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KASTANJELY 
Design af MiniBørnehaven af Karoline Nolsø Aaen & Tycho Holcomb 
 
”Fra gårdspladsen går du mod syd forbi legepladsen og gyngen i træet. Foran dig går en skruk høne med sine 
kyllinger rundt under bærbuske, der bugner af modne bær i alskens farver. Du går igennem bærlunden ad en 
låge. På den anden side møder du et landskab af frugt- og nøddetræer, der står i et sandt sammensurium af 
højder og arter som på en savanne. Et par får tygger drøv i skyggen af et blommetræ. Deres lam kommer hen 
til dig for at kæle. Du følger fårehegnet mod vest, hvor du går langs en indhegnet grøntsagshave med lange 
bede af bugnende grøntsager i alle former og afstøbninger. Nogle ænder snadrer i bevoksningen og spiser en 
snegl eller tre. Du følger grøntsagsbedene mod nord og møder drivhuset, hvor tomater og meloner er klar til 
plukning. Ved drivhusets nordgavl lyder klukken fra høner som tegn på nylagte æg i hønsehuset. I 
hønsegården skraber hønsene glade rundt. Over for hønsegården er nogle børn i gang med at høste 
gulerødder fra deres mandalabede. De brækker toppene af gulerødderne og går med dig til grisefoldene mod 
vest, hvor tre grise går i hver deres fold med hver deres kuld af griseunger. De kommer gryntende løbende og 
spiser gulerodstoppene med glæde. Mellem hver grisefold vokser grøntsager i lange rækker og mødes af et 
læhegn, der svajer roligt i brisen. Bag hegnet går to køer og græsser på naboens græsmark.  
Velkommen til børnehaven og hjemmet Kastanjely.” 
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VISION 
Permakulturdesignet af den private børnehave og hjemmet Kastanjely er baseret på besøg på gården i maj 
2015 og samtaler med Ruth Marie & Martin Kondrup.  

Der ønskes en grund med følgende elementer og egenskaber: 

� Selvforsyning og enkel livsstil. 
� Stor variation af afgrøder. 
� Rig biodiversitet og dyreliv. 
� Permanente dyrkningskulturer. 
� Sammenhæng mellem gårdens elementer. 
� Produktion af grøntsager til salg. 
� Stor forsyning af bær, frugt og nødder. 
� Får med lam til slagtning. 

� Søer med griseunger til slagtning. 
� Kompostering af køkkenaffald. 
� Høns, slagtekyllinger og æg. 
� Drivhus med énårige vækster. 
� Balance mellem gårdens dyr og jord. 
� Oplevelser for børn & voksne. 
� Bier.

Det følgende design er udført på baggrund af vores helhedstænkende tilgang til selvforsyning, interesse i 
spiselige planter, bær, frugt og diversitet i kosten, samt behovet for produktive fødevaresystemer, der 
kræver minimal vedligeholdelse.  

Designet er udført efter permakultur-principper for at være et lavenergi-, kulstofs-lagrende og 
regenererende dyrkningssystem til glæde for nutiden og kommende generationer. 

Kortene er tegnet efter vore observationer og den tilgængelige information på internettet. Placeringen af 
træer, stier, etc. er derfor ikke nødvendigvis præcis eller i rette målestoksforhold. 

Der er lagt vægt på udvikling af dyrkningssystemer på Kastanjelys arealer, med de mest energi- og 
arbejdskrævende områder placeret tættest på beboelsesområdet. De mindst energi-krævende afgrøder er 
placeret på ejendommens fjerneste arealer.  

I det følgende giver vi en detaljeret beskrivelse af Kastanjelys muligheder i forhold til visionen for gården.  

Designet er vejledende, fleksibelt og kan frit bruges som inspiration til egen udførelse. 

 

I er velkommen til at kontakte os, hvis I har uddybende spørgsmål eller ønsker vejledning under 
realiseringen af projektet. Vi kan give råd under processen og vil gerne uddybe mere om de ukendte 
grøntsager, træer og planter, hvis I ønsker det. 

 

 

 

Rigtig god fornøjelse! 
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GRISE & GRØNTSAGER 
Placering 
Grisefolden er placeret på grundens nordvestlige 
hjørne i et L-format for at give plads til seks 
kombinerede grise- og grøntsagsmarker. 

