket 
menneskeligt livsområde og uanset hvilken 
del af naturen, vi kigger på - og da i hvert fald 
når det gælder sund jord, sunde planter og 
dejlig frisk vand, der kan opfylde dets 
funktion for bl.a. planter og mennesker: 
CIRKULATIONSEVNE.
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1.5. Nyrerne og deres filtreringsevne 
som designforbillede

Det er efterhånden fastslået flere gange: Når 
vi vi lave gode designs, så må vi kigge på 
naturen. Vi må kigge udefter, hvordan vandet 
har bevæget sig i cyklussen i årtusinder og 
atter årtusinder. Vi kan også kigge indad, i 
vores egen skabelse. Her sker der fantas-
tiske ting alle steder. Lad os kigge på dér 
hvor væsken når hen til sidst, inden den 
udskilles som urin:
Nyrerne ligger opadtil på bughulens bagvæg 
på hver side af rygsøjlen. Nyrerne er adskilt 
fra fordøjelsesorganerne af bughinden. Hver 
nyre indeholder ca. 600.000 ganske små 
filterenheder, som kaldes nefroner. Hvert 
nefron består af et lille filter, som er på 
størrelse med et punktum, og et rørsystem 
hvor den udfiltrerede væske koncentreres. 

De små filtre tilbageholder de fleste af 
blodets proteiner, men små molekyler som 
aminosyrer, glukose og mineralsalte passerer 
over i et tyndt rør. Fra de tynde rør hentes 
næringsstoffer tilbage til blodet, mens 
affaldsstoffer skilles ud i urinen.
De tynde rør løber sammen og danner større 
kanaler, indtil de tømmer sig i 
nyrebækkenet.
Foruden at fjerne affaldsstoffer fra kroppen 
spiller nyrerne en vigtig rolle i reguleringen af 
kroppens væske- og saltbalance samt 
blodtryk. Desuden dannes der vigtige 
hormoner i nyrerne, f.eks. erythropoietin -
populært kaldet EPO - der regulerer 
dannelsen af røde blodlegemer.
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Fra nyrebækkenet løber urinen gennem urinlederen ned til 
urinblæren, hvor urinen opbevares, før den tømmes ud ved 
vandladningen. Ved vandladningen passerer urinen gennem 
urinrøret. Det samlede afløbssystem kaldes urinvejene.

Oversat til havedesign: Kan vi i vores have lave systemer, der i 
sofistikerethed bare tilnærmelsesvist lignede urinvejene - dvs. 
der transporteres vand og næringsstoffer rundt i kroppen, 
næst filtreres noget videre og andet bliver beholdt og sendt 
tilbage i næringskredsløbet - så var vi meget langt med hensyn 
til at giver vores planter de optimale vækstbetingelser. At lege 
med at skabe sådanne systemer, bliver en spændende proces. 
Der findes i dag teknologiske systemer, man kan købe og 
overvåge via en app. Men kombinationen af det naturen kan 
gøre for os, uden brug af menneskeskabte dimsedutter, og så 
kun brug af den nødvendige teknologi til at løfte det et niveau 
op, dét er den kombination, jeg leder efter i mine designs. 



1.6. Træets 
interageren med 

regnen

Bill Mollisons manual indeholder en overflod 
af fantastiske tegninger. Prøv engang at se et 

skræmprint af figuren, der viser et træs 
interageren med vandet, der falder fra 

himlen. 
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1.7. La ferme biologique du Bec
Hellouin, Normandiet, Frankrig
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Charles og Perrine Hervé-Gruyer har på deres farm lavet mange spændende designs. De 
har bl.a. etableret en lille ø, som de har plantet til med grønsager. Her sker al vanding 
helt uden menneskeindblanding, ved at naturens eget kapillærdesign giver planterne 
mulighed for via deres rødder at suge præcis den mængde vand, de behøver.



