
Naturlig havedesign 

Spørgeskema 
Overvejelser forud for udarbejdelse af haveplan  

Hvilken havetype er du? 
 Meget vigtigt Ønskeligt Ikke vigtigt 

Haven skal se ordentlig ud – være pæn og præsentabel    

Havearbejde skal begrænses mest muligt    

Haven skal først og fremmest være til at slappe af i    

Haven skal indrettes med god plads til gæster og grill    

Haven skal fremstå velplejet, uden ukrudt, mos og lign.    

Haven skal være mit frirum og personlige paradis    

Havearbejde skal være sjovt og lystbetonet    

Haven skal indrettes på børnenes præmisser    

Haven skal indeholde gode muligheder for plantedyrkning    

 

Hvilken havestil ønsker du? 
 Sæt et eller flere krydser 

Romantisk have, med mange blomster, roser, hyggekroge, loppefund mv.  

Klassisk havestil med lige linjer, klippede hække og kvalitetsmaterialer  

Minimalistisk have med stramme linjer, nye materialer og enkel beplantning  

Naturpræget have med afslappet udtryk og plads til vilde dyr og planter  

Børnevenlig have med masser af plads til børns udfoldelse  

Spiselig have, hvor der dyrkes mange forskellige frugter, bær og grønsager  

Cottagestil eller ”mormorhave” med stor frodighed af mange slags planter  

Landskabshave eller parklignende have  

Moderne, bæredygtig have, hvor der tages hensyn til klima og miljø  

Andet (beskriv gerne)  

 

Hvad ønsker du i haven? 
 Meget vigtigt Ønskeligt Ikke vigtigt 

At haven er smuk på alle årstider    

At haven er blomsterrig    

At der er mange blomster i det tidlige forår    

At der er efterårsfarver    

At haven er meget fuglevenlig    

At haven er fuld af sommerfugle, bier og lignende    

At der er en høj biodiversitet (artsrigdom)    

At haven har en høj andel af hjemmehørende plantearter    

Områder med læ    

Områder med sol    

Områder med skygge    

Afskærmning for indkig    

Blomster til buketter    

Grene til drivning    

Materialer til vinterdekorationer    



Naturlig havedesign 

Ønskeliste 
Terrasse/siddepladser 

Grillområde/udekøkken 

Overdækket terrasse 

Pergola 

Udhus/skur 

Skraldeskjul 

Tørresnor 

Kompostbeholder/kompostplads 

Depotområde til byggematerialer og lign. 

Brændeskur 

Drivhus 

Køkkenhave 

Bær og frugthave 

Hønsegård, hundegård, kaninbur mv. 

Flagstang 

Vand i haven, havedam, spejlbassin, fuglebad 

Udendørs spabad eller naturlig svømmesø 

Udendørs belysning 

Udendørs vandhane, vandingsanlæg 

Robotplæneklipper 

Bålplads 

Legehus 

Trampolin 

Sandkasse 

Gyngestativ, fodboldmål, mv. 

Arbejdsplads, fx til tilplantning af krukker og planteformering 

Trailerparkering 

Gæsteparkering 

Andre ting? 

 

Er der særlige ting at tage hensyn til: regler og servitutter? Nedgravede kabler, brønde, faskiner? 

 

 

 

 

 

  



Naturlig havedesign 

Ønskeliste – planter (rangordnet): 
Hvilke planter holder du særligt af eller har gode minder omkring (slægt, art eller bestemt sort)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke spiselige planter kan du bedst lide? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