Beskrivelse 
Grisene er integreret i produktion af grøntsager 
til eget brug og evt. salg for at udnytte deres 
fremragende evne til at rode jorden op og luge 
for uønskede ukrudtsplanter. Samtidig får grisene 
god plads og ”ny” jord at rode i hvert år. 

Inddelingen af griseområdet er gjort, så der er to 
folde per so. Ved tre søer er grisefolden derfor 
opdelt i i alt seks folde eller ”marker”. Første år 
går soen med sine unger på den ene fold, mens 
den anden benyttes til grøntsagsdyrkning. 

Figuren herunder viser forslag til sædskifte 
mellem gris og grøntsager.  

 

SÆDSKIFTE MELLEM GRIS OG GRØNTSAGSPRODUKTION. 

Såfremt der kun ønskes to søer, kan grisefolden passende opdeles i fire folde frem for seks, hvorved hver 
gris får mere plads. Flytning af gris fra eks. fold 1 til fold 2 bør ske inden jorden bliver for gennemrodet 
(ødelagt).  

Vælger man at flytte grisen fra eks. fold 1 til fold 2 i september, kan der passende sås efterafgrøde i form af 
havre og/eller byg med kløver/honningurt/ræddike i fold 1. Efterafgrøde sås senest d. 15. september. 
Efterafgrøden harves let ind i jorden – der er ikke behov for pløjning efter grisenes aktivitet. Havren dør i 
løbet af vinteren af frost og vil lægge sig på jorden og beskytte den mod vejr og vind. Det efterfølgende 

År 1 År 2 År 3 År 4
Fold 1 Gris A Grøntsager Gris A Grøntsager
Fold 2 Grøntsager Gris A Grøntsager Gris A
Fold 3 Gris B Grøntsager Gris B Grøntsager
Fold 4 Grøntsager Gris B Grøntsager Gris B
Fold 5 Gris C Grøntsager Gris C Grøntsager
Fold 6 Grøntsager Gris C Grøntsager Gris C
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forår kan fold 1 benyttes til grøntsagsdyrkning. Afgrøder kan sås/lægges direkte i det visnede vinter-døde 
efterafgrøde uden at bearbejde jorden.  

Grisehuse kan placeres midt mellem hver sos to folde, så soen let kan flyttes fra den ene fold til den anden 
uden at skulle transporteres fra sted til sted. Adgangsforhold til hvert grisehus sikres ved, at der fra 
traktorsporet er indkørsel til hvert grisehus. I hver fold laves indgang fra traktorsporet, så 
grøntsagsdyrkning kan foregå mest hensigtsmæssig i forhold til maskinbrug. 

Grøntsagsproduktion i grisefolde er markafgrøder, der evt. kan dyrkes i rækker såsom: 

� Kartofler 
� Jordskokker 
� Majs 

� Hestebønne 
� Bønne 
� Rodfrugter 

� Foderroer (til får, 
grise, etc.) 

 
Systemet må afprøves og tilpasses, så det er mest hensigtsmæssigt. Såfremt grisene når at rode hele deres 
fold igennem inden det er tid til planmæssigt at flytte dem til ny fold, er det måske en ide at have én fast 
vinterfold og én sommerfold. Afhængigt af systemets tidsramme, kan grisen kortvarigt sættes ind på 
grøntsagsfolden efter grøntsagshøsten for at æde eventuelle resterende grøntsager. Når grisen er fjernet 
igen sås efterafgrøder som grøngødning og eventuelt lidt jordskokker og kartofler, som grisene kan grave 
frem og spise selv året efter. Arealet vil måske være for lille til at rumme tre søer. Såfremt dette er tilfældet 
bør antallet justeres, så jorden ikke ødelægges. 

Pil kan med fordel etableres mellem alle folde som foder til grisene; til at holde på jorden (beskytte mod 
erosion); og til at optage næring og overskudsvand ved kraftig regn.  

Mod naboejendommen mod vest og nord etableres et 2-3 meter bredt hasselhegn blandet med vildæble, 
mirabel, el og pil. Hegnet vil give læ for vestenvind og give hasselnødder og nedfaldsfrugt til grisene (og 
mennesker). Elletræer vil desuden tilføre kvælstof til træer og grøntsagsproduktionen i grisefoldene. 

