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Danske haver er allerede levesteder for en masse dyr og 
planter. Men der er plads til endnu flere, hvis forholdene 
indbyder til det.

Med scorekortet kan du hurtigt få overblik over, hvor natur-
venlig din have er i form af passende levesteder for flere 
forskellige arter – og hvad du eventuelt kan – og vil – forbedre. 

Scorekortet for biodiversitet i haven er tænkt som inspiration 
for alle, der arbejder med og nyder haver og er interesserede 
i at fremme den biologiske mangfoldighed. 

Blomstrende stauder, buske og træer i Malling, Østjylland. Foto: Sten Porse, Wikimedia Commons.

Sådan får din have point 

På kortet kan din have få fra 0 til 60 points 
først og fremmest fordelt på en række 
elementer som kan fremme biodiversiteten.

Ét sted i haven kan tælle med og give point 
flere steder på kortet.

Alle slags haver kan vurderes, men store 
haver vil have lettest ved at score højt.

Der findes næppe mange haver med 20 
points eller derover, og en typisk have vil 
opnå under 10 points.

De fleste vil dog med en overkommelig 
indsats kunne opnå mellem 15 og 20 points i 
deres have.

Hovedgrupper, der giver point:

• Ingen gift og gødning (maks. 7 points)
• Krat og hegn (maks. 8 points)
• Store træer og dødt ved (maks. 14 points)
• Urter og græs (maks. 13 points)
• Eng og vandhul (maks. 8 points)
• Mineraljord, diger og volde (maks. 5 points)
• Husly til fugle og pattedyr (maks. 5 points)
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Scorekortet er udarbejdet til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. 
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr.-51-100/
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere 
normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave 
rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven. 

Scorekortet er udarbejdet af seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten.
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Gift og gødning Mulige points Points for din have  

Have uden brug af kunstgødning 2 
Have uden brug af sprøjtegifte 5

Krat og hegn

En kvasbunke hele året rundt 2
Min. 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer 2
Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn 1
Min. 5 forskellige insektbestøvede buske og træer i haven 1
Uforstyrret jordbund og blade under flerårige buske og træer i skel/hæk/hegn 2

Store træer og dødt ved

Min. 1 stort træ – min. 50 cm i stammediameter 2
Min. 1 veterantræ, dvs. gammelt træ med døde grene og huller, min. 40 cm i diam. 4
Min. 1 levende løvtræ med råd og hulhed i stammen 4
Min. 1 død liggende/stående stamme, min. 2 meter lang og 40 cm i stammediameter  4

Urter og græsland 

Blomsterbed: Min. 30 m2 med min. 10 arter af insektbestøvede planter 2
Uslået hjørne: Min. 30 m2 med min. 10 arter af danske planter, slås max 2 gange årligt 2
Artsrig plæne: Min. 50 m2, med min. 10 arter af danske planter 2
Grønt tag med planter: min. 10 m2 1
Grønt tag med planter: min. 100 m2 1
Min. 30 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter 2
Min. 100 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter 3

Eng og vandhul

Fugtige/våde områder med eng- og moseplanter, min. 20 m2 4
Vandhul/havedam 2
Vandhul/havedam, uden fisk 2

Mineraljord, diger og volde

Næringsfattig mineraljord, min. 30 m2 grus, sand, småsten eller brosten 1
Stendige, min. 50 cm højt, 4 meter langt 2
Jordvold eller skrænt, min. 50 cm høj, 4 meter lang 1
Jordhøj eller bunke med sten eller næringsfattig jord, min. 50 cm høj og 5 m2 1

Husly til fugle, egern og flagermus

Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende hulrugende fugle 2
Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende pattedyr (fx flagermus) 3


