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Hvorfor naturvenlige udearealer? 

Insekterne forsvinder i Danmark, og I kan gøre en 

forskel: Skab mere plads til vild natur og flere 

levesteder for dyr og planter. 

 

 Lav kvasbunker og bevar gamle træer 

 Gør plads til vand  

 Bevar buske og træer 

 Lad græsplænen gro 

 Så vilde hjemmehørende planter 

 

De vilde planter er værdifulde 

Vilde planter er levesteder og fødegrundlag for 

vores flotte sommerfugle, vilde bier og fugle, der 

gennem mange år netop er tilpasset de 

hjemmehørende planter. 

 

Ved at byde natur velkommen, kan I året rundt få 

mange gode og hyggelige udendørsoplevelser, da 

insekter, dyr og fugle vil blive gæster omkring jer. 

 

 

 

Små skridt gør en kæmpe forskel 

Udvælg et område med vilde blomsterplanter i 

forvejen, eller etablér nogle områder til vild natur. I 

kan med fordel informere om, at dette område er 

øremærket til de vilde planter og dyr. 

 

Velkommen i det vilde 
& god fornøjelse! 

Inspiration 

Læs her hvordan, I kan skabe en vildere og mere 

mangfoldig natur på jeres udearealer. I får plads til 

vilde uderum, boldspil, grill og picnic og mulighed 

for at opdage nye blomster. I vil samtidig kunne 

betragte de nye gæster i form af sommerfugle, 

bier og fugle.  

 

Ønsker I mere inspiration til jeres vilde områder, 

uanset, om I vælger at omlægge hele arealer eller 

lave vilde ”øer”, kan det for eksempel findes på: 

 

Furesoe.dk 

VildMedVilje 

Danmarks Naturfredningsforening 

 

 

 

 

Mere vild natur på 
fællesarealer og i haver 
Rod med muligheder 
  

Inspiration til grundejere, andelshavere og 
private haveejere 



 

Skab levesteder og muligheder 

Variation er smukt, giver plads til både boldspil og 

skaber samtidig levesteder for vores vilde arter. 

Vær med til at skabe ”rod”, der skaber muligheder. 

 
1. Lav kvasbunker og bevar gamle træer 

En kvasbunke er skjul for insekter og 

andre dyr. Her kan de gemme sig i de 

små hulrum. Stendiger og jordvolde kan 

have samme effekt.  

 

Gamle træer og dødt ved er et fantastisk 

levested for biller og svampe. Lad gerne 

grene og træstammer ligge for at skabe 

bolig for disse organismer. De ældste 

træer kan tilmed være bolig for spætter og 

flagermus. 

 

2. Gør plads til vand  

Ønsker I mere liv på jeres udearealer, er 

vand utrolig vigtigt. Mange dyr lever i og 

omkring vandet. Tudser og salamandre 

yngler og søger ly i vandet, og fugle, 

pindsvin, bier og sommerfugle drikker af 

vandet. 

 

Baljer med vand, krukker og vandhuller 

kan give ekstra liv. 

 

3. Bevar buske og træer 

Lad træer og buske gro. De er 

skjulesteder og ly for smådyr. Og de giver 

yngle- og overvintringsmuligheder for 

større dyr og fugle. Frugttræer og buske 

giver føde til fuglene. 

 

Hækken kan godt klippes, men klip og 

udtynd helst tidligt forår eller sent efteråret 

af hensyn til især ynglende fugle.  

 

4. Lad græsplænen gro 

Har I vilde planter i forvejen, er vild natur 

simpel: Lad være med at slå græsset så ofte. 

1-2 gange om året er rigeligt. Husk at fjerne 

afklippet græs og undgå at gøde området. 

Dette sikrer, at de vilde planter får en chance 

for at blomstre og giver dem en mulighed mod 

de mere høje græsser.  

 

5. Så vilde planter 

Er jeres udearealer triste uden vilde 

blomsterplanter, kan I så vilde, hjemme-

hørende planter. Indsaml gerne frø fra 

naturområder, da det kan være svært at finde 

frø fra hjemmehørende planter på plante-

skoler. 

Fjern græstørv og eventuelt muldlag for at 

skabe gode levebetingelser for 

blomsterfrøene. Strø derefter frøene udover 

spiringsområdet, og lad naturen gå sin gang. 

Så gerne både enårige og flerårige 

blomsterplanter. Dette sikrer blomsterflor flere 

år i træk og gavner insekternes larver.   

 

Vi anbefaler: 

Vær opmærksom på at så hjemmehørende 

planter, buske og træer ud, da disse både er føde 

og værtsplanter for vores vilde dyrearter. Undgå 

invasive arter som hybenrose og gyldenris, da de 

spreder sig hurtigt og udkonkurrerer de 

hjemmehørende planter. 

 

En del af blomsterplanterne blomstrer hele 

vækstsæsonen fra maj til september. Der er derfor 

gode muligheder for at nyde dem både forår, 

sommer og efterår.  

 


