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Naturen har brug for os,
og vi har brug for naturen

Saml frø i efteråret
Er der ikke vilde planter i din have, kan du hjælpe

Lad det gro

kan bruges af den lokale insektfauna.
Hold øje med naturen i dit nærområde og
se hvor der blomstrer hjemmehørende arter,
som du kunne tænke dig i din have.
Når blomsterne er afblomstrede i efteråret,
så nip frøstanden af og læg den i et kaffefilter med navn på.
Lad frøene tørre i vindueskarmen.

Er der
muldvarpeskud
i plænen, så dr
ys
lidt blomster fr
ø på
toppen af dem
.

I jorden
findes en stor
frøbank, men planter
fremkommer også ved
naturlig spredning
med vind, dyr og
mennesker.

hørende i Danmark, har den et stort antal tilknyttede

konkrete redskaber til,

insekter, der er tilpasset til at leve af eller på den.

hvordan du kan gøre en

Hjemmehørende planter er vigtige for insekterne,

positiv forskel for biodi-

som igen er vigtige for de fugle og andre dyr,

versiteten i din have.

der spiser dem. Er det ikke muligt at

Lad dig inspirere og brug

finde hjemmehørende frø eller

det du synes, der passer

planter, så benyt arter, der er

til dig og din have.

fra Europa og som ikke er

Rigtig god fornøjelse.

forædlede, så har de stadig
stor værdi for de danske
insekter og dyr.
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Inspiration til haveejere

C

tommelfingerregel er, at hvis planten er naturligt hjemme-

inspirere og give nogle

tisk planter, der er tilpasset til jordtypen og som

Så dem ud i potter, i plænen
eller i bede til foråret.

planter kan gavne dyrelivet på forskellige måder. En god

Assens Kommune at

fra et nærliggende naturområde. Så får du automa-

I din have har du chancen for at skabe et godt fri- og levested for det danske plante- og dyreliv. Forskellige arter af

Med denne folder ønsker

naturen på vej ved at så frø fra vilde arter - gerne

Hjemmehørende arter
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Seksplettet køllesværmer
på almindelig kællingetand
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Gode træer/buske til fugle
Træ/busk
Seljepil
Øret pil
Krybende pil
Hassel
Mirabel

På samme vis udgør hjemmehørende, blomstrende og
frugtbærende buske og
træer væsentlige fødekilder
for en række insekter, smådyr og fugle - både forår og
langt ind i efterår og vinter.

Slåen
Hvidtjørn
Fuglekirsebær
Tørst

De samme træer og buske
danner også læ, skygge og

Danmarks vildeste

Hvad har du i haven?

Gode blomster til insekter

I forbindelse med at Assens Kommune deltager i konkurren-

Ja, hvad har du egentlig i haven? Kig godt efter i din græs-

cen om at blive Danmarks VILDESTE kommune, kan du følge

Blomst

plæne, måske er der små bladrosetter, hvorfra der kan

vores biodiversitetstiltag på www.assens.dk/vild

komme en blomst, hvis græsset ikke bliver slået. Måske har

Erantis
Hvid anemone
Martsviol
Forglemmigej
Alm. vorterod
Alm. guldstjerne
Krybende læbeløs
Blåhat
Blåmunke
Gederams
Slangehoved
Alm. kongepen
Smalbladet timian
Vild gulerod
Alm. kællingetand
Dag-pragtstjerne
Bidende ranunkel
Håret høgeurt
Hvid okseøje
Gul fladbælg
Trævlekrone
Merian
Rød-kløver
Alm. røllike
Alm. vedbend
Alm. knopurt
Alm. sankthansurt
Rejnfan
Høst-borst

du lidt liv i busken, som du allerede kan fremme, eller må-

Sæt et
skilt op i forhaven,
så naboer og andre
kan se, at din flotte
have er vild med vilje.
Måske lader de sig
inspirere.

ske kan du slippe for turen til genbrugspladsen ved at lade
afklippede grene blive i haven - til glæde for dyrelivet.
Tag udgangspunkt i det liv, du allerede har i haven. Prøv at
efterlign naturen, der typisk består af mange forskellige
nicher - altså levesteder. Tænk variation ind i din have.

skjul for vejr og rovdyr.