1.8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’

Vandets magi har kunstere
beskæftiget sig med til alle 
tider. Et af de nyere eksem-
pler på, hvor vand er gen-
stand for mange undringer
og perspektiveringer, er i 
Phia Ambos film ‘Når du 
kigger væk’ fra 2017. En helt 
igennem vidunderlig, 
sanselig, finurlig og lærerig 
film.
Hun stiller blandt andet 
spørgsmålet: Hvordan 
hænger vands bevægelse og 
bevidstheden sammen? 
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1.9. Vitaliseret vand 
(jfr. pkt. 8 i vitaliseringsmuligheder)

På vort jordkursus lavede vi et eksperiment, 
hvor vi målte ledningsevnen på planter, der var 
blevet sprøjtet med henholdsvis kompostte, 
kiselpræparat, bittersalt, kalk+bor+huminsyre, 
humuspræparat, vand, vitaliseret vand, biosa, 
sobac, høte, gylle og kontrol. Vi målte på blad og 
stængel 1) brix+brydningslinje, 2) pH, COND 
mS-ledningsevne og NO3. Vi fandt, at vitaliseret 
vand havde endog særdeles positive tal for 
påvirkning af planten, ligesom de fleste af de 
øvrige vitaliseringsmuligheder havde. 
Dynamiseret vand laves ved, at man rører i 50 
sek., så der opstår en vortex i vandet, så skaber 
man i 10 sek. kaos-bevægelse, dernæst igen 
vortex. Man rører efter dette mønster i 15-20 
minutter. Billedet af en spand med pumpe er en 
driftig landmand, der selv har lavet en billig 
dynamiseringsmaskine. 
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Vi lavede også vitaliseret vand manuelt, 
hvor vi rørte på skift. Og derefter var vi i 
marken og sprøjte og sluttelig måle på 
effekterne.



1.10. Vandvitalisering-fakta og tro

Jeg har i nu en del år læst løst og fast om 
vand og vandkvalitet. Jeg aner ikke, hvad jeg 
skal tro på! For nu har jeg draget 
konklusionen, at jeg udenfor vil lave de 
designs, der lader vandet bevæge sig så frit 
og naturligt som overhovedet muligt.
Indenfor i huset er det værre med hensyn til 
at træffe de rigtige beslutninger. Dette er 
hvad jeg anno 2020 er nået til: 
Kulstang: Jeg bruger en kulstang i min 
vandflaske. Kul renser og beriger vandet. Det 
smager ganske enkelt bedre (se. f.eks. 
kulsort.dk). Der er forsket en del i kuls evne 
til at rense vandet, f.eks. for pesticidrester, 
og det bruges også en del steder i den 
danske vandforsyning. 
Grander: Jeg købte for nogle år siden en lille 
Grander-stav, hvor man rører rundt i vandet, 

lige før det skal bruges. Den siges at 
vitalisere vandet og kan også købes som et 
installationsanlæg, se grandervand.dk. 
Den næste ting, jeg (overfladisk) har 
undersøgt, er en lille propel, som når den 
drejer rundt skaber en vortex i vandet. Den 
siges at optimere vandkvaliteten på blot 3-4 
minutter. På hjemmesiden beskrives 
forskellige positive effekter, som jeg ikke er 
gået i dybden med at finde ud af, om der er 
videnskabeligt belæg for er korrekte (hvis 
den slags belæg skal være derudfra, man 
træffer sine beslutninger?). Jeg har endnu 
ikke købt den. Se clean-water.dk
Så har jeg undersøgt et system, der hedder 
EWO Classic, se det-rene-vand.dk. Skulle jeg 
bygge hus i dag, så ville jeg nok installere et 
sådant system.
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http://www.kulsort.dk/
http://www.grandervand.dk/
http://www.clean-water.dk/
http://www.det-rene-vand.dk/


1.11. Kul kan bruges til både 
vandrensning og jordforbedring

På jordkurset prøvede vi selv ved pyrolyse forbrænding at lave kul, der bruges til jordforbedring.
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Det skal dog inden det bruges i haven 
gøres levende ved f.eks. at blive tilført en 
vulfungerende kompost.