Realisering 
Den nuværende griseindhegning mod vest udvides til at omfatte yderligere en parcel (fold) mod nordøst. I 
etableringsfasen plantes hassel og pil. Griseindhegningen inddeles i seks lige store folde. Dyrene vil allerede 
i år (2015) kunne sættes ud på deres nye folde og gøre hver deres fold klar til dyrkning i foråret 2016. 
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HØNS, KØKKENHAVE & DRIVHUS 
Høns har en enestående evne til at skrabe i jorden, spise snegleæg, insekter og orme, samt at 
gøde. I designet her integreres de i køkkenhaven og drivhuset for at reducere den 
menneskelige arbejdsindsats.  

Placering  
Køkkenhavens dyrkningsareal udvides helt 
ned til adgangsvejen langs grisefolden. 
Mellem adgangsvejen og køkkenhaven 
beplantes med læhegn af spiselige, 
frugtbærende og/eller kvælstoffikserende 
træer.  

Hønsehuset er placeret tæt ved stuehuset i 
umiddelbar forbindelse til haven og den 
nuværende køkkenhave. Det giver let 
adgang og mulighed for opsyn med 
hønsenes trivsel og aktivitet, samt 
ind/udlukning morgen og aften for 
beskyttelse mod ræve mm.  

Køkkenhaven opdeles i en nordlig og sydlig 
del med hønsehuset beliggende i midten. 
Hønsehuset har tre hønselemme, en til hver 
del af køkkenhaven og en til drivhuset. Det 
samme hønsehus kan herved benyttes, 
uanset hvilken del af haven, hønsene 
færdes i. 

Fra hønsehuset bør være kortest mulig afstand til drivhuset. Den ideelle placering er med umiddelbar 
adgang til drivhuset med en hønselem, så hønsene i vinterperioden kan benytte drivhuset. Dette vil gøde 
drivhuset og reducere skadedyr, samt give behagelig vinterplads til dyrene. 

Drivhuset opsættes i nord-sydgående retning med menneske-adgang fra begge gavl-ender (nord og syd). 
Polytunneller tåler bedre kraftige vinde på langsiderne som følge af bue-formen og det er derfor bedst at 
opstille den i nord-sydgående retning. Størrelsen på drivhuset afhænger helt af interessen for 
varmekrævende grøntsager. F.eks. giver et drivhus på 40 m2 nok dyrkningsareal til en families 
forspiringsplanter (forår) og tomat/peber/melonplanter (sommer). Såfremt der ønskes salg af afgrøder fra 
drivhuset, bør et større drivhus opføres. 

Hønsehuset kan eventuelt bygges som en forlængelse af drivhuset på nordgavlen, hvis denne opføres af 
træ.    

Beskrivelse 
Der etableres et læhegn mellem adgangsvejen mod vest/nord og køkkenhaven for at give læ til 
grøntsagsproduktionen. Læhegn opføres på indersiden af hønsehegnet. Træer er både kvælstoffikserende 
og/eller frugtbærende træer, såsom: 
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Frugtbærende: 
� Morbær 
� Hyld 
� Mirabel 
� Kirsebær 
� Vild æble 
� Blomme/kræge 

 

Kvælstoffikserende: 
� Sølvbær (Elaeagnus umbellata) 
� Havtorn 
� El 

 

 

Nedfaldsfrugter giver god ”selvhøst” til hønsene, mens de kvælstoffikserende træer i læhegnet vil bidrage 
med kvælstof til grøntsagerne via løvfald og rødder. 

Køkkenhaven opdeles i to. Den ene del benyttes til grøntsager, mens den anden del fungerer som 
hønsegård. Året efter byttes om på grøntsager og høns.  

