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Haveoplevelser - guidede ture i det grønne   

Hør de spændende fortællinger om byens haver og parker!  

 
Byens grønne områder er levende organismer, der er i konstant udvikling og vækst. 

Gennem årene har de været anvendt til mange forskellige formål lige fra beskyttelse 

mod fjenden over dyrkning af grøntsager til nydelse og fest. De grønne områder har 

altid haft betydning for byens indbyggere og indeholder historier om natur, kultur og 

mennesker fra både dengang og nu.  

 
1. Landbohøjskolens Have 

2. Haveselskabets Have 
3. Frederiksberg Have 

4. Kongens Have gennem 400 år 
5. Botanisk Have – forskning og fornyelse 
6. Byhaver på Nørrebro 

7. Rosenhaven og temahaverne i Valby 
8. Vestre Kirkegård - gravplads og rekreativ park 

9. Utterslev Mose og naturpark 
 

Hortonom Bente Mortensen vil være din guide på alle ture. 

 
Jeg er have- og fagkonsulent, underviser gartnere og skriver havefaglige artikler bl.a. 

i Haven, Trädgården og Grønt Miljø. Har mange års praktisk erfaring med afholdelse 
af havevandringer og dyrkning af planter. Er medforfatter til ”Drivhuset – indretning, 
dyrkning og afslapning” og har skrevet kompendier til gartneruddannelserne. 

 
 

Starttidspunkt: Mellem kl. 10.00 og kl. 17.00 (maj, juni, august og september). 
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HAVEVOPLEVELSER - 2019   

Landbohøjskolens Have 
 

 
 

Den romantiske have er en lille, grøn oase, der byder på mange spændende 
oplevelser. De stolte, gamle træer og rosenhaven har været tilgængelig for 

offentligheden gennem flere hundrede år. Ved siden af den gamle gartnerbolig er en 
helt særlig afdeling, som indeholder en af Danmarks største samlinger af 
sommerblomster. Haven bidrager med plantemateriale til undervisningen og været 

med til at forskønne omgivelserne omkring universitetets bygninger gennem tiderne.  

 
Mødested: Ved Café Væksthuset, Grønnegårdsvej 15, 1870 Frederiksberg. 
Turen varer 1,5 – 2 timer. 

Haveselskabets Have 
 

   

 

Med sine snirklede stisystemer, spejlbassin, vandhave og smukke staudebede med 
tørketålende stauder, er Haveselskabets en rigtig perle. Når man står ved 
Tritonspringvandet på Højen ved søen, er der et smukt syn til Frederiksbergs 

rådhustårn til den ene side og til staudehaven til den anden. De oprindelige 
buksbomhække, der omkranser bedene i rosenhaven, mange af de eksotiske træer 

stammer ligeledes fra havens anlæggelse i 1882 og der står mure fra dengang, 
området var køkkenhave til Frederiksberg Slot. 
 

Mødested: Frederiksberg Runddel, ved indgangen til Frederiksberg Have. 
Turen varer 1,5 – 2 timer.  

 
Turen i Haveselskabets have kan også kombineres med haveturen i Frederiksberg 

Have. Turens varer ca. 2 timer.  
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Frederiksberg Have 
  

 

Siden 1749 har byens borgere brugt den romantiske landskabshave som udflugtsmål. 
Her trives naturen midt i storbyen og med sine slyngede stier og kanaler, er haven 
skabt til at gå på opdagelse i. På denne tur vil du få historien bag havens udvikling og 

fortællinger om havens historie, planter og dyreliv. Oplev landskabet og de store 
gamle træer, få et kig til elefanterne i Zoo og fiskehejrerne på Andebakkeøen. 

 
Mødested: Turen stater foran hovedindgangen på Frederiksberg Runddel 
Turen varer 1 ½ - 2 timer. 

 

Botanisk have – forskning og fornyelse 
 

  

 
Botanisk have ligger på det gamle voldanlæg, der skulle beskytte det indre 

København. Anlægget blev nedlagt i 1800-tallet og der var planer om at bygge boliger 
på området. Det blev heldigvis ikke til noget og i 1871 blev Botanisk Have etableret. 

Haven indeholder Danmarks største samling af levende planter og er eneste genbank 
for de vilde planter. De bruges til både cancermedicin og andre gode formål. I årene 
2009-2012 har haven gennemgået en omfattende renovering i tråd med H.A. Flindts 

oprindelige haveplan med respekt for de oplevelsesmæssige værdier med sigtelinjer 
og udsigtspunkter til det imponerede palmehus.   