1.12. Vandlagring i højbed
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Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet
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1.13. Hügelkultur

Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet



1.14. Forsænket have

17Foto:  Birgit Rothmann, side 118

Tørre jordstykker kan 
forsænkes og f.eks. 
vand fra et tag kan 
udnyttes til at løbe 
derned, evt. gennem 
et hügelbed.



1.15. Swales
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modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/

http://modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/


1.16. Vandhøst til dyrkningsbrug

• Patrick Padden er en Colorado-boende permakultur-nørd, der har specialiseret sig i 
vandopsamling og brug i dyrkning. Hans hjemmeside bugner af ideer til designs. 
paddenpermaculture.com

• Brad Lancaster er den nok mest internationalt anerkendte og længst dermed arbejdende. 
Hans hjemmeside er en sand overflod af viden og ideer, se også hans bøger herom. 
harvestingrainwater.com
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https://www.harvestingrainwater.com/
https://www.harvestingrainwater.com/


1.17. Vaskemaskinevand føres ud til 
bestemte bede
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1.18. Spiselige vejkanter
-mad som allemandseje 

– naturlig vanding med regnvand
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1.19. Opsamling af vand fra tag
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På Drosselvej er jeg heldig at have 
et nedløbsrør, der samler vand fra et 
kæmpe tag. Jeg købte en smuk 400 
liters opsamler, som jeg har meget 
glæde af. Eneste problem er 
nærmest, at jeg slet ikke kan bruge 
alt det vand, der kommer bare ved 
et enkelt regnskyl. Jeg har monteret 
en overløbssikring, så der ikke sker 
oversvømmelser i opsamleren.



2. STEN
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Til gangstier, vandfordeling, højbede, 
termisk varme, pynt og rumdeling

2.1. Yoganandas meditationshave, Encinitas, Californien
2.2. Stendesign til at gå og lege i, samt der er vandopsamling, Sydney
2.3. Stidesign omkring vand, Bali
2.4. Anne Justs Have, Hune
2.5. Jeromes drivhus, Colorado
2.6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob
2.7. Nøglehulsbed, Red Bute Ranch, Colorado
2.8. Stenbed, Botanisk Have
2.9. Begnas Lake Resort, Nepal



2.1.Yoganandas 
meditationshave

Encinitas, Californien 
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2.2. Stendesign til gå og lege i, samt 
der er vandopsamling, Sydney
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2.3. Stidesign omkring vand, Bali
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2.4. Anne Justs Have, Hune
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2.5.  Jeromes drivhus, Colorado
Termisk varme v/ nordvæg samt i højbed
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2.6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob 
Basalt Mountain Gardens, inde og ude 
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Gangstier og afgrænsning i drivhus
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Gangsti rundt om huset, skrænt med stenbedsplanter og termisk varme
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Trappe, sti og terrasse



2.7. Nøglehulshøjbed, 
Red Bute Ranch, Colorado
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Udover det rustikke 
udseende udgør stenene 

termisk varme, så jorden er 
varmere om natten og 

køligere om dagen, som 
hindbær ønsker det.



2.8. Stenbed, Botanisk have
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Stenbed i Botanisk Have i 
København, hvor de 

strategisk placeret udgør 
dels termisk varme, dels 

den struktur, hvoropad
planten er egnet til at 

vokse. Ses tydeligst i det 
tidlige forår, før planterne 

kommer op.