Det er essentielt, at hønsene går på det samme areal en hel vækstsæson, og gerne et helt år, eks. fra marts 
til marts (bortset fra når der ligger sne og hønsene benytter drivhuset), for at fjerne ukrudtsplanter som 
bl.a. kvikgræs. Samtidig gødes arealet af hønsene og behovet for yderligere tilførsel af gødning minimeres. 
Tilførsel af ekstra gødning vil afhænge af de enkelte afgrøders behov og jordens vigør. Det vil altid være en 
fordel at blive ved med at tilføre køkkenaffald til hønsene i hønsegården, og kompost til krævende afgrøder 
som kål og græskar/squash i køkkenhaven. Der kan også med fordel bruges jorddække (eks. halm, 
græsafklip, blade) omkring de voksende afgrøder for at beskytte jorden mod erosion og udvaskning, samt 
at holde på jordens fugtighed. 

Efter et år med høns, kan der være behov for at genforme dyrkningsbede til den ønskede form. Jorden skal 
dog ikke graves, da hønsenes aktivitet har gjort jorden klar til såning. Fræsning er ikke hensigtsmæssigt, da 
jordens struktur og organismer bliver skadet. Vi fraråder på det kraftigste al form for pløjning/fræsning for 
at passe bedst muligt på jordens frugtbarhed.  

Indhegning af hønsene kan ske enten ved et permanent hønsehegn omkring hele køkkenhaven med en 
tværgående opdeling, eller ved opsætning af et mobilt, strømbærende hegn. Sidstnævnte flyttes med 
hønsene hvert år og vil gøre menneskelig færdsel i den dyrkede del af køkkenhaven lettere. 

Ved et stort ukrudtstryk af bl.a. græs kræves der mange høns i ”arbejde”! Antallet af høns bør være mellem 
20-30, og justeres efter behov for lugning og æglægning. Efter nogle år med god hønseaktivitet vil 
ukrudtsproblemet være markant reduceret og færre høns kræves. Med ønske om minimum 10 æg pr. dag 
til Kastanjelys eget forbrug er 30 høns tilstrækkelig. I forårs- og sommermånederne bør antallet give 
mulighed for salg af æg. 

Et drivhus såsom en polytunnel er oplagt til produktion af grøntsager, men også til enkelte frugtbærende 
træer, der kræver ekstra varme for at give frugt (eks. figen og abrikos). Polytunnellen forøger arealets 
produktivitet og kan forlænge vækstsæsonen markant. Drivhuset kan dyrkes med flere sædskifte. Drivhuset 
er velegnet til forspiring af udplantningsplanter til køkkenhaven. 

Køkkenhaven er her designet med henblik på dyrkning af enårige afgrøder. Såfremt der ønsker flerårige 
grøntsager, kan disse med fordel dyrkes i bede omkring de eksisterende frugttræer syd for stuehuset eller 
omkring andegården (se afsnit herunder). 
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Realisering 
Hønsehuset opføres med ud/indgangs hønselemme til hver af de to dyrkningsarealer/hønsegårde, samt en 
lem direkte til drivhuset. Drivhusets nordgavl kan med fordel bygges i træ (i modsætning til plastik), så 
gavlen samtidig kan fungere som en af hønsehusets vægge. 

Hønsehegnet opsættes enten som et permanent hegn omkring hele køkkenhaven, eller alternativt med et 
flytbart elhegn. 

 

FÅR & FRUGTSAVANNE 

Frugt- og nøddetræer er højproduktive, permanente afgrøder, der giver et stort udbytte langt ud i 
fremtiden. Vedligehold er minimalt og omfatter afgræsning af omkringværende græs; vedligehold der 
passende kan varetages af får (og/eller gæs).  

Placering 
På ejendommens sydlige jorde anlægges et savannelandskab af frugt- og nøddetræer, der afgræsses af får.  

Beskrivelse 
Området opdeles i 3-4 fårefolde (her afbildet med tre). Dette giver mulighed for at begrænse og kontrollere 
parasitter, der ellers må forventes at blive et problem for fårene og kræve medicinering. Optimalt set 
flyttes fårene til ny græsningsfold hver tredje uge. 

Folden tættest ved huset kan passende benyttes til fårenes vinterfold, så pasning og fodring gøres lettest 
mulig. Daglig adgang til fårefoldene kan med fordel ske gennem klaplåger, der bygges skrå og ved hjælp af 
tyngdekraften selv smækker i. 

