
 

   
 

 K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  N A T U R -  O G  B I O V I D E N S K A B E L I G E  

F A K U L T E T  

   

Om Landbohøjskolens Have 

Haven blev anlagt i 1858 samtidig med at Den Kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole blev opført. Haven 

er nu som før en studiehave, men den er samtidig 

åben for publikum. 

 

Landbohøjskolens Haves ca. 6.000 forskellige 

kultivarer og arter, der indgår i fakultetets 

botanikundervisning, og i uddannelsen af 

landskabsarkitekter og have- og parkingeniører. 

 

Landbohøjskolens Have er i dag en samlet 

betegnelse for plantesamlingerne og de grønne 

områder på Frederiksberg Campus, der er en del 

af Københavns Universitet. Frederiksberg Campus 

ligger langs med Bülowsvej, afgrænset af Ågade 

mod nord, Grundtvigsvej mod syd og med Den 

Grønne Sti igennem området. 

 

Mad & drikke 

Cafe Væksthuset  ligger i Sommerblomsthaven 

og tilbyder mad og drikke. Se åbningstiderne på 

skilte ved cafeen. 

 

Parkering 

Der kan parkeres på hele fakultetets område mod 

parkeringsafgift.  

Cykler parkeres i stativer ved indgangene. 

 

Åbningstider 

Landbohøjskolens Have er åben hver dag fra 

solopgang til solnedgang.  

 

Arrangementer 

Hvis man ønsker at afholde arrangementer skal 

man kontakte haven@plen.ku.dk i forvejen. 

 

Regler for færdsel og ophold 

Hjælp os med at bevare haven ved at overholde 

følgende regler: 

• Færdsel og ophold kun på stier og græsplæner 

• Boldspil og anden leg henvises til Grønnegården 

• Lad være med at klatre i træerne 

• Undgå at plukke og indsamle plantemateriale 

• Medbring ikke hund eller andre dyr 

• Kør ikke på cykel, løbehjul eller knallert  

• Parker ikke cykler etc. i haven 

• Undgå støj eller musik, der kan genere andre  

• Anvend ikke grill eller åben ild 

Henstillinger fra havens medarbejdere og 

universitetets vagt skal følges. 

 

Bliv frivillig i Landbohøjskolens Have 

Hvis du vil prøve at arbejde frivilligt i 

Landbohøjskolens Have, så Kontakt Lars Birck på 

tlf. 51544484 eller haven@plen.ku.dk for mere 

information 

 

Kontakt os 

Landbohøjskolens Have 

Grønnegårdsvej 15.1, 1870 Frederiksberg C 

Email: haven@plen.ku.dk, Tlf.: 51 54 44 84 

 

Læs mere på www.landbohøjskolenshave.dk  

 

Landbohøjskolens Have 

 

En forsknings- og undervisningshave 

med offentlig adgang 

mailto:haven@plen.ku.dk


 

   

Sommerblomsthaven  rummer en af Danmarks 

større samlinger af sommerblomster – i alt ca. 260 

forskellige arter og kultivarer, som bl.a. bruges i 

fakultetets botanikundervisning. I området findes 

også en lægeplantehave  og en 

krydderurtehave. 

 

Bygningerne.  Kongeporten  midt i Johannes 

Gnudtzmanns hovedbygning fra 1892-95 er 

fakultetets hovedindgang og fører ind til fakultetets 

administration. I Indergården  kan man betragte 

Bindesbølls oprindelige hovedbygning fra 1856-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulpturhaven  er kendetegnet ved de gamle 

asketræer, masser af mistelten, hortensiabede og 

flere små skulpturer – de såkaldte havenymfer. De 

er lavet af Pontus Kjerrman og er inspireret af de 

træer, de er placeret ved. ”Den tænkende hest” er 

nok den mest populære, men ”Omfavnelsen” er 

også forunderlig.  

 

 

Rosenhaven  er anlagt i 1929, og med sine 

kvadratiske bede, buksbomblokke og flise- og 

græsgange er den en tidstypisk rosenhave. 

Roserne er plantet efter farve og udvalgt med 

vægt på sundhed og duft. 

 

Gamle træer.       I Landbohøjskolens Have findes 

stadig mange af de træer, der blev plantet i 1858. 

Særlig bemærkelsesværdig er Zelkovaen  med 

de fire store stammer. 

 

Den svajede plæne  har tæppe- og 

blomsterbede der skråner ned mod søen.  

Her dyrkes en blanding af sommerblomster og 

stauder, der blandt andet anvendes i 

botanikundervisningen og som inspiration til 

haveejere og fagfolk. Det store tæppebed bliver 

genplantet hvert år efter tegninger fra 1930. 

 

Plænerne. I forårsmånederne er mange af 

plænerne omdannet til farvestrålende 

blomstertæpper af løgvækster. 

 

Stenhøjene.  På stenhøjene vokser alpine 

planter og andre nøjsomme, sarte eller eksotiske 

vækster.  

 

Æghaven  er en solhave omkranset af buksbom 

og kornel med stauder i afstemte farver. Den 

ægformede plæne i midten har givet navn til haven 

og bænkene er sponsoreret af havens gæster.  

 