2.9. Begnas Lake Resort, Nepal

Noget af det ypperligste, jeg overhovedet har set i brug af sten, 
er at finde i Nepal. Hotelmanageren Mr. Arjun Parajuli havde 
dedikeret sit professionelle liv til at bygge hotellet op fra 
grunden, med lokale byggematerialer og brug af lokal 
arbejdskraft, hvor alle aktiviteter, der foregik på stedet samtidig 
havde muligheden at uddanne lokalbefolkningen i diverse af 
de ting, han igangsatte. Der blev dyrket flest mulige grønsager 
til brug i restauranten i hotellets have og lokalt. Han havde bl.a. 
igangsat en lokal produktion af økologiske røde ris, som han 
garanterede afsat til bestemt pris. På hotellet foregik også 
ayurvediske behandlinger, forestået af dygtige lokale folk.
Der var etableret gangstier på en bjergskråning ned mod 
Begnas Lake, og samtidig var stierne forbundet med 
stenswales til fordeling af vandet på hele området. En form for 
synligt irrigationssystem og vandafledningssystem, så der ikke 
skete jorderosion. Dette fordi hotellet er beliggende i et 
område, hvor der i regnsæsonen falder rigtig meget vand, 
intenst og kort, og i tørperioden nærmest ikke falder regn i flere 
måneder.
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Inden jeg viser stenene og designet må jeg så også vise udsigten fra stedet, en af de 
smukkeste udsigter jeg har oplevet i mit liv: Annapurna-bjergkæden, hvor man starter 

med at vandre/klatre i 4500 meters højde. Det højeste punkt er godt 8000 meter.
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Husene er bygget af lokalt udvundne sten.
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Terrasser & etageadskillelse med sten. Små huller designet til planter og lys.
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Trapper, stier og 
naturlig pergola 

af formet træ.
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Samt byggede pergolaer.
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Ét drej på hanen, så vandes hele området; det starter øverst og   
bevæger sig nedefter på grunden. Man kan vælge at recirkulere 

vandet med et pumpesystem, eller lade det ende i søen.
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Smukt designet gangbro.
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Den nedadsivende vand opsamles og 
videreledes til reservoir eller sø.
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Bemærk at alting, lige fra pergola til lysstander er indbygget i en 
i basis bygget stenstruktur; et design der således går igen i alt.
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Vi slutter omvisningen her. Med et billede, der lader én ane, 
hvor grundigt der er tænkt over designet.



3. HØJBEDE & MISTBÆNKE
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Til intensiv dyrkning, både ude og i drivhus, er højbede og forskellige typer tildækninger 
værd at overveje. Det skaber et mikro-miljø, der gør plantetyper mulige, man ellers ikke 

bruger, og det forlænger sæsonen til begge sider. På denne og næste side nogle 
inspirationer, jeg har set i virkeligheden og sakset fra diverse blade. 
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Årstiderne i Humlebæk
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Red Bute Ranch, Aspen
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I drivhuset, rusten jern med 
gummikanter, bøjet 
i organiske former.
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Udendørs rektangulære træhøjbede
og med bøjlerne mulighed for 

etablering af varme om foråret, 
skygge om sommeren.

Flis mellem bede.



Singer’s drivhus i Colorado
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Rusten jern, der er bøjet i organiske former. 
Stampede stier.



Højbede bygget af halmballer
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4. PERGOLAER, 
LODRETTE STATIVER 

OG SKILTE
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4.1. Valg af planter til lodret beplantning
4.2. Pergolaer og stativer
4.3. Skiltning
4.4. Frølager



Pergolaer skal tilplantes med skygge-elskende roser som f.eks. New Dawn, The Generous
Gardener eller Westerland samt spinatranke, humle, tobakspibeplante, kaprifolie, vin, 
kamæleonbusk og stikkelsbærkiwi. De både forbinder rum og skaber rum i haven, og de 
udgør kvadratmeter lodret beplantningsmulighed.
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Fotos: Husker ikke hvorfra 
jeg har taget de tre 
skærmprint.

4.1. Valg af planter til 
lodret beplantning
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Camilla Plum inspirationer

4.2. Pergolaer og stativer



HuwsNursery
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Urtehaven, beliggende på Søndre Skovvej i Hasseris, som jeg tænker på 
som ‘Aalborgs hjerte’, får i pergolaen om sommeren et tag af blåregn.

Hasseris



Botanisk Have
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Colorado, Nepal, Aalborg
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Claus Dalby



Drosselvej 2016
Mine egne anvendte, i henholdsvis etableringsfasen 

og nogle måneder senere:
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Og sådan ser det ud ved 
to af dem, tre år senere. 