Træer beplantes på hele arealet med passende afstand, så lysindfaldet ikke reducerer græssets vækst. 
Træerne placeres, så der er en afstand på en halv trækrones diameter mellem de fuldvoksne trækroner. 
F.eks. vil to æbletræer forventes at få en trækrone-diameter på hver 5 meter. Ved beplantning placeres de 
to træer derfor med en afstand på 7,5 meter (2,5 m+ 2,5 m +2,5 m) fra stamme til stamme (se figur 

herunder). 
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AFSTAND MELLEM FULDVOKSNE TRÆERS TRÆKRONE BØR SVARE TIL RADIUS AF TRÆERNE KRONE. 

Træarter er blandet med forskellige arter, hvor de højeste og største placeres mod vest. Træerne nærmest 
huset og haven er arter, der plukkes og spises friske, mens arter længere væk hovedsageligt høstes og 
plukkes til opbevaring og senere brug.  

Ved opdeling af savannen i tre folde kan træarterne med fordel fordeles som foreslået herunder. Antallet i 
parentes angiver det anbefalede antal af arten i folden. I fold 1 og 2 er der plads til ca. 25-30 træer af de 
foreslåede arter. I fold 3 er træarterne betydeligt større og vi anbefaler 5-10 store nøddetræer. 

Fold 1, syd for huset: 
� Kirsebær (2) 
� Amerikansk kaki (dadelblomme) 

(Diospyros virginiana) (2) 
� Morbær (Morus sp.) (1) 
� Kirsebærkornel (Cornus mas) (2) 
� Kinesisk kornel (Cornus kousa) (1) 
� Blomme (4) 
� Sølvbær (Elaeagnus umbellata) (2) 

� Goumi (Elaeagnus multiflora) (2) 
� Blåbælg (Descaisnea fargesii) (1) 
� Æble (4) 
� Pære (3) 
� Kvæde (1) 
� Mispel (Mespilus germanica) (1) 
� Lind, stynet (blade, løvhø) (4) 

 
Fold 2, syd for hønsegård/køkkenhave og grisefold: 
� Æble (særligt opbevarings og madæbler) 

(7) 
� Kvæde (1) 
� Pære (2) 
� Blomme (4) 
� Mandel (3) 

� Kirsebærkornel (Cornus mas) (2) 
� Sølvbær (Elaeagnus umbellata) (2) 
� Hassel (4) 
� Lind, stynet (blade, løvhø) (4) 
� Kirsebær (1)

 
Fold 3, vest: 
� Kastanje (2) 
� Valnød (2) 

� Hjertenød (2) 
� Hassel (2) 

 

Dele af fold 3 er vådområde og træer bør ikke plantes i foldens laveste områder. Hassel tolerer periodevis 
våd jord, mens de større nøddetræer vil dø. Lavningen er et godt område for naturen. Potentielt kan fold 3 
afgræsses af gæs sammen med får.  

Sammensætningen af arter kan tilpasses Kastanjelys præferencer, men vi anbefaler at plante også de 
mindre kendte arter fra listen herover, da de fortjener større udbredelse, har stor kulinarisk værdi og er 
yderst smagfulde. 
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Realisering 
Fårehegn opsættes, så Kastanjelys savanne opdeles i tre. Et permanent fårehegn (traditionelt trådhegn) kan 
opføres omkring hele savannen med opdeling. Alternativt kan et mobilt elektrisk fårehegn bruges og flyttes. 
Ved brug af sidstnævnte er afgræsningen af de enkelte områder mere fleksibel og kan ske efter behov. 
Afgræsningen bør dog altid tage hensyn til parasittrykket for at sikre fårenes sundhed. 

Individuelle træer skal beskyttes mod fårene. Omkring hvert træ sættes et smalmasket hegn, som fårene 
ikke kan få deres hoveder igennem. Hegn og hegnspæle skal være stærke og kunne modstå fårenes trykken 
og gnubben/kløen. Som eksempel kan opføres tre træpæle omkring hvert tre med hegn. Med tiden vil det 
beskyttende hegn eventuelt kunne fjernes, men først når træerne er nået en vis størrelse (ca. efter 10 år).  

Beplantningen af savannen kan ske gradvist med beplantning af de største træer først, eks. kastanje og 
valnød. 

