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VILDE HAVER
Hovedparten svarer at biodiversitet i haven er ”Et udtryk for hvor mange forskellige plante- og dyrearter der i 
haven”

En vild have er ifølge hver anden ”En have, hvor man lader græsset og ukrudtet gro med minimal pleje”

Ca. 1/3 af haverne i Danmark er vilde – helt eller delvist

15% overvejer at omlægge til vild have og 51% har ikke omlagt deres have til en vild have – og de overvejer 
det heller ikke

At det ”ikke er pænt/praktisk” er den væsentligste årsag til ikke at ville omlægge til en vild have… dyreliv, 
miljø – og så at det er nemmere, er de væsentligste årsager til at have en vild have

65% svarer at de har ”oplevet flere dyr og insekter” i deres have efter at have omlagt til en vild have

Langt hovedparten (72%) af dem der har omlagt til vild have, oplever ikke at naboerne har kommenteret det

Tilhører man gruppen der ønsker flere vilde haver i Danmark ”klumper man sig sammen” med/opsøger
ligesindede – naboerne har også vilde haver

Størstedelen er glade for naboens vilde have - især blandt dem der selv har en vild have. Anderledes er det 
med dem, der ikke slev har en vild have

Flere vilde haver i Danmark? Ikke umiddelbart et udpræget ønske

UKRUDT og SKADEDYR
Manuel bekæmpelse af ukrudt finder anvendelse i 83% af alle hjemmene og hovedparten ”gøder ikke”

68% svarer at de har stiftet bekendtskab med dræbersnegle på deres grund – 29% inden for det seneste år

Hovedparten bekæmper dræbersnegle ved at ”hakke dem over med en spade”

”Dræbersnegle eller voldsnegle” samt ”bladlus” er de mest udbredte skadedyr i de danske haver

”Rotter” er det skadedyr markant flest bryder sig ”mindst om”

28% er generet af fremmede katte i deres have

BRUG AF PLÆNEKLIPPER / TERRASSER
Den mest anvendte plæneklipper er en ”benzindreven plæneklipper”

Hovedparten har 1 terrasse - og den er oftest belagt med betonfliser



Biodiversitet

Spørgsmål: Hvad forstår du primært ved biodiversitet (i haven)? 

Base: Alle (1017)

Langt hovedparten sætter lighedstegn 
mellem biodiversitet i haven og ”Et udtryk for 
hvor mange forskellige plante- og dyrearter”

Mænd (81%) svarer i højere grad ”Et udtryk 
for hvor mange forskellige plante- og 
dyrearter” end kvinder (72%)

Kvinder (16%) svarer i højre grad ”Ved ikke” 
end mænd (8%)

77%

7%

4%

1%

12%

Et udtryk for hvor mange forskellige plante- og
dyrearter der er i haven

Et udtryk for hvor vild en have man har

En måde at beskrive hvor frodig en have man
har

Andet

Ved ikke



Vild have

Spørgsmål: Hvad forbinder du med begrebet ”en vild have”? Du kan markere flere svar

Base: Alle (1017)

Ca. hver anden svarer ”En have, hvor man 
lader græsset og ukrudtet gro med minimal 
pleje”

Blandt dem der ikke har en vild have, og 
heller ikke overvejer at få det, er der en 
overvægt (56%) der svarer ”En have, hvor 
man lader græsset og ukrudtet gro med 
minimal pleje”

Blandt dem der allerede har en vild have eller 
overvejer at få det, er er en overvægt der 
svarer ”En have, hvor man sørger for mange 
insektvenlige planter”

50%

41%

39%

2%

0%

2%

En have, hvor man lader græsset og ukrudtet
gro med minimal pleje

En have, der passer sig selv

En have, hvor man sørger for mange
insektvenlige planter

En have uden græsplæne osv.

Andet

Ved ikke



Omlægning af have

Spørgsmål: Har du/husstanden omlagt din have til en vild have, enten helt eller delvist?