Lægestokrose til 
venstre, rose til højre.



Drosselvej 2020
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Jerome,  Colorado



68

Kamæleonbusk, Skørping
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Stativmuligheder i  oversigt



4.3. Skiltning

• Det er vigtigt, at vi får lavet nogle smukke skilte til træerne, hvor deres sort og anvendelses-
muligheder beskrives, for ellers går det nemt i glemslen at høste.  

• I dag bruger jeg disse til kort tekst og sat direkte ved planten:
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Rold Skovhave skilte
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Birgit Rothmann, Samsø har lavet meget informative skilte.
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Jerome Osentowski gør det mere overordnet i sin skovhave.
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Luksusudgaven anvendt i Botanisk Have, Kbh. Prægning i metal. 
I jorden eller oppe i træerne.



4.4. Frø-lager
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Husk at gemme i plastic eller tætlukkende metal. Mus mm. spiser altså frø!



5. STORE HELHEDER OG 
BLANDEDE BEDE
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Jeg vil det hele!

Jeg er generelt både til det storladne og til 
at have en høj grad af struktur og overblik; 
det gælder i alle livets aspekter. Dvs. 
symmetri, stramme linjer og enshed er rart 
for både øjet og hjernen i haven. Det går 
ikke så godt i spænd med permakulturens
grundprincipper, hvor diversiteten er hele 
grundlaget for samspillet mellem 
planterne, og hvor der, jfr. mønstrene 
præsenteret i starten af fremstillingen, 
arbejdes i cirkulære linjer frem for rette 
linjer. Den udfordring kan tage sig ud som 
en enten/eller, og det vil kræve megen 
planlægning, hvis det skal blive til et 
både/og i designet. 

Jeg har tænkt mig at kombinere min 
ordens-tilbøjelighed med den vilde naturs 
grundregel på to måder. For det første vil 
der være zoner i haven for henholdsvis det 
ene og det andet. For det andet kan man 
nogle steder inden for stramme linjer og 
symmetri anlægge temmelig megen 
diversitet. Når man designer en have, skal 
det være en forlængelse af, hvem man er, 
og skal på den måde være det ydre udtryk 
for det indre landskab.
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Assistens Kirkegården har lavet tre sansebede, plantet i forhold til højde
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Claus Dalbys have i Århus inspirerer med hensyn til symmetri
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Læg mærke til højbedene bygget af 
samme sten som belægning i øvrigt. 
Det giver ro for øjet.
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Frederiksberg, hvid stringens
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Årstiderne, rustik elegance
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I mit gamle hjem på Strøybergsvej lavede jeg et bed, 
der yderst i firkanten havde en stramt klippet thuja-

hæk, næst havde lavendler hele vejen rundt, 
og inderst havde masser af ens hortensia. 

Det var store smukke flader, som beroliger øjet, 
der var prioriteret her. 

Smuk året rundt.
Det bed holdt jeg meget af.
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Strøybergsvej
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I baghaven blandede jeg flere sorter og farver 
omkring et højt træ – men stadig store flader



6. COMPANION PLANTING
til flere formål
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6.1. Træplantefællesskaber
6.2. Grøntsagsplantefællesskaber
6.3. Kvælstoffikserende planter
6.4. Eksempel; Jerome og Casey 
6.5. Companion-planting for at sikre bestøvning
• Singers bestøver-tiltrækkere
• Red Bute
• Ginger & Rob
• Jerome
• Myrrhis



6.1. Træ-plantefællesskaber
• Et frugttræ, hasselnød, hasselurt, 

asparges, amerikansk kvalkved, 
citronmelisse, kulsukker, natlys, løg, 
jordbær, peberrod.

• Egetræ, pawpaw, kulsukker, hasselnød, 
hasselurt, peberrod, ribs, stikkelsbær, 
jordbær.

• Bærmispel, dværgfrugttræer, stikkelsbær, 
ribs, kulsukker, peberrod, hasselnød, 
mynte, jordbær, urter, stangbønner, 
citronmelisse, hundetand, hvidkløver og 
allium-arter.

