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Vi vil ha’ mere natur i haven

Sommerfugle og vilde bier forsvinder fra den

danske natur. Nyheden var en mavepuster

for mange, og blev anledning til overvejelser

om hvad man selv kan gøre for at hjælpe

insekterne – og i den sammenhæng er haven

et oplagt sted for en indsats.

Den 22. maj 2019 udkommer bogen Vilde

Haver – 7 tiltag der giver mere natur i haven.

Siden 2012 har biolog Ditte Dahl Lisbjerg

skrevet på bloggen VildeHaver.dk, og har her

forsøgt at inspirere helt almindelige

haveejere til at gøre enkle ting, der kan give

mere plads til naturen inden for havelågen.

Helt konkret anvises syv små tiltag, som er

lige til at gå i gang med – hvad enten man har

en stor have, et lille frimærke eller en

altankasse. Alle steder kan der skabes plads

og grundlag for mere biodiversitet; flere

sommerfugle og vilde bier.

At have en vild have er ikke bare at lade stå til. Haven skal stadig passes, men bl.a. kan

plæneklipperen tage en slapper. Gift skal selvfølgelig ud, og kvasbunken skal ikke altid køres

på genbrugsstationen, men kan derimod blive et påskønnet gemmested for pindsvin,

insekter og småfugle.

Bogen er holdt i et enkelt og letforståeligt sprog. Den emmer af smittende begejstring, og er

det perfekte sted at starte, hvis man gerne vil give plads til natur uden for sin egen dør.

Med en lille bog fuld af inspiration håber biologen, at dette blive det næste ’hønsestrik’, så

de danske haver kan komme til at summe af liv.

Biodiversitetskrisen og verdensmål nr. 15 Livet på land

Det er havens insekter der tager det store slæb med bestøvning og på den måde sørger for,

at vi kan høste bær og frugter – både i haven og i plantagerne. Mangfoldigheden bygger på

nøjsomme specialister, der er tilpassede et liv indenfor snævre rammer. Vi har fx mere knap

100 dagsommerfugle og knap 300 arter af vilde bier i den danske natur. Nogle insekter har

meget komplicerede livsforløb og specifikke krav til hvad deres larver spise.

Et kompleks samspil mellem arter

Tag nu den lille sommerfugl, ensian-blåfugl, der kun lever få steder i Danmark. Dens larver

lever udelukkende af planten klokke-ensian, og når den har spist sig mæt dér, lader den sig

dumpe til jorden, hvor den samles op af én af to myrearter. Myrerne slæber larven til deres
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bo, hvor de fodrer larven til den forlader boet som sommerfugl året efter. Forsvinder bare

én af de to arter; myrer eller planten ensian – da kan sommerfuglen ikke længere eksistere.

Mere plads til dyr og planter i Danmark

Danmarks Naturfredningsforening har gennem de senere år sat fokus på haven, og kørt

kampagne for giftfrie haver, ligesom der senest er sat fokus på insekthoteller. På offentlige

grønne områder har vi tidligere ryddet og kontrolleret væksterne. Men i stigende grad har

erkendelsen af at der er brug for plads til naturen, fået flere kommuner til at indgå i Vild

med Vilje samarbejdet, ligesom statsskovene lader mere dødt træ og andre vækster stå til

gavn for naturens mangfoldighed. Med bogen som inspiration, kan alle haveejere give deres

bidrag.

Om Forfatteren

Ditte har haft en vild have, siden hun for 15 år siden overtog et sommerhus i Halsnæs med

1600 m2 have til. Måske var det savnet af vild natur efter at være flyttet tilbage til Danmark

fra Kenya, der gjorde at der måtte laves mere plads til den vilde natur i haven. Ditte er

biolog og arbejder for en international dansk non-profit organisation der certificerer

virksomheder og deres arbejde med bæredygtighed. Hun har desuden i en årrække skrevet

fast om bl.a. dyrs intelligens og elefanter for online magasinet HABITAT. Til dagligt bor hun

på Østerbro.
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