Base: Alle (1017)

Ca. 1/3 af haverne vilde:
Samlet har 28% omlagt deres have til en vild 
have (helt eller delvist)…
… yderligere 4% har overtaget en vild have

15% overvejer at omlægge til vild have

51% har ikke omlagt deres have til en vild 
have – og de overvejer det heller ikke

Især blandt de yngre (21%) er der 
overvejelser om at få omlagt haven til en vild 
have

62% af dem der bor i række-dobbelthus har 
ikke og overvejer heller ikke at få omlagt 
haven til en vild have 

Især blandt dem der ønsker sig endnu flere 
vilde haver i Danmark er der en 
overrepræsentation der selv har en vild have 
i dag (helt eller delvist)

3%

25%

6%

9%

51%

4%

3%

Ja, hele/det meste af haven

Ja, dele af haven

Nej, men overvejer inden for få år

Nej, men overvejer på længere sigt

Nej og overvejer ikke

Nej, haven var allerede vild og sådan er den
forblevet

Ved ikke



Årsager til ikke at få en vild have

Spørgsmål: Hvad afholder dig/husstanden fra at få en vild have? Du kan markere flere svar

Base: Har ikke omlagt til vild have (664)

At det ”ikke er pænt/praktisk” er den 
væsentligste årsag til ikke at få en vild have

Især blandt dem mellem 41-55 år er dette 
svar udbredt (48%)

Ligeledes er personer i region Syddanmark  
især optaget af, at det ikke er pænt/praktisk 
(45%)

Blandt de yngre er der en overvægt, der 
svarer ”manglende tid” (21%)

Ca. hver tredje ønsker bare ikke en vild have

Især dem over 55 år og personer der er 
pensionister, ønsker ikke en vild have (40%)

Blandt dem der ikke har omlagt til vild have –
men som dog overvejer det, er det især 
”manglende viden” (39%) og ”manglende tid” 
(33%), der angives som årsag

”Andet” dækker bl.a. over at haven er lille/for 
lidt plads

37%

14%

11%

4%

3%

9%

32%

4%

Det er ikke pænt/praktisk

Manglende viden

Manglende tid

Naboer/vejlauget er i mod det

Manglende økonomi

Andet

Ønsker ikke en vild have

Ved ikke



Hvorfor vild have?

Spørgsmål: Hvorfor har du/husstanden omlagt hele eller dele af haven til vild have, eller valgt at bibeholde vild have? Du kan markere flere svar

Base: Har omlagt til vild have/beholdt vild have (321)

Dyreliv, miljø – og så at det er nemmere, er 
de væsentligste årsager til at have en vild 
have

Manglende tid og kræfter spiller en rolle for 
25%

20% svarer ”at det ser flot ud”

53%

45%

42%

25%

23%

20%

3%

1%

Det er godt for dyrelivet

Det er godt for miljøet

Det er nemmere at vedligeholde

Jeg/vi har ikke tid/kræfter til at passe en
traditionel have

Det kom af sig selv

Det ser flot ud

Andet

Ved ikke



Vild have giver flere dyr og insekter?

Spørgsmål: Har du oplevet flere dyr og insekter i din have efter du/husstanden har omlagt til vild have?

Base: Har omlagt til vild have (281)

65% svarer at de har ”oplevet flere dyr og 
insekter” i deres have efter at have omlagt til 
en vild have

25% har endnu ikke oplevet flere dyr og 
insekter i haven, men 21% svarer at de har 
en forventning om det

17%

48%

21%

4%

10%

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Nej, men forventer at det sker

Nej, og forventer ikke det sker

Ved ikke



Vild have og naboerne

Spørgsmål: Har en eller flere af dine umiddelbare naboer kommenteret på din vilde have? Du kan markere flere svar

Base: Har omlagt til vild have/beholdt vild have og har naboer (304)

Langt hovedparten (72%) af dem der har 
omlagt til vild have, oplever ikke at naboerne 
har kommenteret det

26% har oplevet at naboerne har 
kommenteret på den vilde have…
…9% har oplevet positive tilkendegivelser fra 
naboerne – en lige så stor andel har oplevet 
at naboerne brokker sig og så er 8% ikke klar 
over hvad naboerne egentlig syntes om den 
vilde have

9%

9%

8%

72%

4%

Ja, og de er positive over for valget

Ja, og de brokker sig fx over ukrudt/for højt
græs/uklippet hæk

Ja, men jeg ved ikke hvad de syntes om det

Nej

Ved ikke



Vild have og naboerne

Spørgsmål: Har en eller flere af dine umiddelbare naboer helt eller delvist vild have?