Fold 1 og fold 2 kan med tiden omlægges til skovhave. Omlægningen kan ske ved at kvæle græsset ved brug 
af jorddække (plastik, pap) og udplantning af flerårige grøntsager, urter og bær omkring savannens træer. 
Fårene vil i dette tilfælde ikke længere kunne afgræsse skovhaven og skal derfor afskaffes, da der ikke 
længere er nok areal til afgræsning. 

Vi anbefaler, at Kastanjely på sigt får en fårebestand af gamle, nordiske racer såsom spelsau og gotlandsk 
får, da disse kræver mindre arbejdsindsats, har nemmere ved at læmme og kun behøver et mindre helårs 
læ-skjul, der kan rykkes med dem fra fold til fold.  

Savanneområdet vil passe til to moderfår med lam. Flere får vil presse græsningstrykket. Ideelt vil man 
kunne låne en vædder til bedækning af hundyrene udefra, så denne ikke tager plads og føde. Såfremt der 
ønskes egen vædder, skal der opsættes en separat vædderfold i perioder hvor vædderen skal holdes fra 
fårene. Hunfår er mere børnevenlige end væddere og det vil derfor være bedre for Kastanjelys børn og 
fåreholdet som helhed, hvis der fokuseres på hundyr med vædderbesøg om efteråret. 

På den nordlige og vestlige side af fold 3 beplantes læhegn. Forslag til træer er bl.a. rødel, hyld, mirabel, 
vildæbel, havtorn, kræge og hassel. 
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KYLLINGER & BÆRLUND 
Bær er en af naturens super-foods! Foruden en fantastisk ernæringsmæssig værdi, kan alle børn lide bær. 
Ud over bær benyttes bærlunden til kyllingeopdræt, som slagtes hvert efterår/vinter. 

Placering 
Bærhaven ligger i umiddelbar forbindelse til opholdshaven og legepladsen med de gamle frugttræer på 
skråningen syd for stuehuset. Bærhaven er placeret tæt på huset for bedst mulig opsyn af modne bær og 
høsttidspunkt. Samtidig kan børnene få glæde af dem, både til at spise og lege omkring. 

Beskrivelse 
Det nuværende hønsehus kan benyttes til opdræt af kyllinger. Afhængigt af antallet skal der evt. bygges et 
større kyllingehus. Kyllingerne udklækkes bedst naturligt med en rigtig hønemor, der kan vise de små 
kyllinger, hvad der kan spises. Hønen bor derfor også i bærhaven. 

Bærbuske plantes enten i rækker (som afbildet), hvor buskenes kroner når hinanden i rækken, eller spredt i 
en busk-savannestil.  

Anbefalede arter af bær: 
� Bærmispel (Amelanchier alnifolia) 
� Honningbær/Blå gedebladbær (Lonicera 

edulis) 
� Aronia (Aronia sp.) 
� Goumi (Elaeagnus multiflora) 
� Stikkelsbær 
� Ribs 
� Solbær 

� Solstik 
� Worchester bær 
� Brombær 
� Japansk vinbær 
� Nanking kirsebær 
� Blåbær 
� Hindbær 
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Med kyllinger omkring bærbuskene forventes der ikke at blive behov for slåning af græs/lugning af ukrudt. 
Antallet af kyllinger afhænger af behovet for kyllingekød og antallet af rugehøner/befrugtede æg. Området 
forventes at kunne bære 20-30 kyllinger pr. sæson, muligvis flere. 

Realisering 
Bærhaven hegnes ind med kyllingenet, så kyllingerne ikke stikker af. Der kan passende opstilles klaplåger 
mod haven og mod savannen mod syd, som børnene kan komme igennem, men som lukker automatisk 
efter dem. 

 

KO-FOLD 
Køer kan blive en del af Kastanjelys dyreflok, hvis naboejendommens græsmark kan benyttes.  

 

Placering 
Malkekøer vil behøve adgang til stald. Området nord for den nuværende staldbygning og indkørsel 
benyttes til helårs ko-fold, med adgang vest for pilehækken til græsmarken mod nord. 

Beskrivelse 
Området nord for staldbygningen og indkørslen indhegnes til køer. 

Traktor og kørselsvej fra stald til grundens vestlige del føres igennem ko-folden øst om brændeskur og nord 
omkring staldbygning langs pilehæk. Ko-foldens hegn vil være let at åbne for køretøjer, da køer sjældent 
behøver mere end en enkelt stødbærende tråd. 

