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Białowieża Emei Shan

Småland Bhutan 



Lad landskaber blive levesteder 
for både mennesker og dyr

MERE VILDE  HAVER 



Vild  - ikke tilfældigt rod

Vild - med plantesamfund som
udgangspunkt

Vild for at fremme biodiversitet
& en ny robust skønhed



Biodiversitet er et ord, 
vi bruger til at fremhæve 
naturens rigdom. 
Det betegner den brede vifte 
af dyr, planter, deres levesteder 
og deres gener 



Udgangspunkt for haver

jord – vind - lys
omgivelser – levesteder m.m.



Biodiversitet 
kræver plads og 
mere vild natur

Men lidt har også ret



Måske lige lovlig lidt –
men en begyndelse



Drømmen om en have 
er ikke altid det samme som 
en sund levende have
der gavner biodiversiteten 



GOD HØST
MEN

Grønsagerne 
betyder 
ikke
større 
biodiversitet



biodiversitet 
og 
skønhed 

Det starter 
med jord



JORD

hvad er en god jord ?



Om en jord er god 
handler om
hvad 
der skal vokse i den



De fleste grønsager og frugttræer 
vokser bedst i en 
levende muldjord



Kompost 
mad til jordens liv 
og derefter gødning til planterne



Nogle planter trives bedst 
i en sandjord









Planternes natur

Planterne har deres oprindelse 
i bestemte plantesamfund 

Planterne trives bedst i miljøer 
som minder om deres oprindelige 
plantesamfund



Skovhave Hedehave

Strandhave Steppehave

HABITATER



Stranden





engelsk græs  Armeria maritima



sankthansurt Sedum telephium
(Hylotelephium telephium)



Crambe maritima strandkål
Cakile maritima strandsennep



smalbladet timian Thymus serpyllum 



Vincetoxicum hirundinaria svalerod



Havrerod
Tragopogon porrifolius



Klitrose 
Rosa pimpinellifolia 



Det tørre landskab –
Steppeagtigt - overdrev



– sol tør kalkholdig  ( ved sydvendt 
mur)

Det tørre bed 

Planter som:
Gul snerre, blåhat, krybende timian, 
steppe salvie, læge salvie, vintersar, oregano, 
blåhat  
,  



VILDENG – BLOMSTERENG 





Brug ikke kompost 
Udlæg ikke muld
Lad sand være sand og 
grus være grus 



Men gør vi ikke noget, gror det hele til 
i græs og senere buske & træer
Det skal slås/klippes en gang om året 
og afklip fjernes





Skovhaven



Skovhave

Skov er etager

En bund f.eks.
Mangeløv, fjerbregne,løvefod, 
skovjordbær, hvid & gul anemone, 
blåanemone, skovmærke, løvefod, 
læbeløs…



Vælg planter fra skoven –
vælg planter som skaber ekstra liv.

tørst
Frangula alnus



Kvalkved Viburnum opulus 







Clematis macropetala



Gedeblad/ vild kaprifolie 
Lonicera periclymenum 



Hedehave





Hedehave
Eksempler på planter:
Blåbær Vaccinium myrtillus , hedelyng 
Calluna vulgaris, blåtop Molinia caerulea,
tyttebær Vaccinium vitis-idaea
klokkelyng Erica tetralix, 
mosebølle Vaccinium uliginosum, 
Engelsød Polypodium vulgare, blåtop
Molinia caerulea 



mosebølle 
Vaccinium uliginosum







Tibets blå valmuesøster
Meconopsis betonicifolia



Storfrugtet blåbær 
Vaccinium corymbosum



det våde 
det fugtige 
det sumpede



Vælg planter som kan klare fugt 

Kattehale, engblomme, sibirisk iris, lægestokrose, 
japansk star, baldrian, kongebregne, kvan, solbær, 
dunbirk, pors, mosepost, rødel, hæg, 



mosepost
Rhododendron palustre



Læge stokrose
Althaea officinalis



Tænk i habitater
Men også 
det skæve 
det vilde 
det vi ikke kan styre

Find skønheden i både 
det nye og forfald









Mariehøns som er gode bekæmpere af bladlus –
klarer sig godt i hø og halm.

Guldøje er et nyttedyr,  larver bl.a. æder lus og mider. 
De har det godt i rum med grankogler, halm og hø 
og træstykker i forskellig tykkelse.

Vilde bier – de er gode bestøvere og bruger rum af rør.

Edderkopper – som ikke altid er populære, 
men de snupper mange fluer i løbet af sæsonen. 
De kræver bare revner og sprækker 
og kan f.eks. bo i barkflis.

Sommerfugle – er gode bestøvere 
og nogle overlever godt gemt i hulrum af halm og bark.



Intet varer evigt

Succession
Alt levende er under udvikling, 
ændrer sig - død bliver nyt liv







Lav skjul – levested og overvintring 
til kryb og smådyr 







DØDT VED 
SKABER 
GROBUND
FOR NYT LIV



Randbæltet hovporesvamp 
Fomitopsis pinicola



Svovlporesvamp



Broget læderporesvamp



Humlebillens larver udvikler
sig i trøske



Plant træer

Store træer
Små træer
Hjemmehørende
Frugttræer



Tak for nu
www.Jensthejsen.dk

http://www.jensthejsen.dk/

