
Inspiration til
biodiversitet i haven 

 

Biodiversitet er naturens eget princip
for at blive så robust som muligt - jo
flere sorter og arter man satser på, jo
større succes! Biodiversiteten er derfor
under pres med den monokultur vores
haveæstetik fordrer. Haver skal være

ordentlige med veltrimmede plæner og
ikke en gren ligger forkert.

 
Med denne folder vil vi give inspiration
til, hvordan man kan skabe små oaser

for pattedyr, sommerfugle, fugle,
smådyr, planter og blomster. Også
mikrolivet i jorden vil få plads til at
udfolde sig med bakterier, skimler,
tøffeldyr, amøber og ikke mindst

regnorme. 
 

Du kan læse om kvashegn,
blomsterbed, vandhul med badekar,

teglsten og stensætning – god
fornøjelse! 

 
 

Badekar
Hvorfor Mange af insekterne har

oprindelse i vand – fx guldsmed, myg og
svævefluer. Så et vandhul er insekthotel,
men også levested for padder, frøer og

salamandere. Derudover fungerer
vandhullet også som drikkevand for

større dyr. 
 

Hvordan Grav et badekar eller lignende
stort kar ned. Husk at skabe overgang fra
lavt til dybt vand, så smådyr ikke drukner.

Derudover kan man med fordel plante
vandplanter i karret for yderligere

diversitet. Jorden fra det gravede hul kan
blive i en bunke og ligeledes fungerer
som insekthotel, da mange insekter

bygger rede i skrænter. 
 

Stensætning
Hvorfor skjule – og levested for smådyr i
hulrummene mellem stenene. Med jord

mellem stenene også godt til visse
humlebier, som graver deres rede

mellem stenene. Stenene bliver varme og
er derfor også vigtige for vekselvarmere.

 
Hvordan Lav en bunke af sten, gerne et
sted hvor solen rammer tidligt, så firben

og padder kan udnytte pladsen til at
varme sig op om morgenen. 
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Teglsten (el. mursten, fliser
o.lign.) 

Hvorfor ligeledes et skjule – og levested i
mellemrummene i stablen og samtidig

varmekilde, som er ideelt til
vekselvarmere som slanger og firben.

 
Hvordan gamle teglsten, mursten, fliser
eller lignende kan bruges. De skal blot

stables løst så der skabes gode
mellemrum.

 

Blomsterbed
Hvorfor sørger for nektar til humlebier,

sommerfugle og alle udvoksede insekter,
så hvor de andre tiltag sørger for leve –

og skjulesteder, giver blomsterbedet
føden. 

 
Hvordan vælg gerne enkle blomster hvor
bier og insekter nemt kan samle føde og
undgå stærkt forædlede blomster med
tætte kronblade, så insektet og bien har

svært ved at nå ind til støvdragerne. 
 

Tænk også på at have træer, buske og
blomster som ikke kun blomstrer i

højsommeren, men fra tidligt forår til sent
efterår, så der er føde så længe som

muligt. 
 

Hvorfor Dødt ved har en enorm
betydning for biodiversiteten – insekter

lægger deres æg under barken og
mange insekter udklækkes således fra

reder i dødt ved. Graver man dem halvt
ned, er der forbindelse med jord og fugt

og bliver et godt levested for skimler,
som sørger for kompostering. 

 
Hvordan Lad ganske enkelt være med
at rydde op i haven – behold fx gamle
stubbe, døde grene og hækafklip. Man
kan med fordel bore huller 6-8 mm i
enden af stammerne, som insekthotel

til fx murerbier. 
 
 

Hvorfor skjule – og levested for både
insekter og myrer, men også smådyr

som pindsvin og mus. 
 

Hvordan brug grene i alle størrelser,
som lægges så tæt så muligt mellem

stolper. Efterhånden som den
komposterer og dermed synker, fylder

man i fra oven.  
 Dødt ved

Kvashegn


