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Luk naturen ind i din have. Det har både du og haven godt af! 
 
Ingen gift eller kunstgødning 
Tag hensyn til natur og miljø og lad være at bruge gift. Lad dig ikke narre af midlet betegnes som beskyt-
tende eller rensende. Det kan godt være gift alligevel. Bekæmpelsesmidler til økologisk brug er OK. 
Men hvorfor undgå kunstgødning? Det kan være meget miljøbelastende at fremstille - og på grund af sin 
koncentrerede form risikerer det at blive udvasket til f.eks. søer og åer, hvor det gør skade. Men det kan 
faktisk også være dødeligt for padder, hvis de kommer i berøring med det. Brug kompost i stedet. 
 
Giv plads til naturen – og tænk som dem, du vil tiltrække til din have 
Fra gammel tid har der været prestige i at demonstrere kontrol over naturen: F.eks. toptrimmet græsplæne 
med skarpe kanter, staudebed med bar jord omkring planterne etc. Men det er ikke i naturens interesse. En 
kortklippet græsplæne er en biologisk ørken og bar jord bliver udvasket og skal holdes plantefri hele tiden. 
Heldigvis er der ved at ske en ændring i vores opfattelse af hvad der er ønskeligt i haven. For grebet an på 
den rigtige måde kan mere vild natur give store glæder. Tænk blot på sommerfugle og andre insekter på 
insektvenlige planter, fugle af flere slags i havens fuglekasser og kvashegn med bolig til pindsvin. 
Det er en god ide at sætte sig lidt ind i, hvad de ønskede beboere i haven har brug for, for så kan man natur-
ligvis bedre tiltrække dem.   
 
Led have-naturen i den ønskede retning 
Hvis man vil have en mangfoldig natur i sin have, så kræver det en indsats, men ikke nødvendigvis ret meget. 
For de organismer man ønsker at tiltrække, kan man naturligvis vælge egnede planter, og man kan skabe 
brugbare levesteder. Det er også vigtigt at være på vagt overfor invasive plantearter dvs. arter som er indført 
af mennesker, som vokser voldsomt og helt kan fortrænge de hjemmehørende arter med store monokultu-
rer som følge. Eksempler er f.eks. pileurterne, som man gør klogt i at få fjernet straks man ser blot den mind-
ste plante. Se mere om nogle invasive plantearter i kommunens folder her: 
https://gladsaxe.dk/Files//Files/BMF/natur/Invasive-plantearter-i-Gladsaxe-Kommune-Pjece-A5-web.pdf 
 
Mangfoldigheden findes ikke blot i det struttende og frodige 
Naturen består af kredsløb, så der skal nedbrydes for at kunne bygge op. Mange dyr og svampe er tilknyttet 
nedbrydningen (genbruget) af havens og naturens materialer. De kan selv blive føde for andre, så de må ikke 
glemmes. Hold derfor helst alt haveaffald på egen matrikel. Græsafklip kan f.eks. bruges til jorddække, kvas 
kan samles i kvashegn, der kan give levested til mange organismer under kvasets gradvise nedbrydning. 
Meget kan komposteres og give næringsrig jord til nye planter og større grene eller stammer kan f.eks. 
omdannes til insektboer el. lign.  Så spares også CO2 på transport af affald fra haven. 
 
Vand er forudsætningen for liv 
Vi ved godt at der skal vand til, men alligevel kan nogle dyr have svært ved at få vand nok. 
For nogen kan et fuglebad gøre en forskel, andre har måske brug for en havedam – eller måske bare en 
balje, så f.eks. padder kan holde deres hud fugtig på deres vej til nye levesteder.  Vand i haven kan gavne 
mange dyr, fugle og insekter, og kan være utroligst smukt; men skal selvfølgelig være børnesikkert – og så 
skal der være muligheder for at dyr, der falder i vandet, kan klatre op igen. Det kan f.eks. være sten eller 
andet, som de kravle på land fra. 
 
Kom videre med haven 
De konkrete muligheder afhænger af havens beskaffenhed og dens omgivelser, men der er utallige mulig-
heder for at få en spændende natur til at folde sig ud. 
 

Besøg grønt IDÉcenter og snak med de aktive i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe og få konkrete idéer 
til hvad netop du kan gøre i din have. Måske kan du også få nogle frø til haven doneret af grønt IDÉcenter! 
  
Forhåbentlig ses vi.  
Indtil da kan du teste for mange point din have scorer vedr. biodiversitet: 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf 
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