Du kan købe danske planter og stauder
til din have, eller du kan så med danske
frøblandinger.
Alternativt kan du lade ukrudtet gro.
Pasning
Prøv at lade være med at ”blande dig”
alt for meget, i hvad der vokser i din
have. Lad ukrudtet gro og se hvilke
danske planter det er, og om deres
blomster er gode for insekterne.

Jo flere forskellige forhold – altså variationer i fx. lys og skygge, tørt og fugtigt – den nye have byder på, jo flere forskellige planter kan
finde på plads. (Foto: Katrine Turner)

Hvad betyder vilde danske planter
for naturen?
Det er en god ide at have en masse
danske planter i haven, idet danske
planter er ret vigtige for insekter, som
igen er vigtige for de fugle og andre
dyr, der spiser dem.
Nogle insekter er meget kræsne og kan
kun bruge én slags blomster, mens andre kan bruge mange forskellige.
Mange af de planter, vi traditionelt
kalder ukrudt, er vigtige for forskellige
sommerfugles larver. Uden planter til
larverne, kommer der ingen sommerfugle. Så nemt er det.

Danske planter i haven
Hvis du allerede har en have med mange blomster i, skal du endelig ikke gå
ud og hive dem alle sammen op, men
blot sortere lidt i dem.
Et kendetegn for planter, der er gode til
bestøvende insekter, er, at de typisk har
store klaser af mange små blomster.
Nogle har også åbne blomster, hvor
man kan se midten, og hvor insekterne
komme ind og få fat i maden.
Planter som lavendel og solhat kan tiltrække mange forskellige insekter og
blomstrer langt ind i efteråret. Hvis de
sætter frø, kan fuglene også komme
forbi om vinteren og spise frøene.

Lad de naturlige dynamikker få lidt
plads. Nogle år er kolde, og det giver
plads til visse plantearter, andre år er
tørre og varme, og her er det andre
planter, der trives. I det hele taget er de
danske planter noget mere hårdføre
end de eksotiske. Samtidig vil de hjemmehørende danske planter give plads
til et væld af liv og dermed gøre din
have helt speciel.

Dansk navn
Anemone
Erantis
Krokus
Martsviol
Mælkebøtter
Pil
Forglemmigej
Vorterod
Blåhat
Blåmunke
Gederams
Slangehoved
Kongepen
Merian
Timian
Vild gulerod
Kællingetand
Rødkløver
Røllike
Vedbend
Sankthansurt
Rejnfan
Asters
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Eksempler på gode danske planter til haven. Sammensæt
planterne så de blomstrer hele året rundt, og har nektar til
insekterne fra tidligt forår til sent efterår.

Små tips
Lad være med at luge ret meget, og lad om vinteren de visne plantestængler stå til foråret. De er ofte fulde af frø, og stænglerne kan bruges til vinterhi
for dyr som fx. pindsvin. Sørg i stedet for en større variation i planter, for jo
flere forskellige plantearter der er i din have, desto sværere er det for én art
at tage over.
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Naturen i din have: Vilde danske planter er ikke ukrudt