Røn

På bagsiden af denne folder er nævnt 8 nicher og idéer til,
På Facebooksiderne ’Assens Kommune’ eller ’Natur og

Navr

Friluftsliv’ kan du holde dig opdateret på de arrangementer

Kvalkved

og events, vi laver til fordel for biodiversiteten i Assens

Alm. hyld

Kommune.

Småbladet lind
Vedbend

Udgivet af:
Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Udgivelsesår: 2021.

Alm. gedeblad

Forsidefoto: Honningbi på ranunkel.
Hvor intet andet er angivet, tilhører fotos Assens Kommune

Dunet gedeblad
Vildæble
Hunderose
Klitrose
Æblerose
Stillits på skov-burre

hvordan du kan skabe mere liv i din have.
Layout: grafisk@hole.dk
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U n d gå
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r
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Undgå gødning

fremme
Hvis du ønsker at
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urter, som er så
så skal du,
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Langhåret græsplæne...

...eller et blomstrende bed?

I Danmark har vi tradition for at have store kortklippede

Hvis du ikke ønsker en langhåret græsplæne, kan du omdan-

græsplæner, men det skaber ikke gode forhold for insekter

ne din plæne til et blomstrende bed med mange forskellige

og dyr. Så tænk over, hvor meget traditionel græsplæne

arter. Start med at skræl græstørven af. Derefter kan du

du har brug for. Og giv lidt plads til at

vælge at så hjemmehørende blomsterfrø eller plante planter.

Slå din plæne
to gange. Første
det skaber føde, læ og levegang i det tidlige forår
og anden gang, når blomsteder for insekter.
sterne er afblomstrede.
Er din plæne meget næring
sSynes du
rig og græsset meget høj
t,
det er for meget
så slå den oftere. Husk at
at lade hele græsplæfjerne afklippet
Slå evt.
nen gro, så udvælg et
bagefter.
stier i græsset
område i haven, hvor du
dér, hvor du
slår udenom i fx en
færdes ofte og
cirkelform så området
Lav evt.
lad resten
er afgrænset og det
variation så der
ser ordentgro.
altid er nogle
ligt ud.
pletter, som
ikke bliver
Det er vig tigt at
slået.
fjer
ne
det
afslåede
Klip evt.
græ
s.
På
den
må
de
kanterne af din
fjerner du næringsstofvilde plæne - så
fer
fra området og giver
er det tydeligt, at
derved bedre forhold
du gør det med
for mere nøjsomme
vilje.
plantearter.

lade græsset og blomsterne gro,

Besøg din lokale planteskole og få hjælp til at finde planter,
der er hjemmehørende og derfor egnede som føde til de
danske insekter og sommerfugle.
Hvis du sår frø, skal du være opmærksom på jordens sammensætning. Er jorden fed og næringsrig, kan det være
nogle andre frø, der spirer end, hvis jorden er sandet.

Kvasbunker, kvashegn
og insekthoteller

Gamle træer, dødt ved og
fuglekasser

Kvasbunker kan bestå af afklippede grene, blade og større

Noget af det vigtigste ift. biodiversitet er gamle træer.

stykker træ m.m. Kvasbunker er en naturlig ting i haven,

Hvis det er nødvendigt at fælde et træ, så lad et par meter

men bliver let opfattet som noget rod, der venter på at

af stammen stå tilbage, og lad nogle grene blive liggende

blive kørt til genbrugsstationen. Men denne form for ’rod’

på jorden. Det døde ved er en gave til svampene, insekt-

er variation og strukturer, der giver en masse plads til liv.

livet og dermed også fuglene.

De fungerer som et godt levested og fødekammer for bl.a.
svampe, sommerfugle, mariehøns, gærdesmutter og mus.

Har du ikke en stort træ i haven, så sæt en fuglekasse op.

Kvashegnet er et godt alternativ til kvasbunken. Hegns-

Ud over at få glæde af flere forskellige arter, du kan

pælene holder kvasen samlet og dermed får det et mere

studere og beundre, er fugle

struktureret udtryk. Har du ikke plads til hegn og bunker -

gode nyttedyr, at have

så byg et insekthotel. Det giver overvintringsmuligheder

tilknyttet din have.

