
Vores vilde have er et initiativ som 
skal få børn til at skabe bedre 
levesteder for insekter og smådyr i 
deres have. Selv små hænder kan 
gøre en stor forskel.

Med initiativet håber vi at inspirere 
til at få børne mere ud i haven. Vi 
håber at de små ændringer i haven 
kan være noget familien samles om 
at skabe. 

Lavet af Liv Meinert for 4H 2021

Vores Vilde Have består af en 
række idéark med forslag til 
aktiviteter I som familie eller 4H-
klub kan lave med jeres børn. Alle 
aktiviteter sigter imod at skabe 
bedre levesteder for insekter og 
smådyr i jeres have.

1: Introduktion



Inddrag børnene lige fra starten. 
Lad dem være med til at finde på 
hvad I skal lave i jeres have. Snak 
om hvilke insekter og smådyr i har 
set i haven og hvordan I kan hjælpe 
dem.

Tegn gerne haven sammen og snak 
om hvad I allerede har der er godt 
for insekter og små dyr. Har I et 
fuglebad, en kvasbunke eller en 
masse blomster?
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Lav en brainstorm sammen. Lad 
gerne større børn søge inspiration 
på Youtube eller internettet. Støt 
mindre børn ved at vise dem 
tegninger eller fotos med 
eksempler på vilde haver.

2: Brainstorm og Børneindflydelse



Der findes en hel masse forskellige 
ting vi kan gøre i haven for at gøre 
den bedre for insekter og smådyr. 
Her vil vi komme med en række 
eksempler, men find meget gerne 
selv på mere.

Husk nu mere vi kan inddrage 
børnene i processen nu bedre. Kan 
de hjælpe med at finde en opskrift 
på nettet til et pindsvinehus? Kan 
de hjælpe med at hente 
byggematerialer i skoven til 
kvasbunken? 
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o Byg en kvasbunke
o Lav plads til mere vand i haven
o Byg fuglehuse, uglehuse og 

flagermushuse
o Lav en stenbunke i solen
o Så vilde blomster

3: Forslag til en mere vild have



Vores første projekt bliver at bygge 
et pindsvinebo. Vi har tjekket lidt 
på opskrifter på nettet og har 
besluttet at bygge et ”hus” af 
restetræ og bygge en kvasbunke 
ovenpå som kamuflage og læ.

Vi får projektet til at strække sig 
over flere dage, ved hver dag at gå 
en tur ned i vores lokale skov efter 
et par pinde til pindsvineboet. 
Børnene er vældigt engagerede i at 
finde de helt rigtige pinde.
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Sådan gør vi:
o Vi vælger et sted i haven 
o Vi finder en byggevejledning på     

nettet
o Vi samler grene
o Vi bygger boet 

4: Byg et pindsvinebo



Vand i haven er godt for både 
insekter og fugle. Et fuglebad eller 
små underskåle med vand i kan 
være gode. Men hvorfor ikke bygge 
et helt (mini) vandhul? Vores andet 
projekt er at bygge et mini-vandhul

Det kan godt være at en vandhul i 
en murerbalje virker af meget lidt. 
Men faktisk ses der ofte både frøer 
og salamandre i denne slags mini-
vandhuller, efter meget kort tid. 
Har I mod på at prøve?
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Sådan gør vi:
o Vi bruger en stor murerbalje
o Vi graver baljen ned.
o Vi bygger en ”trappe” af træ, så 

ingen dyr kan drukne. 
o Vi henter lidt vand i en sø, som 

bruges til at ”pode” vandet 
med mikroorganismer.

5: Lav et mini-vandhul



Dødt ved, Altså dødt træ, i haven 
er super gode levesteder for en 
masse biller. Det kan være i form af 
stammer som ligger på jorden. 
Vores næste projekt er at lave en 
”brændestabel” til havens insekter.

Dødt ved kan være en lille stamme 
der ligger på jorden. Træruiner, 
altså træer som fældes et stykke 
over jorden og får lov til at blive 
stående og rådne på roden er en 
anden god måde at få dødt ved ind 
i haven. Et kvashegn er også godt.
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Sådan gør vi:
o Vi spørger i byen om vi må få 

noget gammelt brænde
o Vi finder et godt sted i haven
o Vi henter sammen træet
o Vi stabler brændet i en flot stak

6: mere dødt ved



Blomster er gode for bier og 
sommerfugle. Vilde blomster er bedre 
end eksotiske, fordi de vilde blomster 
ud over nektar også giver levesteder for 
larver og derfor er helt nødvendige for 
at de kan formere sig i haven.

Frø til vilde blomster kan købes, 
vælg en blanding uden græs. Så på 
bar jord, gerne iblandet grus,  det 
er en myte at blomstereng kan sås 
ovenpå græs, så ryd græsset væk. 
Vilde blomster kan sås hele året, 
eksotiske blomster skal sås om 
foråret.
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Sådan gør vi:
o Vi læser op på hvilke planter der 

er særligt gode for insekterne.
o Vi går ture og indsamler frø
o Vi rydder jorden til et såbed
o Vi blander vores frø i sand og sår 

dem.

7: Så en mini-blomstereng


