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Metode og indsigter
METODE

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov
Der er i alt gennemført 1.005 CAWI-interviews

Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. - 12. april 2022 via 
internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet

Vejning af data og materialets sammensætning
Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund 
af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er 
repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen

Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år som 
bor i hus, villa eller sommerhus

INDSIGTER

Ud fra respondenternes egen vurdering er en have beregnet til i gennemsnit at 
være ca. 600 m2.

Undersøgelsen viser at insekter, småfugle samt pindsvin er de dyr det er vigtigst 
at skabe plads til i haverne. Omvendt er muldvarpe, mosegrise samt rotter de 
dyr færrest mener det er vigtigt at skabe plads til i haverne.

Insekter, småfugle samt pindsvin er de dyr det er vigtigst at skabe plads til i 
haverne. Muldvarpe, mosegrise samt rotter er omvendt de dyr færrest mener 
det er vigtigt at skabe plads til i haverne.

Kun ganske få, 4%, ønsker ikke besøg af nogle dyr i deres have.

De mest "truet" dyr i haven er insekter og pindsvin.

Småfugle og insekter er de dyr flest har observeret i deres haver. Og det er især 
de ældre personer i undersøgelsen, der observerer flere af dyrene.

Generelt ligger vigtigheden i at haven er et godt sted for vilde dyr (pattedyr, fugle 
og insekter) et sted mellem i nogen grad og i høj grad.

57% af alle svarer ja til at de fodrer vilde dyr i deres have – 40% fodrer ikke.

Det at det er hyggeligt eller spændende er den væsentligste årsag til, at man 
gerne vil have dyr i sin have. I modsætning hertil er svaret, at det er skadedyr 
og/eller at dyrene er ødelæggende, gør skade på boligen el.lign. årsag til at man 
ikke ønsker besøg af udvalgte dyr i sin have.

Beplantning af planter, som tiltrækker sommerfugle og insekter er det tiltag flest 
har foretaget for at tiltrække dyr i haven. Ca. 28% gør ikke noget for at tiltrække 
dyr i haven.

45% svarer at de ikke har gjort noget aktivt for at holde visse dyr ude af deres 
have. Flest svar er orienteret om aktiviteter rettet mod dræbersnegle for at holde 
dyr ude af haven.



Dyr i haven

Spørgsmål: Ca. hvor stor er den have som hører til din primære bolig?

Base: Alle, n=1.005

En have er i gennemsnit ca. 600 m2

Blandt dem der bor i landområder, svarer 48% 
at deres have er 1.000 m2 eller mere

8%

11%

26%

18%

20%

8%

7%

2%

Under 50 kvm

50 – 99 kvm

100 – 499 kvm

500 – 749 kvm

750 – 999 kvm

1000– 1.500 kvm

Mere end 1.500 kvm

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvilke af følgende dyr tror du det er vigtigst, vi sørger for at skabe plads til i haverne? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Insekter, småfugle samt pindsvin er de dyr 
det er vigtigst at skabe plads til i haverne

Muldvarpe, mosegrise samt rotter er de dyr 
færrest mener det er vigtigt at skabe plads til 
i haverne

Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er 
der en større andel der svarer Egern (40%) 
mens dem der bor i landområder, med 
generelt større haver, i højere grad end andre 
nævner rovfugle (25%), større fugle (21%), 
harer (17%) samt rådyr eller andet hjortevildt
(14%) 

77%

74%

63%

31%

25%

16%

13%

11%

10%

8%

7%

4%

3%

1%

1%

1%

7%

Insekter (fx bier, hvepse, sommerfugle, myrer)

Småfugle (fx spurve, mejser, solsort og stær)

Pindsvin

Egern

Padder (fx tudse, frø, salamander)

Firben

Rovfugle (fx høg, ugle, falk)

Større fugle (fx ænder, fasaner, duer, måger, krager)

Hare

Mus

Rådyr eller andet hjortevildt

Ræve

Muldvarpe

Mosegrise

Rotter

Ingen af disse

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvilke af følgende dyr tror du er mest "truet" i de danske haver? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Insekter og pindsvin skiller sig ud som de dyr 
der vurderes som mest ”truet”

Ca. hver femte svarer ved ikke

54%

39%

25%

18%

10%

8%

8%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

19%

Insekter (fx bier, hvepse, sommerfugle, myrer)

Pindsvin

Padder (fx tudse, frø, salamander)

Småfugle (fx spurve, mejser, solsort og stær)

Firben

Muldvarpe

Rovfugle (fx høg, ugle, falk)

Egern

Mosegrise

Rotter

Mus

Ræve

Større fugle (fx ænder, fasaner, duer, måger, krager)

