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Solbjergvej 4, Høng

     Beskyttelsesfolie til biler
     Skilte og folietekster

     Bilreklamer
     Facade dekoration

Ulstrup 
Mølle fik 
besøg af 
150 i går
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LabCut i 
fuldt sving 
i nyt firma-
domicil
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Haver og 
dyr i dyst 
om gæsters 
gunst
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Klar til det 
store årlige 
loppe- 
marked
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Smutturs- 
turister 
endte i  
Højbyen
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BIODIVERSITET: 
Borgerne i Nord-
vestsjælland har i 
stor stil tilmeldt sig 
projektet Slip haven 
fri. Det gør en stor 
forskel, mener loka-
le naturforeninger. 
 

Af Christina Quist

NORDVESTSJÆLLAND: En-
gang skulle haven stå snor-
lige med blomster i bede, 

buske i skellet og ultrakort 
græs. Sådan er det ikke læn-
gere. For haveejerne giver 
i stigende grad plads til det 
vilde og naturlige.

Det gælder også i Nord-
vestsjælland, hvor mange 
borgerne har tilmeldt sig 
projektet »Slip haven fri«. 
I Odsherred Kommune er 
der tilmeldt 398 haver, i Ka-
lundborg Kommune er der 
265 tilmeldte haver, og i Hol-
bæk Kommune er der 262 til-
meldte haver. 

Det betyder, at de tre kom-
muner indtager henholdsvis 
en 6., en 11. og en 12. plads på 
ranglisten over kommuner 
med flest tilmeldte haver. 

Det viser en opgørelse på 
sliphavenfri.dk.

-  Det gør en stor forskel for 
naturen. Og jeg synes selv-
følgelig, det er en god ting, 
at så mange har tilmeldt sig 
projektet, siger Finn Bjerre-
gaard, der er næstformand i 
Danmarks Naturfrednings-
forenings lokale afdeling i 
Holbæk.

20 procent naturvenligt
Slip haven fri er et samar-
bejde mellem Danmarks 
Naturfredningsforening og 
Rema 1000. 

Målet er at hjælpe 50.000 
haveejere med at slippe de-
res haver fri. 

Kravet for deltagelse er, at 
man ikke sprøjter i sin have 
og vil gøre mindst 20 procent 
af havens areal naturven-
ligt. 

Hvis man som haveejer til-
melder sig »Slip haven fri«, 
vil man udover rådgivning 
modtage en gratis sticker 
til postkassen og adgang til 
biodiversitetsvenlige plan-
ter, buske, træer og frøblan-
dinger.

Ifølge Nora Tams, der 
er formand for Danmarks 
Naturfredningsforenings 
afdeling i Odsherred, er in-
teressen for at hjælpe natur 
og biodiversitet generelt 
stigende. Det kan forklare, 

at så mange har tilmeldt sig 
»Slip haven fri«, mener hun.

-  Der er jo masser af pro-
jekter som »Slip haven fri«, 
»Vild med vilje« og lignen-
de. Jeg synes, det er smad-
der godt, at mange kommer 
med. For de kan være med 
til at få flere til at forstå, at 
biodiversitet er vigtigt, og at 
vi ikke behøver at styre så 
meget, siger Nora Tams og 
fortsætter:

-  Jeg oplever, at folk gene-
relt er blevet mere bevidste 
om naturen. Det er for ek-
sempel blevet almen viden, 
at insekter er vigtige.

På landsplan er der i alt til-
meldt 14.988 haver.

Vi er vilde med vilde haver

GØRLEV-HØNG: En tur med 
motortog mellem Gørlev og 
Høng er hyggeligt - og det 
er også ligesom at ryge om-
kring 70 år tilbage i tiden.

Sommertogkørslen, som 
Vestsjællands Veterantog 
står bag, lugter ikke som 
moderne tog, lydene er nogle 
helt andre, og komforten er 
lidt mere skrabet, end hvad 
nutidens togpassagerer op-
lever. 

Men charmen, den er der i 
rigt mål.
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Togtur 
til  
fortiden
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Lidt søndagshygge
at stå op til
Søndag morgen er vores e-tilbud til abonnenter,  
med krydsord, sudoku og et udvalg af ugens  
avisartikler, lige til at nyde sammen med  
morgenkaffen. Se mere på sn.dk/sondag