Ideelt set bygges en dør i staldbygningens vestgavl, så køer kan komme til bygningen derfra. Alternativt må 
køerne føres til stalden via østgavlens eksisterende dør. 

Stalden bør indrettes til malkning, vinterophold og foderopbevaring. Får og grise bør i dette designsystem 
ikke behøve adgang til stalden. Der kan dog opstå specielle behov, eks. i forbindelse med sygdom eller 
svære læmninger. 
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Realisering 
Kastanjelys nuværende areal er efter vores bedømmelse ikke tilstrækkelig til at omfatte køer. Realiseringen 
er derfor afhængig af brugsret- og muligheder af omkringliggende marker. 

Såfremt ko-hold ikke er realiserbart indhegnes den østligste del af den nuværende grisefold langs 
hovedvejen til en ekstra fårefold (vædder), eller beplantes med bærbuske til potentielt salg (evt. med 
kyllingeopdræt). Der skal være adgang rundt om brændeskur og stald til den vestlige del af grunden. 

 

VESTHAVEN 
I haven vest for stuehuset er der 
daglig færdsel og godt udsyn fra 
køkken og stue. Haven er oplagt 
at benytte til elementer, der 

behøver regelmæssigt opsyn. Vi har ladet 
haven forblive som hovedsageligt 
opholdsrum med plads til børn og leg, 
men der kan også passende etableres 
bede med flerårige grøntsager omkring 
de eksisterende træer mod syd.  

Følgende er forslag til elementer, der vil 
drage fordel af områdets tilknytning til 
stuehuset.  

STALDBYGNINGENS VARMELOMME 
På sydsiden af staldbygningen eksisterer 
en fin varmelomme, der kan udnyttes til 
varmekrævende frugttræer, såsom figen, 
abrikos og fersken. Alternativt kan der 
bygges en udestue langs hele staldens 
sydvæg til dyrkning. Tæt beliggenhed ved 
stuehuset vil være med til at sikre, at 
modne frugter høstes på de rigtige tidspunkter. 

BØRNEHAVER 
I dette design er det nye store drivhus placeret, hvor de nuværende børnehaver ligger. Vi foreslår, at 
børnenes haver flyttes permanent til vesthaven, eller at de integreres i køkkenhaven/hønsegårdens 
rotation. Ved at placere børnehaverne (her afbildet som et mandala-bed) i umiddelbar forbindelse til det 
daglige opholdsrum, kan børnene lettere bruge og tilse deres haver. Mandalaen er opdelt i ni bede, så 
hvert barn har sit eget bed. Mandalaen er placeret i vesthavens nordlige side, så der kommer godt med lys 
fra øst, syd og vest. 

ÆNDER 
Ænder er naturligt fantastiske sneglespisere og oplagte i enhver have, hvor der forekommer snegle. De kan 
derfor indgå i systemet, når/hvis der opstår problemer med snegle. Andehuset er her placeret i havens 
sydlige del, tæt ved regnvandsopsamlingen på husets vestgavl. 



Kastanjely Design, juni 2015 side 13  

Ænder kan indgå i designet som fritgående dyr, uden behov for ekstra indhegning. Det kan dog i perioder 
være smart at kunne holde dyrene i et område. Det kan let gøres med et 90 cm højt hegn omkring 
andedam og andehus. Ænder spiser store mængder snegle, insekter og orme, som de selv finder omkring, 
men kræver også korn for at sikre velernærede dyr.  

Ænder behøver daglig adgang til vand, enten en balje eller en dam, der er dyb nok til at de kan svømme og 
rense fjer og næb. Et lille vandhul kan graves, så regnvand kan føres fra regnvandstankene. For beskyttelse 
mod ræve o.lign. bør ænderne lukkes ind i andehuset om natten. 

Indiske løbeænder er gode æglæggere (ofte 100-200 velsmagende æg/år), og har begrænset påvirkning i 
haven, da fuglen er let og derfor ikke påvirker grøntsagsvækst. Moskusænder vejer slagtet mellem 1,5-3 kg 
og er gode køddyr. Kvag deres størrelse kan moskusænder være hårde ved nye plantespirer, hvis de træder 
på- eller sætter sig i dyrkningsbede. I det indeværende design vil dette dog ikke være noget problem, da 
dyrkningsarealer med skrøbelige planter (køkkenhave, grisefolde, etc.) er indhegnet i forvejen. 

