
Vil du gøre mere for biodiversiteten i din have? 

 

 

Der bliver i disse tider talt rigtig meget om biodiversitet, da især vores insekter lider under vores alles måde 

at have håndteret naturen på gennem mange år 

I vores haveforening er der indtil nu ikke defineret, hvordan vi ønsker, det skal forstås/håndteres i vores 

haver. 

Vi er underlagt de ordensregler, som er anført i vores lejeaftale Silkeborg Kommune, hvor der bl.a. står, at 

vores haver skal fremstå velvedligeholdte samt i vores egne ordensregler § 3.1. 

Forslag fra bestyrelsen: 

For at komme de enkelte havelejere i møde ønsker bestyrelsen at definere, hvordan biodiversitet skal 

forstås i vores haver, da det ikke kan være op til den enkelte havelejer selv at beslutte, hvordan han/hun 

synes, det skal være. Man kan altså ikke bare lade stå til – lade ukrudt og græs gro overalt i have, fordi det 

umiddelbart er det nemmeste. Det kan nemlig medføre at ukrudtsfrø flyver ind til din nabo, som ønsker en 

mere friseret have. 

Et biodiversitetsbed skal være klart afgrænset og må ikke indeholde planter, der spreder sig med vinden 

eller med rodskud, men må gerne indeholde planter, der sår sig selv eller stauder, der breder sig over tid. 

Planterne må ikke være ukrudtsplanter som senegræs, skvalderkål og lignende. 

Ønsker den enkelte havelejer at gøre noget i sin have, så skal det være på et konkret defineret areal max. 

10-15 m2. Arealet kan evt. tilsås med blomsterfrø af danske hjemmehørende arter. Resten af haven skal 

fortsat holdes pæn og rydeligt i henhold til vores ordensregler. 

Man må også gerne indrette/opsætte indsekthoteller af f.eks. træstammer, stenbunker, hjemmelavede 

belægningssten med hulrum flere steder i haven. 

Biodiversitet er et udtryk for den store variation af forskellige planter på et areal. Det betyder, at hvis du 

gerne vil øge biodiversiteten i din have, så skal du have mange og forskellige planter, og særligt planter, 

som tiltrækker orme og insekter og andet mikroskopisk liv, som f.eks. fugle og pindsvin kan lide at spise 



Forslag over planteliste: 

 

Planteliste 

Flerårige planter: 

Alm. Røllike, Achillea millefolium; 

Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria;  

Smalbladet klokke, Campanula persicifolia;  

Blåklokke, Campanula rotundifolia;  

Nældebladet klokke, Campanula trachelium;  

Alm. knopurt, Centaurea jacea;  

Cikorie, Cichorium intubus; 

Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris;  

Gul snerre, Galium verum;  

Prikbladet perikon, Pericon perforatum;  

Blåhat, nautia arvensis;  

Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare;  

Kællingetand, Lotus corniculatus;  

Tjærenellike, Lychnis viscaria;  

Trævlekrone, Silene flos-cuculi;  

Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica;  

Merian, Origanum vulgare;  

Dunet vejbred, Plantago media;  

Hulkravet kodriver,Primula veris;  

Alm. brunelle, Prunalla vulgaris;  

Nikkende limurt, Silene nutans;  

Dagpragtstjerne, Silene dioica;  

Blæresmælde, Silene vulgaris;  

Moskus katost, Malva moschata 

 

Enårige:  

Klinte, Agrostemma githago;   

Kornblomst, Centaurea cyanus;  



Kornvalmue, Papaver rhoeas; 

 

Toårige:  

Alm. slangehoved, Echium vulgare 

 

 

 

 


