
DET HANDLER OM HAVE 
- Insektvenlige afgrøder 

En stor del af livet i haven er ikke planterne, 
men alt det der summer og svirrer omkring 
planterne.  
Insekterne hjælper os med mange ting i haven, men for 
at de skal være der skal vi også tænke elementer ind i 
haven der hjælper dem. Her får du tips til gode 
insektplanter og hvordan du kan putte dem ind mellem 
dine andre afgrøder. 
Planlægning 
Sørg for at have planter i haven der blomstrer på forskellige 
tidspunkter så der er føde til insekterne både tidligt og sent på 
sæsonen. Nogle af de tidlige blomstringer finder du hos vintergækker, 
krokus, erantis, julerose og pil. 

Mad til mennesker og insekter 
Timian, lavendel og oregano blomstrer over lang tid henover sæsonen, 
og glæder også os og vores maver.  

Tænk insektplanterne sammen med afgrøderne 
Morgenfrue er en rigtig fin insektplante, som løbende kan plantes ud, 
og sættes mellem de andre afgrøder. 

Andre gode insektplanter er røllike, sankthans urt og kulsukker. de to 
første er spiselige, og den sidste kan også bruges til at lave 
gødningsvand. Det samme kan brændenælder, som også blomstrer 
fint. 

Brug efterafgrøder der blomstrer 
Til den sidste del af sæsonen kan du med fordel planlægge dine 
efterafgrøder så de når at blomstre og giver føde til jorden og 
insekterne. 



Indret mariehønens hotel 
med masser af hulrum og 
gemmesteder hvor den 
kan overvintre. 
Brug potter, potteskår, 
sten, bark eller grene 
sammen med halm eller 
visne blade til at lave 
gemmesteder.

SOVE SPISE YNGLE 

VI BYGGER INSEKTHOTEL 
- til mariehøner 

Kender du remsen? 
Marie Marie Marolle jeg tror du 
kan trolde flyv op til solen, som 
er så stor og sig den skal skinne 
på vores jord.  
Marie Marie Marolle.  
Marie Marie Marolle



SOVE SPISE YNGLE 

VI BYGGER INSEKTHOTEL 
- til mariehøner 

Den syvplettede mariehøne er 
den almindeligste i Danmark, 
men der findes omkring 50 
forskellige slags mariehøns i 
Danmark.  
Mariehønen er et insekt, en 
bille. 
KENDETEGN 

• 3 benpar  
• Leddelt krop  
• Tykke dækvinger som er kraftig 

farvede med to eller flere prikker. 

FØDE 

Mariehøns spiser bladlus, 
masser af bladlus. Den 
nuttede mariehøne er et 
rovinsekt. Dens larver er især 
bladluse grovædere. 
Bladlusen er en plage fordi 
den suger saft ud af de planter 
vi dyrker i haven. 



DET HANDLER OM HAVE 
- skadedyrsbekæmpelse 

En stor del af livet i haven er ikke planterne, 
men alt det der summer og svirrer omkring 
planterne.  
Insekterne hjælper os med mange ting i haven, men for 
at de skal være der skal vi også tænke elementer ind i 
haven der hjælper dem. Her får du tips til at indrette 
områder i haven som hjælper insekterne med 
overvintring. 
Planlægning 
Sørg for at designe din have så der mellem bedene er elementer der 
kan fungere som føde, bo,  og overvintring for de gavnlige insekter og 
dyr i haven. Det kan være et hjørne med træ, kviste og blade, et 
område med store sten eller små insekthoteller hængt i træer. 
Kompostbunken vil også være hjem for mange hjælpere. 

Mad til mennesker og insekter 
Timian, lavendel og oregano blomstrer over lang tid henover sæsonen, 
og glæder også os og vores maver.  

Sneglens fjende 
Mange af de tiltag der gavner de insekter og vilde dyr der hjælper os, 
vil også være hjem for dem vi gerne vil af med. Dræbersneglen, eller 
den iberiske skovsnegl, er et godt eksempel. Den vil også trives i din 
kompostbunke og kvasdyngen. Men tænk på at du nok har den 
uanset, og glæd dig så over at der også følger hjælpere med som gør 
det arbejde du skal gøre uanset, mindre. Pindsvin vil fx elske at gå i hi i 
din kvasbunke, men den spiser også de lækre dræbersnegle. Og så er 
det utrolig hyggeligt for både børn og voksne at følge med i et 
pindsvineliv i haven. 



Her er nogle ideer til genbrugsmaterialer der 
kan bruges til at bygge insekthoteller 
• Gamle flettede kurve der er i stykker 
• Gamle slidte terracotta urtepotter 
• Visne plantestængler 
• Græs 
• Uld 
• Paller eller gammel skab uden låge 
• Flade træstykker 
• Pinde 
• Grankogler 
• Muslingeskaller 
• Aviser 
• Pap (fx toiletruller eller æggebakker) 
• Mursten med huller 
• Grene 
• Bambusrør 
• Bark og blade 
• Træstammer med små borede huller 
• Korkpropper 
• Mos og græs 
• Halm og hø 
• Hønsenet 
• Værktøj – save, søm, hammer, havesaks 

SOVE SPISE YNGLE 

VI BYGGER INSEKTHOTEL 
- tips til materialer 