Antallet af ænder vil passende være ét par moskusænder, der får ællinger 1-2 gange pr. år, og/eller 2-3 
løbeænder. Ællinger kan med fordel slagtes i oktober-december afhængigt af størrelsen.  

KOMPOST 
Kompostbunken flyttes fra bærhaven (syd for huset) til vesthavens sydlige del, tæt ved stuehuset for let 
adgang fra køkkenet, og tæt ved køkkenhaven for let brug af komposten i haven. 

BIER 
Bier sikrer god befrugtning af frugt, bær og grøntsager og giver honning, bivoks og pollen. Bistaderne kan 
placeres i bærhaven eller i fold 1 på savannen.  

FLERÅRIGE GRØNTSAGER 
Dyrkningssystemer med grise og høns egner sig bedst til enårige afgrøder, da dyrene vil æde flerårige 
grøntsager. Såfremt det ønskes at dyrke flere flerårige vækster er følgende forslag til arter, der med fordel 
kan dyrkes i bede omkring træer. 

Flerårige grøntsager 
� Klokkeblomst 
� Etageløg 
� Strandbede 
� Strandkål 
� Takkeklap 
� Spinatsyre, blodsyre 

og havesyre 

� Flerårig kål 
� Stolthenriks gåsefod 
� Mitsuba 
� Hosta 
� Moskuskatost 
� Sødskærm 
� Scorzoner 

� Biberbelle 
� Skt. hansurt 
� Jordskok 
� Daglilje 
� Rabarber 
� Chorogi 
� Sukkerrod 

Bunddækplanter, særligt skyggetolerante 
� Jordbær 
� Sibirisk portulak 
� Korsknap 
� Mynte 

� Viol 
� Gul døvnælde 
� Skovjordbær

 

Bede kan etableres så flerårige grøntsager og eventuelt bærbuske plantes omkring hvert enkelt træ og 
afgrænses af en sti. Bedene kaldes ofte guilds. Skematisk opstillet kan det se således ud: 
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Træer 

Æble, pære, blomme, mirabel, 
pærekvæde, havtorn, tjørn, 
kirsebær, morbær, mandel, 
hassel, sibirisk ærtebusk*), lind, 
pebertræ, mispel, 
sneklokketræ, kinesisk kornel, 
kirsebærkornel, spisekastanje, 
valnød, hjertenød, sølvbær 
(Elaeagnus)*).  Buske 

Vokspors*), hyben, solbær, 
stikkelsbær, ribs, solstik, 
gojibær, aronia, blå gedeblad/ 
honningbær, blåbær, 
bærmispel, buskvæde, japansk 
vinbær, bambus. 

Urter/flerårige 
grøntsager 

Strandkål, stolthenriks 
gåsefod, strandbede, 
sødskærm, sukkerrod, 
syre, spinatsyre, skræppe, 
klokker, takkeklap, 
kåltidsel, kål… 

Bunddække 

Jordbær, skovjordbær, 
mynte, krybende 
hindbær, korsknap, 
sibirisk portulak, gul 
døvnælde. 

Slyngplanter 

Stikkelsbærkiwi, 
akebia, schisandra, 
humle, spinatranke, 
yams. 

Kvælstoffikserende 

El, vokspors, sølvbær, 
sibirisk ærtebusk, 
goumi, bælgplanter.  

Dynamisk akkumulatorplanter 

Kulsukker, syre & skræpper 
(Rumex), mælkebøtte. 

 
Insektplanter 

Skærmblomstfamilien (eks. 
sødskærm, sukkerrod), 
læbeblomstfamilien (eks. mynte, 
citronmelisse), og divers 
blomstringstid. 

Hvis savannen en dag ønskes omdannet til skovhave frem for fårehold, kan flerårige grøntsager og 
bærbuske passende udplantes på denne vis. Herunder ses eksempler på nytte- og spiselige planter, der 
passer til skovhavesystemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
 

*) Kvælstoffikserende planter 