Base: Alle (1017)

20% svarer at deres naboer har en helt eller 
delvis vild have – og 9% ”ved det ikke”

68% har ikke naboer, der har omlagt deres 
have

Hvis man selv har omlagt sin have til en vild 
have, er der også større chance for at ens 
nabo har omlagt sin have til en vild have 
(40%)

Tilhører man gruppen der ønsker flere vilde 
haver i Danmark har 28% naboer der har 
vilde haver

…”klumper sig sammen med/opsøger
ligesindede”

2%

18%

68%

4%

9%

Ja, helt

Ja, delvist

Nej

Har ingen umiddelbare naboer

Ved ikke



Vild have og naboerne

Spørgsmål: Har en eller flere af dine umiddelbare naboer helt eller delvist vild have?

Base: Har umiddelbare naboer (979)

2%

18%

70%

10%

Ja, helt

Ja, delvist

Nej

Ved ikke



Vild have og naboerne

Spørgsmål: Hvad er din holdning til din(e) nabo(ers) vilde have(r)? Du kan markere flere svar

Base: Nabo/naboer har vild have (197)

Størstedelen er glade for naboens vilde have 
– 44% ”er glade for den”

Samtidig svarer 13% ”at naboerne godt måtte 
omlægge mere til vild have” (netto 7% svarer 
at naboerne godt måtte omlægge mere til vild 
have, dvs. netto 51% er positive)

59% af dem der selv har en vild have svarer, 
at de ”er glade for deres nabos vilde have”

Der er en tendens til at der blandt dem der 
ikke har omlagt til vild have, og heller ikke 
overvejer det er færre, der er glade for at 
deres nabo har en vild have og samtidig 
flere, der er bekymret for at ukrudt og 
lignende kan sprede sig samt at det er grimt 
og skæmmer kvarteret

44%

15%

13%

12%

11%

8%

6%

11%

Det er jeg glad for

Der er for meget ukrudt

De måtte godt omlægge mere til vild have

Er bekymret for, at ukrudt og lignende kan
sprede sig til min have

De måtte godt begrænse/afgrænse den del af
haven som er vild

Den er grim/haven skæmmer kvarteret, vi bor i

Andet

Ved ikke



Vild have og naboerne

Spørgsmål: Hvad er din holdning til at ingen af dine naboer har vild have? Du kan markere flere svar

Base: Nabo/naboer har ikke vild have (687)

27% ”er glade for at ingen af deres naboer 
har vild have”

Det er især mænd (32%) der udtrykker glæde

40% af dem der allerede har en hel eller 
delvis vild have, så gerne at deres naboer 
også omlagde til en hel eller delvis vild have

44% af dem der overvejer at etablere en hel 
eller delvis vild have, så gerne at deres 
naboer også omlagde til en hel eller delvis 
vild have

En forholdsvis stor andel svarer ”ved ikke”

27%

17%

3%

15%

39%

Det er jeg glad for

Jeg så gerne at de omlagde dele af deres have
til vild

Jeg så gerne at de omlagde hele deres have til
vild

Andet

Ved ikke



Flere vilde haver?

Spørgsmål: I hvilken grad kunne du ønske at flere danske haver var helt eller delvist ”vilde” ?

Base: Alle (1017)

21% svarer at de ”i meget høj grad/i høj grad” 
kunne ønske sig flere danske vilde haver 

25% svarer at de ”i mindre grad/slet ikke” 
kunne ønske sig flere danske vilde haver

I gennemsnit svarer det til ”lidt under” i nogen 
grad

Det er især kvinder og de unge, der ønsker 
sig flere danske vilde haver

Især blandt dem der allerede har vilde haver 
eller overvejer at etablere vilde haver er der 
flere der svarer, at de kunne ønske sig flere 
danske vilde haver… lige mellem i nogen 
grad og i høj grad

Desto højere husstandsindkomst, desto 
større tilslutning er der til ønsket om flere 
danske vilde haver

10%

15%

32%

13%

8%

21%

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke



Bekæmpelse af ukrudt

Spørgsmål: Hvordan bekæmper du/husstanden ukrudt på matriklen? Du kan markere flere svar

Base: Alle (1017)

Manuel bekæmpelse af ukrudt finder 
anvendelse i 83% af alle hjemmene…
… også blandt dem, der allerede har vilde 
haver

Især kvinder (85%) bekæmper ukrudt 
manuelt – omvendt er det især mænd der 
benytter ukrudtsbrænder (39%) eller kemisk 
bekæmpelse (20%)

15% af de unge benytter højtryksrenser – de 
unge er dem der mindst bekæmper ukrudt 
manuelt (76%)

