
               

 

DEN NATURVENLIGE 

HAVE 

 

 

 
. 

 

 

Her er 10 enkle tiltag, der hjælper 

naturen og gør din have mere 

spændende. 

  

 

Vi ønsker en større mangfoldighed af 

planter og dyr i vore haver, dvs. vi vil øge 

biodiversiteten. Det giver os en rig og 

spændende natur, som er i balance. 

 

 

 

 

 

 

 Ønsker du at lære 

mere om naturhaver, 

så er der en bog af 

Lilli Gruwier, Lars 

Brøndum & Katrine 

Turner - Naturhaven 
 

 

 

Udarbejdet af DN Mariagerfjord. Kontakt ap@dn-mariagerfjord.dk 



 

1. Drop brugen af gift i 

din have. Glæd dig 

over flere vilde 

blomster, insekter, 

regnorme - og hjælp til 

med at holde vores 

grundvand rent. 

         

        
Nej tak! 

 

Så får man: 

 

 

  

6. Byg et stendige eller 

lav en stenbunke.  

Du kan også bruge 

gamle murbrokker, der 

gror til.  

 

 

 

Så får du nye naboer: 

 

 

 

2. Vand giver liv! – lav 

en havedam, eller vådt 

område. Du kan bruge 

regnvand fra taget.  

Efter kort tid vil din 

dam vrimle med 

insekter og smådyr. 

 

 

 

Og så kommer de! 

 

 

  

7. En tæt klippet 

græsplæne er en grøn 

ørken. Lad en del gro. 

Hvis du gør din jord 

mere næringsfattig med 

sand, kan du også så 

vilde blomster. 

 

 

 

Vore vilde bier trænger 
til hjælp, og de elsker 
vilde blomster. Du kan 
også støtte foreningerne:  

 
http://bieridanmark.dk 

 

http://planbi.dk/ 

 
3. Sørg for planter, der 

blomstrer fra tidlig 

forår til ind i efteråret. 

Det giver mad til 

insekter, og hermed til 

fugle og andre dyr. 

 

 

 

Insekter – guf! 
 

 

  

8. Hvis du samler blade 

og grene, så læg dem 

under træer og buske. 

De komposterer og giver 

mad og skjul til havens 

beboere. 

 

 

Ormene, insekterne og 
pindsvinet vil elske dig: 

 

 

4. Plant hække, træer, 

og buske, der giver 

blomster, frugt og bær. 

Det giver føde til fugle 

og insekter. Det giver 

også plads til insektbo 

og fuglereder. 

 

 

 

Mange fugle bruger ikke 
redekasser. 

 

 

  

9. Lad et hjørne i haven 

gro til med vilde planter. 

De er ikke ”ukrudt”. Du 

skal bare tage dine 

naturbriller på. 

 

 

 

”Ukrudt er også blomster, 
når man først lærer dem at 

kende” – Peter Plys.  
 

 
 

5. Dødt træ giver liv! 

Læg kvas i hegn og 

bunker. Lad døde 

træstammer stå eller 

ligge. Det giver 

levesteder for mange 

insekter og smådyr. 

 

 

 

Hun bliver glad for det 
nye boligområde! 

  

 

  

10. Du kan lave 

redekasser, pindsvinebo, 

insekthoteller osv. 

Det er også godt at fodre 

fuglene, specielt om 

vinteren.  

 

  

 

Især om vinteren bliver 
fuglene glade for føde: 

 

 

 

http://planbi.dk/