Hare

Rådyr eller andet hjortevildt

Ingen af disse

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvilke af følgende dyr har du observeret i din have inden for det seneste år? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Småfugle og insekter er de dyr flest har 
observeret i deres haver

Opmærksomheden mod dyrene stiger i takt 
med stigende alder. Således er der en 
overvægt blandt de ældre, der har set et eller 
flere af de nævnte dyr i deres have

Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er 
der markant flere end i andre områder, der 
har observeret ræve (26%) og egern (55%) i 
deres have

89%

84%

57%

41%

35%

31%

26%

25%

18%

14%

13%

13%

10%

7%

7%

1%

3%

Småfugle (fx spurve, mejser, solsort og stær)

Insekter (fx bier, hvepse, sommerfugle, myrer)

Større fugle (fx ænder, fasaner, duer, måger, krager)

Pindsvin

Mus

Egern

Padder (fx tudse, frø, salamander)

Rovfugle (fx høg, ugle, falk)

Hare

Ræve

Muldvarpe

Rådyr eller andet hjortevildt

Rotter

Mosegrise

Firben

Ingen af disse

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: I hvilken grad er det vigtigt for dig, at din have er et godt sted for vilde dyr (pattedyr, fugle og insekter)?

Base: Alle, n=1.005

Generelt ligger vigtigheden et sted mellem i 
nogen grad og i høj grad

Vigtigheden er højere for mænd end for 
kvinder og så er vigtigheden stigende i takt  
med stigende alder

Især blandt dem der bor i landområder er det 
vigtigt, at haven er et godt sted for vilde dyr 
(71% svarer i høj grad/i meget høj grad)

4%

9%

29%

28%

26%

3%

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Fodrer du nogle vilde dyr i din have? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

57% af alle svarer ja til at de fodrer vilde dyr i 
deres have – 40% svarer nej

Mænd (61%) svarer i højere grad ja end 
kvinder (53%)

I takt med stigende alder, stiger også andelen 
der svarer ja til at de fordrer vilde dyr i deres 
have

46%

34%

27%

8%

6%

2%

2%

22%

21%

3%

3%

Ja, jeg fodrer fugle for at hjælpe dem gennem fx hård vinter
eller tørke

Ja, jeg fodrer fugle, fordi jeg synes det er hyggeligt

Ja, jeg fodrer fugle, fordi det så vil lokke flere fugle til min have

Ja, jeg fodrer andre dyr for at hjælpe dem gennem hård vinter
eller tørke

Ja, jeg fodrer andre dyr, fordi jeg synes det er hyggeligt

Ja, jeg fodrer andre dyr for at lokke flere dyr til min have

Ja, andet

Nej, for det kan lokke rotter til

Nej, dyrene klarer sig udemærket uden min hjælp

Nej, andet

Ved ikke
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51%

58%

65%
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20%

30%

40%

50%
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25-40 41-59 60-65 66+

Fodrer vilde dyr i haven, fordelt på alder



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvilke dyr vil du gerne have besøg af i din have? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Top 5 over dyr man gerne vil have besøg af i sin 
have er identisk med listen over dyr man mener det 
er vigtigt at skabe plads for i haverne

Tilhører man gruppen der fordre vilde dyr i sin have, 
er man i endnu højere grad parat til at få besøg af de 
nævnte dyr i sin have – dog ikke muldvarpe, 
mosegrise eller rotter

Kun ganske få, 4%, ønsker ikke besøg af nogle dyr i 
deres have

84%

68%

66%

56%

29%

29%

27%

26%

24%

17%

10%

7%

2%

2%

1%

1%

4%

4%

Småfugle (fx spurve, mejser, solsort og stær)

Insekter (fx bier, hvepse, sommerfugle, myrer)

Pindsvin

Egern

Padder (fx tudse, frø, salamander)

Større fugle (fx ænder, fasaner, duer, måger, krager)

Rovfugle (fx høg, ugle, falk)

Hare

Firben

Rådyr eller andet hjortevildt

Ræve

Mus

Muldvarpe

Mosegrise

Rotter

Andre

Ønsker ikke besøg af nogle dyr i min have

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvorfor vil du gerne have besøg af netop de dyr i din have? (åbent spørgsmål)

Base: Vil gerne have besøg af dyret i sin have, n=921

Det at det er hyggeligt eller spændende er den 
væsentligste årsag til at man gerne vil have dyr 
i sin have

Derefter følger biodiversitet og 
diversitet/mangfoldighed der antages mere eller 
mindre at dække over det samme