Hvis ikke man har en vild have og heller 
overvejer at omlægge til en vild have, er man 
mere tilbøjelig til at anvende kemisk 
bekæmpelse (22%)

4% bekæmper ikke ukrudt

83%

34%

17%

9%

7%

2%

4%

2%

Manuelt (fx med hænderne, skuffejern eller
greb)

Ukrudtsbrænder

Kemisk bekæmpelse, flydende eller granulat

Højtryksrenser

Salt, eddike eller andre ting fra køkkenskabet

Andet

Bekæmper ikke ukrudt

Ved ikke



Brug af gødning

Spørgsmål: Hvilken slags gødning bruger du/husstanden til haven, hvis nogen (ud over køkkenhaven)? Du kan markere flere svar

Base: Alle (1017)

Hovedparten ”gøder ikke” (35%)

Mest anvendt er ”kunstgødning” efterfulgt af 
”kompost” og ”organisk gødning”

Mænd (37%) anvender i højere grad end 
kvinder (23%) ”kunstgødning”

Har man omlagt til en vild have, anvender 
man i mindre grad ”kunstgødning” (17%) –
her er det i højere grad ”kompost” (32%), der 
anvendes

31%

26%

24%

2%

35%

4%

Kunstgødning

Kompost

Organisk gødning

Andet

Jeg gøder ikke

Ved ikke



Dræbersnegle

Spørgsmål: Har du/I haft dræbersnegle på din/jeres grund?

Base: Alle (1017)

68% svarer at de har stiftet bekendtskab med 
dræbersnegle på deres grund – 29% inden 
for det seneste år

Det er især blandt personer der bor i 
hovedstadsområdet (82%) og så blandt 
personer der bor i landområder (76%) man 
finder dem, der har haft dræbersnegle

76% af dem, der har omlagt ”dele af haven til 
vild have” har haft dræbersnegle på deres 
grund

Dræbersnegle er mindst udbredt blandt dem, 
der bor i række- kædehus (59%)

Hver fjerde har ”aldrig” haft dræbersnegle på 
deres grund

29%

13%

16%

10%

25%

7%

Ja, inden for det seneste år

Ja, inden for de seneste 2 år

Ja, inden for de seneste 5 år

Ja, inden for de seneste 10 år

Nej, aldrig

Ved ikke



Bekæmpelse af dræbersnegle

Spørgsmål: Hvordan bekæmper du/husstanden dræbersnegle på jeres grund? Du kan marker flere svar

Base: Har haft dræbersnegle på grunden indenfor de seneste 10 år (691)

Hovedparten bekæmper dræbersnegle ved 
at ”hakke dem over med en spade”

Derefter følger at ”klippe dem over med en 
saks” – det er især en udbredt metode blandt 
dem der bor i hovedstadsområdet (26%)

Tilhører man gruppen der har omlagt dele af 
sin have til vild have, benytter man i højere 
grad ”at fjerne snegleæg” (23%) og er 
samtidig mindre tilbøjelig til at benytte 
”sneglegift” (6%)

”Sneglegift” finder i højere grad anvendelse 
blandt dem der ”ikke har omlagt til vild have 
og heller ikke overvejer det” (17%)

14% ”bekæmper ikke dræbersnegle” – det er 
især de yngre (22%) der fravælger at 
bekæmpe dræbersnegle

49%

17%

17%

11%

9%

1%

17%

14%

2%

Hakker dem over med en spade eller andet

Klipper dem over med en saks

Fjerner snegleæg

Med sneglegift

Med ølfælder

Med nematoder

Andet

Jeg/vi bekæmper dem ikke

Ved ikke



Dræbersnegle

Spørgsmål: Ved du/I med sikkerhed, at det er dræbersnegle i har/har haft på grunden?

Base: Har haft dræbersnegle på grunden indenfor de seneste 10 år (691)

Langt hovedparten ”ved med sikkerhed” at 
der er tale om dræbersnegle

Især de yngre (25%) svarer at ”det også kan 
være andre snegle uden hus”

Jo ældre man er – desto mere sikker er man 
på at der er tale om dræbersnegle

89%

11%

Ja

Nej, det kan også være andre snegle uden hus



Skadedyr i haven

Spørgsmål: Hvilke skadedyr har du haft i haven inden for det seneste år? Du kan markere flere svar

Base: Alle (1017)

”Dræbersnegle eller voldsnegle” samt 
”bladlus” er de mest udbredte skadedyr i de 
danske haver

