
klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Haven
 Er haven vigtig?
 Timer anvendt på havearbejde
 Anvendelse af haven
 Hvad består haven af?
 Beløb anvendt på haven
 Hvor købes planter, blomster, buske mv.?
 Bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr
 Hvem udfører havearbejdet?
 Hvor ofte slås græs?
 Havearbejde boligejerne bryder sig mindst om
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Metode
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Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført af YouGov for Bolius, Boligejernes Videncenter.

Undersøgelsen er gennemført i perioden den 25. – 30. april 2017 via internettet med udgangspunkt i 

YouGov Panelet.

Der er i alt gennemført 1.008 interviews.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danske husejere i alderen 25-75 år.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet.



I hvilken grad er haven vigtig?
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Betyder mere for 

kvinder end for mænd

Base: alle

Slet ikke [1]
2%

I mindre 
grad [2]

11%

I nogen grad [3]
30%

I høj grad [4]
34%

I meget høj grad [5]
23%

Ved ikke
0%

Betyder mere 

personer i region 

hovedstaden end for 

personer i andre 

regioner



Hvor mange timer bruges ca. på havearbejde?
(en gennemsnitsuge i havesæsonen?
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22,5%

30,4%

31,3%

13,4%

2,4%

Under 1 time pr. uge

1-2 timer pr. uge

2-5 timer pr. uge

5 eller flere timer pr. uge

Ved ikke

Kvinder og mænd 

bruger samme tid i 

haven

Husejere under 50 år 

er mindre i haven end 

husejere over 50 år

I gennemsnit 2,5 

time/uge

Husejere i region 

Sjælland bruger mere 

tid i haven end 

husejere i region 

Nordjylland



Hvad bruges haven primært til?
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1%

6%

21%

25%

69%

71%

Ved ikke

Andet, noter venligst:

Leg og spil

Plejer min køkkenhave

Udfører havearbejde, dvs. dyrker planter, luger, slår græs,
beskærer mv.

Afslapning, uden fysisk aktivitet i form af havearbejde

Leg og spil især blandt 

kvinder, husejere 

under 50 år, unge 

familier

Især husejere under 

50 år benytter haven til 

afslapning

Husejere med 

husstandsindkomst 

under 300.000 plejer i 

højere grad deres 

køkkenhave



Hvilke elementer består haven af
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30%

31%

44%

69%

71%

78%

83%

83%

93%

94%

Drivhus

Naturpræget have

Køkkenhave/nyttehave

Prydhave (med sommerblomster, stauder, blomstrende buske
og træer)

Spiselige træer og buske, fx æbletræer og solbær

Træer og buske (uden spiselige bær mv.)

Krukkeplanter

Hæk

Græsplæne

Terrasse

50 år+:

Prydhave

Træer og buske

Krukkeplanter



Udsagn om haveejere
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Haven giver mig dårlig samvittighed

Det er vigtigt at haven fremstår smuk og velplejet

Jeg er passioneret haveejer

Jeg har ofte ikke tid til at passe haven

Jeg benytter arbejdet i haven som noget positivt
(afslappende)

Jeg bruger for meget tid på havearbejde

Min have er for stor

Jeg vil gerne have en større have

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke

2,1

3,0

2,3

2,4

3,1

1,8

2,0

1,6

middelværdi

1 -> 5

Kvinder, < 50 år 

er enige

Kvinder er enige

Kvinder er enige

< 50 år er enige

Region 

Hovedstaden

Mænd er enige

< 50 år er enige

Ej i Region 

Hovedstaden (uenige)



Beløb anvendt på haven i løbet af et år 
(dvs. planter, redskaber mv., men ikke assistance til havearbejde)

Et helejet Realdaniaselskab9

7%

0%

1%

7%

19%

36%

31%

Ved ikke

15.000 kr. eller mere

10.000 kr. – 15.000 kr.

5.000 kr. – 10.0000 kr.

2.500 kr. – 5.000 kr.

1.000 kr. – 2.500 kr.

Under 1.000 kr.

I gennemsnit: 2.300 kr.

Øst for Storebælt 

større beløb end Vest 

for Storebælt



Hvor køber eller får husejerne typisk planter, 
blomster, træer mv. til haven (ikke haveredskaber)
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4%

4%

5%

10%

23%

39%

50%

79%

Ved ikke

Andet

Online

Bytter med andre

Får fra familie og venner

Byggemarkeder

Supermarkeder

Havecentre

Kvinder

Kvinder

Region 

Nordjylland



Benyttes bekæmpelsesmidler mod ukrudt og 
skadedyr i haven
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2%

27%

29%

39%

41%

Ved ikke

Ja, bekæmpelsesmidler mod skadedyr

Ja, bekæmpelsesmidler mod alger og mos

Ja, bekæmpelsesmidler mod ukrudt

Nej, benytter ikke

I Region Hovedstaden 

benyttes ikke



Hvem står primært for havearbejdet
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1%

0%

1%

1%

2%

17%

36%

42%

Ved ikke

Barn/børn

Andre

Havemand

Hele familien (forældre og børn)

Det gør min partner

Det gør jeg selv

Både jeg selv og min partner

Singler



Hvor ofte slås græs i havesæsonen
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1%

7%

1%

1%

14%

58%

18%

Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end månedligt

Månedligt

Ca. hver 14. dag

1 gang om ugen

Mere end 1 gang om ugen



Hvilken slags havearbejde bryder husejerne sig 
mindst om
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3%

1%

1%

1%

1%

7%

7%

9%

14%

20%

37%

Andet

Vande

Gøde græs og planter

Plante blomster, buske, træer mv.

Beskære træer og buske

Slå græs

Bekæmpe skadedyr

Ved ikke

Fjerne rødder og lignende

Klippe hæk

Luge ukrudt


