#DKVILD Sammen om et VILDERE Danmark!

Slip haven fri!

Vilde haver - gør det selv

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter
risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat
kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere
danskerne i kampen for mere vild natur.

Slip haven fri er et samarbejde mellem REMA 1000 og Danmarks
Naturfredningsforening. Tilmeld din have på sliphavenfri.dk og slip den fri.

1. Vilde haver - gør det selv - Sådan laver du vandhuller
Vand er helt afgørende for alt liv. Du kan hjælpe fugle, humlebier og andre insekter til at
få slukket tørsten på en varm sommerdag ved at lave små vandhuller i din have.

Som en del af kampagnen dyster landets 98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE
kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen.

1. Vand
Alle former for vand hjælper på havens tørstige dyr, hvad enten det er en sø, en
havedam, en underskål eller et fuglebad, der fyldes op regelmæssigt. Undgå fisk alle
steder, da de spiser paddernes æg.

Som borger er der også mange ting, du selv kan gøre for at give naturen bedre
levevilkår. I denne folder finder du masser af tips og information om, hvordan du kan
give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning.
Gribskov Kommunes VILDE site
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/biodiversitet

De 10 naturelementer i haven!

2. Gamle træer
Gamle, hule, sprækkede træer er værdifulde levesteder for et væld af arter, og derfor er
det vigtigt at passe på dem og lade dem stå i haven. Hvis du har et træ, som du bliver
nødt til at fælde, så lad det ligge i haven, evt. skåret op og lagt forskellige steder i haven.
3. Grenbunke
Gamle grene, blade og kviste der får lov at ligge uforstyrret i haven som bunker eller
som kvashegn, skaber læ, føde og levesteder til gavn for mange forskellige dyr og
svampe.

Biodiversitet handler om livets mangfoldighed
Biodiversitet er overordnet set et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i
alle jordens naturtyper og levesteder. For eksempel kan der på et levested som i en
gammel egeskov, leve mange forskellige slags arter side om side. Her findes både
insekter, pattedyr, fugle, planter, svampe og bakterier der udfylder hver deres rolle i
økosystemet. Et økosystem kan også være en eng, en hede, en sø eller en sump. På alle
disse levesteder findes en mangfoldighed af meget forskellige organismer, som
tilsammen udgør økosystemets biodiversitet.
Mange trusler
De største udfordringer for den biologiske mangfoldighed i Danmark er ødelæggelse af
levesteder og pladsmangel, forurening med pesticider og gødning, klimaforandringer og
invasive arter. De forskellige årsager til biodiversitetens tilbagegang forstærker ofte
hinanden. Således er små og fragmenterede naturområder mere sårbare over for fx
forurening og invasive arter.
Naturen mangler plads
Manglen på plads og ødelæggelsen af levesteder er den allervigtigste årsag til
tilbagegangen i biodiversiteten. Mange arters levesteder er forsvundet, bliver mindre
eller forstyrres på grund af ændret arealanvendelse, såsom opdyrkning og bebyggelse.
Når de tilbageværende levesteder bliver mindre og fragmenterede, bliver de samtidig
meget sårbare over for de andre trusler.
Læs mere på dkvild.dk

4. Mange slags blomster
Med forskellige slags blomster, som blomstrer fra tidligt forår til sent efterår, fx i
græsplænen, i blomsterbede eller som blomstereng, kan du bl.a. hjælpe sommerfuglene
og de vilde bier med nektar og pollen. Gerne hjemhørende værtsplanter.
5. Buske
Forskellige slags hjemmehørende buske og krat, giver gode muligheder for læ, skygge,
beskyttelse og føde til havens dyr.
6. Døde træer
Liggende eller stående døde træer der får lov at blive nedbrudt på naturlig vis, er vigtige
for mange arter som for eksempel svampe, insekter og fugle.
7. Sten
Stenbunker, stendiger og stengærde placeret sydvendt og solrigt, er både gode
skjulesteder og opvarmningsområder for bl.a. vilde bier, sommerfugle og krybdyr.
8. Jordvold
En sydvendt vold eller skråning i haven - gerne med bare og sandede områder - giver
gode betingelser for bl.a. sommerfugle og vilde plantearter, og boliger til vilde bier.
9. Varmt og tørt område
Skab et varmt, tørt og lysåbent sted i haven, hvor solen kan bage direkte på jorden. Her
trives dyr og planter, som har brug for lys og varme, f.eks. firben og Liden Klokke.
10. Bolig til dyr
Vil du hjælpe havens dyr, kan det være en god ide at sætte redekasser
op til forskellige fuglearter, lave et insekthotel eller bygge et bi-hotel til de vilde bier.