45%

17%

12%

10%

8%

8%

8%

4%

3%

2%

6%

3%

4%

Hyggeligt/dejligt/spændende

Biodiversitet/godt for miljø/natur/økosystem/truede dyr

Diversitet/Mangfoldighed/Plads til alle/høre til natur

Søde/nuttede/smukke/fine/sjove/elsker dyr

De skader ikke/gør ikke noget dårligt

Nyttedyr

Skaber liv

Størrelse på haven/størrelse på dyr/område

Natur tæt på/holder af natur

Bestøvning

Andet

Ved ikke

Intet



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvilke af følgende dyr vil du helst ikke have besøg af i din have? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Rotter, mosegrise, muldvarpe, mus og ræve
er de dyr man helst ikke vil have besøg af i 
sin have

Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er 
der en større andel der svarer mosegrise 
(79%) og ræve (49%)

89%

72%

68%

49%

42%

26%

22%

15%

12%

9%

8%

6%

3%

3%

1%

2%

2%

3%

Rotter

Mosegrise

Muldvarpe

Mus

Ræve

Rådyr eller andet hjortevildt

Rovfugle (fx høg, ugle, falk)

Større fugle (fx ænder, fassaner, duer, måger, krager)

Padder (fx tudse, frø, salamander)

Firben

Hare

Insekter (fx bier, hvepse, sommerfugle, myrer)

Egern

Pindsvin

Småfugle (fx spurve, mejser, solsort og stær)

Andre

Jeg har ikke noget imod at få besøg i min have af nogle af disse dyr

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvorfor vil du helst ikke have besøg af netop de dyr i din have? (åbent spørgsmål)

Base: Vil helst ikke have besøg af dyret i sin have, n=949

De primære årsager til ikke at ønske besøg 
af udvalgte dyr i sin have er at det er 
skadedyr og/eller at de er ødelæggende, gør 
skade på boligen el.lign.

38%

35%

13%

9%

8%

5%

2%

4%

3%

3%

Skadedyr

Ødelæggende/gør skade/irriterende/trænger ind i
hus

Ulækkert/uhygeinisk/sygdomme

Størrelse på haven/størrelse på dyret/hører ikke
til

Bange for dem/bryder mig ikke om

Pga andre husdyr (høns, hunde, katte)

Rovdyr

Andet

Ved ikke

Intet



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvad har du aktivt gjort for at tiltrække visse dyr i din have? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

Plantning af planter, som tiltrækker sommerfugle og 
insekter er det tiltag flest har foretaget

Derefter følger vand og at der er mange træer og 
buske på grunden

29% svarer at de fodrer dyrene og en næsten lige så 
stor andel har ikke gjort noget aktivt for at tiltrække dyr 
til haven

Dem der bor i landområder har især kastet sig ud i at:

- sørge for at der mange træer og buske på grunden
(51%)

- at der er kvasbunker og evt. –hegn (49%)

- har et område i haven med højt græs og krat (42%)

48%

41%

37%

30%

29%

26%

22%

10%

2%

28%

4%

Jeg har sat planter, som tiltrækker sommerfugle
og insekter

Jeg sørger altid for, at der er vand til dem

Jeg sørger for, at der er mange træer og buske på
grunden

Jeg sørger for, at der er kvasbunker og evt. -hegn

Jeg fodrer dyrene

Jeg har et område i haven med højt græs og krat

Jeg har et insekthotel

Jeg har bygget et pindsvinebo

Andet

Har ikke gjort noget aktivt for at tiltrække dyr til min
have

Ved ikke



Dyr i haven

Spørgsmål: Hvad har du aktivt gjort noget for at holde visse dyr ude af din have? Du kan markere flere svar

Base: Alle, n=1.005

45% svarer at de ikke har gjort noget aktivt for at holde 
visse dyr ude af deres have

Flest svar er orienteret om aktiviteter rettet mod 
dræbersnegle. Det er især blandt dem i 
hovedstadsområdet at man fjernes dræbersnegle
(46%)

Blandt dem der bor i landområder er der flest der 
svarer at de opsætter muldvarpefælder (19%)

39%

21%

13%

11%

7%

4%

3%

2%

2%

1%

4%

45%

Jeg fjerner dræbersnegle

Jeg fjerner æg fra dræbersnegle

Jeg har sat hegn omkring hele min have

Jeg sørger for at græsplænen altid er klippet helt
tæt

Jeg beskytter de nye planter

Jeg sætter muldvarpefælder op

Jeg har hegnet køkkenhaven ind

Jeg sprøjter mine planter mod for skadedyr

Jeg har bygget sneglehegn

Jeg har opsat fugleskræmsel eller rovfugl attrap

Andet

Jeg har ikke gjort noget aktivt for at holde visse
dyr ude af min have