• Tykisk hasseltræ, stammer med 
østershat, hyld, brændenælder, mynte, 
peberrod, løvstikke, skovmærker.

• Valnøddetræ, morbær, kirsebær på lav 
stamme, kulsukker, stikkelsbær, ribs, 
korsknap, dagliljer, hosta.
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• Pæretræ, havtorn, el, kløver, lupin, 
peberrod, ribs, stikkelsbær, hindbær, 
jordbær.

• Æbletræ, påskeliljer, purløg, hvidløg, 
canassia, dild, fennikel, cikorie, kulsukker, 
artiskok.

• Spisekastanje, sølvblad, stikkelsbær, ribs, 
dværgfrugttræer, hindbær, jordbær, 
sødskærm.

• Fyr eller gran, påskeliljer, konval, 
sødskærm, storkenæb, tvetand, tyttebær, 
blåbær.

• Blåbærbed: Blåbær, lupiner, hede-
melbærris, falsk indigo og fyrretræ til 
fyrretræsnåledække.

• Til bier: Småbladet lind, løvstikke, 
æblerose, solhat, salvie, mynte, fennikel, 
kulsukker, duehoved.

Birgit Rothmann, side 202
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6.2. Grøntsags-
plante-

fællesskaber



6.3. Kvælstoffikserende planter

TRÆER
• Elletræ
• Guldregn
• Judastræ
• Rosenakacie
• Sølvgrå bøffelbær
• Tretorn
• Uægte akacie
BUSKE
• Blærebælg
• Farvevisse
• Gyvel
• Havtorn
• Kløverbusk
• Sølvblad
• Trælupin
• Voksporse
• Ærtebusk
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URTEAGTIGE PLANTER OG SMÅ BUSKE
• Alm. indigo
• Alm. kællingetand
• Alm. rypelyng
• Ceanothus
• Dværghavtorn
• Farvebælg
• Farvevisse
• Gunnera
• Hvidkløver
• Krybende gyvel
• Lakridsrod
• Lucerne
• Lupin
• Mosepors
• Rødkløver
• Sød astragel

SLYNGPLANTER
• Amerikansk kartoffelbønne
• Fladbælg
• Vikke
• Blåregn



6.4. Eksempel; Jerome og Casey
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Læremester Jerome & elev Casey
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Indimellem salaten er der samtidig med 
at de blev plantet ud, sået bønner, der er 
kvælstoffikserende.



6.5. Companion-planting 
for at sikre bestøvning

Hos Casey er der indimellem 
tomaterne seks andre spiselige 

afgrøder, samt der er blomster til 
at tiltrække bier. Det kan se 

kaotisk ud for det utrænede øje, 
men udbyttet er enormt pr. kvm. 

og planternes sundhed i en 
kaliber for sig, ligesom at alle 

planter bestøves naturligt.
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Og der er selvfølgelig også 
bestøvertiltrækkende blomster både 
lige inden for drivhusets 
ventiliationsvinduer og lige udenfor ved 
alle de drivhuse, jeg så i Colorado. 
Billedet her også fra Casey.
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Singers bestøver-tiltrækkere
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Red Bute Ranch
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Ginger & Rob
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Jerome
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Myrrhis

På Myrrhis har de lavet frugthave - og mange 
flere ting. Første år, hvor der er et tykt lagt halm 
for at holde ukrudt væk, har man lagt forspirede 
kartofler på jorden, således at jordstykket udover 
at være nytilplantet med frugttræer og –buske, 
giver en fuld kartoffelhøst. 
Der er plantet adskillige kulsukkerplanter, som er 
kvælstoffikserende. Så er der aronia- og 
sølvbærbuske. Og i midten altså frugttræer af 
forskellig slags. 
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På Myrrhis bruges kløver til levende 
jorddække mange steder, samt porre 
har fået companion plantning med 
flere forskellige øvrige afgrøder.
Man fjerner sjældent mælkebøtte, idet 
den er en sublim jordforbedrer.


