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VÆRKTØJSKASSE
– til at forbedre biodiversiteten
BIOLOGISKE VÆRDIER
Haver kan huse gode levesteder for dyr og insekter,
fordi haverne har en variation af græsplæner, krat,
træer og bede, som giver læ, skjul og skygge for
dyr som pindsvin, mus, småfugle og insekter.
Især gamle træer giver mulighed for en høj biodiversitet, da de er vigtige for svampe, insekter
og fugle, både som levested og som føde blade,
frugter og bær.
Blomsterbede og blomsterkrukker kan give pollen
og nektar til mange arter af bier, sommerfugle og
svirrefluer. Ligeledes er vand livsnødvendigt for alle dyr. Ved fuglebadet
eller et mindre vandhul i haven, vil
man kunne observere de mange
dyr, som søger hen for at drikke
på en varm sommerdag.

Selv meget små vandhuller kan desuden være
gode yngleområder for padder – specielt stor
vandsalamander og lille vandsalamander, der
ofte ses ynglende i vandhuller og havebassiner
på mindre end 10 m2.
Der ligger et meget stort potentiale for højere
biodiversitet i kommunen ved at skabe bedre forhold for naturen i vores haver.

UDFORDRINGER

KOMMUNENS TILTAG

I haven slappes af og laves havearbejde. At lukke
naturen ind i haverne kan dog være en udfordring
for mange, da det er et brud med den traditionelle,
ordnede have, som præges af orden og lige linjer.

• Igangsættelse af Vild med Egedal kampagne,
som synliggør vigtigheden af at skabe mere
plads til og glæde ved naturen – også der, hvor
man bor.

Derfor er vi måske ikke villige til at omdanne den
pæne have til et sted med kvasbunker, ukrudt,
gamle, halvt udgåede træer og uforstyrrede områder, der ser rode de ud.

Hvis man forestillede sig, at alle haver i kommunens byer lod et lille hjørne vokse vildt, ville det
svare til 245 fodboldbaner ekstra vild natur!
Vildnis.
 Lav nogle hjørner i haven, hvor du slipper naturen fri.

HVAD KAN JEG GØRE I HAVEN?
• Undgå at sprøjte med sprøjtemidler, da kemikalier er skadelige for natur og miljø.
• Undgå at anvende kunstgødning, lav i stedet din egen kompostbunke og brug kompost til at gødske dine planter.

• Borgerrettede initiativer såsom:
-

idékatalog til havejerne:
Hvordan kommer jeg i gang?
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Frøposer til uddeling:
Vild med Egedal frøposer med blomstrende
urter.

dalk

ommune

.dk/vildmed

ege

dal

Så Nektar-blandingen i din have, og forøg biodiversiteten i din kommune!

• Sørg for, at der er adgang til vand i haven for havens dyr –
måske kan regnvandet anvendes til at lave et regnvandsbed?
• Sørg for, at der er levesteder til dyrene som stenbunker, løst
sand, krat, kompostbunker, brændestakke, fuglehuse, insekthoteller.

-

Inspirationshaver – til fremvisning af kommunale og private haver.

• Sørg for, at der er mange forskellige blomster, buske og træer i haven – gerne hjemmehørende arter.

-

Vild med Egedal logo – til borgere og kommune – f.eks. et klistermærke, man kan
sætte på sin postkasse.

• Slå så lidt græs som muligt, lad noget stå og vokse højt – her
lever mange insekter.

Nektar

blandingen

– god for insekter

• Bevar gamle og døde, træer, lav kvasbunker.
• Sørg for, at der er blomstrende planter i haven i hele vækstsæsonen, så der er mad til de forskellige insekter.
• Lad et hjørne gro vildt – gerne med brændenælder og tidsler –
det er mange sommerfugles favoritplanter at lægge æg på.

Nektar-blandingen er en frøblanding med 11 enårige arter af frø fra kulturplanter og fremragende nektarplanter. Så frøblandingen i din have, så er der
føde til sommerfugle, bier og fluer. Klip dem ned til 10 cm. efter afblomstring.
Ryst og nulr afklippet over bedet, så frøene drysser ned. Riv bedet let.
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• Lav blomstereng eller blomsterbed med mange vilde blomster.
• Lav grønne tage – her er der mad og levested for mange dyr.