2. Vilde haver - gør det selv - Sådan skaber du en vild græsplæne
En græsplæne kan være vild med vilje og et bed i plænen kan bestå af vilde danske
blomster.
3. Vilde haver - gør det selv - Sådan planter du træer
Det kan være svært for fugle og andre dyr at finde skjulesteder og gode fødekilder i
haven.
4. Vilde haver - gør det selv - Sådan laver du en sø
Skrubtudser og salamandere er ofte hjemløse i de danske haver. Og skrubtudser og
salamandere mangler adgang til drikkevand.
5. Vilde haver - gør det selv - Sådan skaber du et næringsfattigt bed
Vilde blomster klarer sig bedst i næringsfattig jord. Biolog og havedesigner Katrine
Turner viser, hvordan du kan lave et perfekt bed til vilde planter, så humlebien,
sommerfuglen og andre insekter kan få den føde, de har brug for, for at overleve.
6. Vilde haver - gør det selv - Sådan laver du et kvashegn
Kvas er haveaffald, der normalt ender på genbrugsstationen. Men hvorfor ikke spare
køreturen, og anvende dit kvas som fødekilder og skjulesteder for insekter og dyr i din
have.
7. Vilde haver - gør det selv - Sådan skaber du en vild altan
Byrummet giver ikke meget plads til den vilde natur og insekterne.
8. Vilde haver - gør det selv - Sådan skaber du et insektvenligt blomsterbed
Slangehoved, Kællingetand og Håret Høgeurt. Får du disse gamle danske blomsterarter
til at folde sig ud i din have eller på altanen, er du garanteret masser af liv og summen
fra vilde bier, sommerfugle og andre insekter.
9. Vilde haver - gør det selv - Sådan laver du et insekthotel
Giv mariehønen, de vilde bier og sommerfuglene et hjem i din egen have, hvor de kan
søge ly og læ.
10. Vilde haver - gør det selv - Sådan indsamler du blomsterfrø i naturen
Der er et hav af smukke vilde planter, som Blåhat, Lancet-Vejbred, Fin Kløver, der vokser
i naturen og som insekterne lever godt af. Du kan købe frø på nettet og i
specialbutikker, men allerbedst er det at tage på en udflugt i naturen og selv samle.

Se TV serien her
https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321

Foretrukne værtsplanter for danske sommerfugle
Almindelig røn: Sortåret Hvidvinge
Almindelig syre: Ildfugle (flere arter)
Brændenælde: Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Admiral, Tidselsommerfugl, Det
Hvide C, Nældesommerfugl
Eg: Blåhale
Elm: Det Hvide W, Det Hvide C
Engkarse: Aurora, Grønåret Kålsommerfugl
Gedeblad: Hvid Admiral
Græs (mange arter): Randøjer (flere arter), Bredpander (flere arter)
Hejrenæb: Rødplettet Blåfugl
Humle: Det Hvide C
Humle-sneglebælg: Almindelig Blåfugl
Kristtjørn: Skovblåfugl
Kællingetand: Almindelig Blåfugl, Engblåfugl, Gråbåndet Bredpande
Kål: Stor og Lille Kålsommerfugl
Lancetvejbred: Okkergul Pletvinge
Lucerne: Almindelig Blåfugl og Høsommerfugle
Løgkarse: Aurora og Grønåret Kålsommerfugl
Mirabel: Guldhale
Musevikke: Isblåfugl
Rucola: Aurora (kun på planter, der blomstrer efter overvintring) og Grønåret
Kålsommerfugl
Rødknæ: Ildfugle (flere arter)
Seljepil: Iris, Sørgekåbe
Slåen: Guldhale
Storkenæb (flere arter): Rødplettet blåfugl
Tjørn: Sortåret Hvidvinge
Tørstetræ: Citronsommerfugl, Skovblåfugl
Vedbend: Skovblåfugl
Violer og stedmoderblomster (mange arter): Perlemorsommerfugle
Vrietorn: Citronsommerfugl

Nyttige Facebook grupper

Mere vild natur
- hvor du bor

Kilde: Michael Stoltze

Forslag til hjemhørende planter
Urter
Alm. Blåhat
Alm. Kællingetand
Anemone
Djævelsbid
Engelskgræs
Engkarse
Forglemmigej
Hulkravet Kodriver
Perikon
Røllike
Vild Gulerod
Vild Merian
Klatreplanter
Alm. Gedeblad (Kaprifolie)
Hunde-rose
Vedbend

Buske og træer
Eg (Stilk-eg og Vinter-eg)
Fuglekirsebær
Hassel
Hvidtjørn
Hyld
Hæg
Kvalkved
Løn
Mirabelle
Navr
Pil (Sejlepil og Gråpil)
Ribs
Skovæble
Slåen
Småbladet Lind
Solbær
Tørst

Plantekatalog - Planter, der understøtter biodiversitet
https://dce2.au.dk/pub/TR193.pdf

Bliv klogere på Vild natur