Fuglekasser kan være meget givende for din have.

for insekter og er en hyggelig
aktivitet med ungerne.
Byg en fuglekasse
med Naturfamilier.dk

Pindsvinet elsker
dræbersnegle

Byg en fuglekasse
med Naturfamilier.dk
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Kvasbunken er det bedste
vinterhi, et pindsvin kan tænke sig.

Fodbold på græsplæne
med bellis og ranunkel

Blåmejse med en laber larve til ungerne
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Krat, busk og hæk

Sten og varme

Vand i haven

Sommerhuset

Lave, tætte bevoksninger som buske og hække er vigtige

Sten i haven kan anlægges på mange måder, fx som sten-

Alle dyr har brug for vand og derfor er vand utroligt vigtigt.

I kystnære sommerhusområder med sandet jord er der

skjulesteder for dyr og fugle. Sammensæt et krat der består

bed med skærver og sten i flere størrelser, suppleret af

Der lever mange sjove og finurlige dyr nede i vandet, men

ofte mere nærringsfattige jordforhold. Det giver mulighed

af hjemmehørende arter, der blomstrer fra tidligt forår, til sent

tilhørende plantearter, der kan gro på og imellem stenene.

vand er også vigtigt for dyr på land. Fx kan tudser og sala-

for at mere nøjsomme arter indfinder sig. Derfor er det

efterår og dermed er fødekilde for insekterne over en lang

Eller som stensætninger, i form af gærder eller opdeling

mandere søge ly i vandet for at holde sig fugtige. Fugle,

særligt her, at det vil give plads til meget liv, hvis du lader

periode. Fra sent efterår og vinteren over vil selvsamme

af rum i haven. Sådanne stensætninger fungerer også som

pindsvin, bier og sommerfugle bruger vandet til at drikke.

naturen gå sin gang. Stop den tilbagevendende græsslå-

buske danne fødegrundlag for fugle og

leve- og overvintringssted for insekter.

mindre dyr med deres frø og frugter.

Ønsker du
at klippe din hæ
k
- så husk at kl
ippe den
ef ter, at blom
sterne er
afblomstrede
og fugleungerne er fl
øjet
fra reden.

Du kan lave alt fra en hel sø,

Sten bliver hurtigt opvarmet af solen og holder på varmen

en havedam, et fuglebad til

i lang tid. De skaber et varmt miljø og fungerer som op-

en lille beholder med vand.

holdssted for særligt vekselvarme dyr, fx sommerfugle

Grav mindre beholdere

og firben, der kræver varme for at kunne

ned i haven og husk en

bevæge sig rundt.

gren eller sten i vandskålen, så uheldige insekter har en redningsplanke, hvis de falder i.

ning - slå græsset i det tidlige forår og igen i september.

En havedam bør
ligge i fuld sol, så den
kan
blive varmet op i det tid
lige
forår. Formen er unde
rordnet, så
længe brinkerne ikke er
for stejle.
Lav t vand, og en lille jor
dvold eller
stensætning i den nordl
ige ende af
dammen, giver varme
i foråret.
Høje planter i den syd
lige ende,
fx gul iris, giver skygg
e til dyr
i vandet på en varm
sommerdag.
Ønsker du
frøer og tudser
i
din havedam,
så
undgå at sæt
fisk
ud, da de spiser
haletudserne.

Krattet gemmer på en
rede med solsortunger

Markfirben.
Hannen er i foråret iklædt en smuk,
irgrøn parringsdragt. Hunnen er brunlig.

Butsnudede frøer i parring.
Snart klægger de små sorte æg og bliver til haletudser.

Husk at fjerne det afslåede materiale. Fjern den invasive
rynket rose, som spreder sig voldsomt, udplant nogle få
hjemmehørende arter, såsom klitrose, hunderose og læg
dig i liggestolen og nyd det.

Rynket rose
breder sig i m
ange
sommerhusom
råde
Den skygger an r.
dre
planter væk og
bør
bekæmpes i si
n
udbredelse.

Rynket rose og marehalm.

