SAMTALEPLAKAT
SÅDAN BRUGER DU
SAMTALEPLAKATEN:

1: SØRG FOR AT DANSKE
PLANTER OG URTER
TRIVES

2: INDRET DIN HAVE
EFTER FORHOLDENE

3: BEVAR GAMLE TRÆER
OG DØDT VED

planter og insekter i haven, på terrassen eller på altanen. De 7 til-

• Sørg for at plante danske, hjemmehørende planter og urter.

• Skab næringsfattig jord ved at fjerne græsafklip og plante-

• Fæld ikke gamle træer. Styn, eller topkap dem i stedet.

tag er uddybet her på bagsiden, og du kan bruge pladsen neden-

Sørg for, at der er blomster med nektar og pollen fra tidligt

under til at nedskrive dine tanker og ideer om, hvilke tiltag du selv

forår til sent efterår.

Plakaten her viser 7 konkrete tiltag, hvorpå du kan hjælpe dyr,

kan bruge og hvorhenne.
Med denne samtaleplakat får du et redskab til at tale om og tæn-

• Undgå meget forædlede blomster med mange kronblade. Hvis
støvdragerne er skjult, har de ingen fødeværdi for insekter.

materiale.
• Lav nicher i haven, som fremmer forskellige slags biotoper.
• Saml frø af vilde blomster, og så dem ud i indkørslen, terrassen
eller på gårdspladsen.

• Skal et gammelt træ alligevel fældes, så lad 2-4 m stub stå
eller lad stammen blive liggende.
• Bor store og små huller i dine træer, og lav kvasbunker til
glæde for insekter og dyr.

ke på, hvordan du kan skabe mere vild natur, hvor du bor og lever.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

4: SKAB VARME I HAVEN
MED STEN OG SAND

5: SKAB FUGTIGHED I
HAVEN MED VAND

6: SØRG FOR SKYGGE, LÆ
OG BESKYTTELSE MED
KRAT OG BUSKE

7: SKAB ET SMUKT GRÆSLANDSKAB I STEDET FOR
PLÆNE

• Sørg for, at der er stenbunker i haven på solrige steder, så

• Sørg for, at der er vand i haven – både baljer, underskåle og

• Sørg for, at der er et krat, der giver skygge, skjul og fødekilder.

• Husk, at langt græs er bedre end en kortklippet græsplæne.

• Lad krattet bestå af vilde, hjemmehørende arter, som blomstrer

• Gød ikke græsplænen, men udpin plænen ved at fjerne

Først og fremmest skal du undgå enhver form for sprøjtemidler
mod planter og insekter. Også kunstgødning bør undgås, der hvor
du vil skabe mere vild natur, da det især er de mere nøjsomme
planter, som mangler i naturen.
Du kan få mere information og gode råd til at skabe vild natur,
hvor du bor på www.voresnatur.dk/vild-natur-hvor-du-bor. Del
din viden eller bliv inspireret med #vildnaturhvordubor #gørnogetvildt og #vildviden på facebook og instagram.

insekter kan varme sig.

fuglebade.

• Husk, at stengærder er smukke og du kan lave dem selv.

• Anlæg gerne en havedam, der er mindst 70 cm dyb.

• Lav en sydvendt skråning med en bunke sand, og lad evt.

• Placer et sumpbed eller regnvandsbed i forbindelse med

truede, vilde blomster gro på den næringsfattige jord.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

eksempelvis tagrender til gavn for padder og andre dyr.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

forårssæsonen igennem.
• Klip hække og krat om efteråret eller vinteren – ikke om som-

græsafklippet.
• Så evt. frø i muldvarpeskud og andre bare pletter.

meren eller før Sankt Hans.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

OM VORES NATUR

OM VILD NATUR HVOR DU BOR

”Vild Natur hvor du bor” er en del af ”Vores Natur” – et partnerskab

Plakaten er skabt som en del af projektet ”Vild natur, hvor du bor”,

mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og

som er et samarbejde mellem Landsforeningen Praktisk Økologi,

DR, der har til formål at invitere alle danskere ud i naturen. ”Vores
Natur” bliver støttet af Nordea-fonden, AAGE V. JENSEN NATUR-

Fonde:

FOND og 15. Juni Fonden.
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