  
Mødested: Ved hovedindgangen Gothersgade 128, 1123 København K   

Turen varer 1,5 time   
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Kongens Have gennem 400 år 
 

       

Kongens Have er et levende vidnesbyrd på havekunstens og samfundets historie 
igennem de seneste 400 år. I 1606 anlagde Christian den 4. en køkkenhave, der både 
skulle forsyne hoffet med frugt og grønt og samtidig fungere som lysthave for kongen. 

Haven blev oprindelig anlagt i renæssancestil, dernæst udstyret efter barokkens 
idealer og senere omlagt i romantisk havestil. Haven fungerer stadig som en lysthave 

for alle, som besøger de historiske grønne arealer midt i storbyen. Med til oplevelsen 
hører også det 240 meter lange staudebed, som regnes for Nordeuropas længste og 
er anlagt efter den engelske havearkitekt Gertrude Jekylls fine farveharmonier og 

kontraster 
 

Mødested: Ved indgangen til Kongens have ved Gothersgade 80, 1123 København K 
(lige over for Landemærket). 
Turen varer 1,5 – 2 timer 

 

Byhaver på Nørrebro 
 

 
 

Kom med på en tur til udvalgte haver og få inspiration og gode råd om 
forskellige dyrkningsmetoder og hvilke planter, der særligt egner sig til byens klima. 

Hør hvordan man etablerer og driver byhaver ved både offentlige og frivillige 
initiativer. Her dyrkes grøntsager til eget og til fælles forbrug og fornøjelse. Her spirer 
nye små oaser frem, hvor beboere mødes og snakker, mens de venter på, at 

tomaterne modner og salaten bliver stor nok til at blive høstet. 

Mødested: Turen starter i Byoasen ved indgangen overfor Møllegade 22 og slutter et 
sted på Nørrebro alt efter, hvor der er aktiviteter i sæsonen.  
Turen varer ca. 2 timer. Der vandres 2 – 2,5 km 
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Rosenhaven og temahaverne i Valby 
 

 

Blomstrende stauder i det dynamiske staudebed, frugter og bær, en ægte skovhave 
og rislende vand i den japanske have. Det er blot nogle af de oplevelser, som du kan 

blive inspireret af, når du bliver guidet gennem små spændende haver, som er 
designet af nogle af Danmarks kendteste landskabsarkitekter. Temahaverne blev 
grundlagt i 1996, da København var europæisk kulturby. I dag har området 

permanent karakter som ’havekulturelt udviklingsområde’. Vi afslutter i Rosenparken, 
som er en af Nordeuropas største rosenhaver med omkring 10.000 rosenplanter med 

et rigt udvalg af sorter fra de storblomstrende til buketroser og klatreroser 

Mødested: Cafe Rosenhaven, Hammelstrupvej 100, København SV (der er 

parkeringsplads lige ved siden af cafeen). 
Turen varer 1,5 - 2 timer. 

 

 
Vestre Kirkegård – gravplads og rekreativ park 
 

 
 

Hør spændende historier om kendte og mindre kendte personer, der har haft 

betydning for både Danmark og den tid vi lever i. På Nordens største kirkegård er 

både store og små gravmæler og skikke, der har ændret sig gennem tiderne. På turen 

ser vi både de muslimske, tyske, færøske m.fl. gravsteder samt hører om, planerne 

for kirkegårdens fremtid som både rekreativ park, klimasikringsanlæg og 

begravelsesplads.  

Mødested: Vestre Kirkegårds Allé 15, 2450 København SV  

Turen varer: 2 timer. 

 

http://www.greenproject.dk/
mailto:bm@greenproject.dk
https://maps.google.com/?q=Vestre+Kirkeg%C3%A5rds+All%C3%A9+15,+2450+K%C3%B8benhavn+SV&entry=gmail&source=g


GREENPROJECT 

  

Bente Mortensen 
Hortonom, Master of Environmental Management 

GreenProject, www.greenproject.dk 
4119 8995, bm@greenproject.dk,  

Utterslev Mose og naturpark 
 

 
 

Utterslev Mose leverede tidligere leverede drikkevand til København og de store søer 

giver det store grønne område en helt særlig identitet. Mosen er et rekreativt område 

og benyttes flittigt til både løbe- og vandreture, hvor fårene græsser og det summer 

med lokale bier. Her yngler flere forskellige andearter, lappedykkere og hættemåger 

og en af landets største bestande af grågæs. I år 2000 blev Utterslev Mose fredet for 

at forbedre områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. I dag arbejder 

mange på at få mosen til at blive en 'ren sø'. 

Mødested: Naturværkstedet Streyf, Rådvadsvej 69, 2400 København.   

Turen varer 2,5 timer. Der vandres ca. 2,5 km.  
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