19% har ikke oplevet skadedyr i haven de 
seneste år

Bor man i hovedstadsområdet oplever man i 
højere grad ”dræbersnegle eller voldsnegle” 
(61%) samt ”bladlus” (48%)

”Muldvarpe” er mindst udbredt blandt dem 
der bor i hovedstadsområdet (3%)

Blandt beboere på landet er ”dræbersnegle 
eller voldsnegle” (60%), ”muldvarpe” (42%), 
”mosegrise” (27%) samt ”rotter” (24%) mere 
udbredt end i andre områder

Blandt dem der har ”omlagt deres have til 
delvis vild have”, er der en overvægt der har 
haft de listede skadedyr på deres grund (på 
nær ”larver) 

48%

40%

15%

14%

13%

11%

10%

4%

4%

19%

7%

Dræbersnegle eller voldsnegle

Bladlus

Larver

Rotter

Muldvarpe

Biller

Mosegrise

Mider

Andet/andre

Har ikke haft skadedyr i haven de seneste år

Ved ikke



Skadedyr i haven

Spørgsmål: Hvilket skadedyr i haven bryder du dig mindst om?

Base: Alle (1017)

”Rotter” er det skadedyr markant flest bryder 
sig ”mindst om”

Derefter følger ”dræbersnegle og voldsnegle” 
som især kvinder (23%) ikke bryder sig om

65%

18%

5%

3%

1%

1%

0%

0%

1%

6%

Rotter

Dræbersnegle eller voldsnegle

Muldvarpe

Mosegrise

Bladlus

Larver

Mider

Biller

Andet/andre

Ved ikke



Fremmede katte i haven

Spørgsmål: Er du/husstanden generet af fremmede katte i haven?

Base: Alle (1017)

84% har ”fremmede katte i haven” – 28% er 
”generet” og 56% ”har katte, uden at de 
generer”

Især dem der bor på landet svarer ”at der er 
katte i haven, men at de ikke generer” (68%) 

28%

56%

14%

2%

Ja

Nej, de er der, men generer mig ikke

Der er ingen fremmede katte i haven

Ved ikke



Hvordan undgås fremmede katte i haven?

Spørgsmål: Gør du/husstanden noget for at undgå fremmede katte i haven? Du kan markere flere svar

Base: Alle (1017)

Alliance mellem husstandens hund/kat samt 
anden form for forskrækkelse, er de mest 
anvendte metoder til at undgå fremmede 
katte i haven

Især i gruppen der er generet af fremmede 
katte på grunden anvendes at ”forskrække 
dem på anden måde” (40%), ”sprøjte vand på 
dem” (27%) samt ”løbe efter dem” (23%)

15%

15%

9%

8%

2%

4%

61%

1%

Vores hund/kat jager dem væk

Forskrækker dem på anden måde

Sprøjter vand på dem

Løber efter dem

Hamrer grydelåg (eller andet der larmer) mod
hinanden

Andet

Nej

Ved ikke



Plæneklipper

Spørgsmål: Hvilken slags plæneklipper benytter du/husstanden? Hvis du har flere slags, bedes du markere den, som bruges mest

Base: Alle (1017)

Den mest anvendte plæneklipper er en 
”benzindreven plæneklipper”

Især blandt beboere i hovedstadsområdet er 
”el-plæneklippere” (17%) og ”håndskubber” 
(11%) benyttet

I områder med under 10.000 indbyggere og 
på landet er der en overvægt, der benytter 
”benzindreven plæneklipper” (63%)

Den region i landet hvor flest benytter 
”robotplæneklipper” er i region Midtjylland 
(22%) – færrest i region Hovedstaden 
benytter ”robotplæneklipper” (7%)

50%

14%

12%

11%

6%

1%

5%

2%

Benzindreven plæneklipper

Robotplæneklipper

Batteridreven plæneklipper

El-plæneklipper

Håndskubber/cylinderklipper

Anden slags

Bruger ikke plæneklipper

Ved ikke

1%

6%

11%

13%

14%

52%

Anden slags

Håndskubber/cylinderklip
per

El-plæneklipper

Batteridreven
plæneklipper

Robotplæneklipper

Benzindreven
plæneklipper

Hvilken slags plæneklipper
blandt alle, der bruger plæneklipper



Antal terrasser

Spørgsmål: Hvor mange terrasser har du/husstanden?

Base: Alle (1017)

Hovedparten har 1 terrasse

Antallet af terrasser på matriklen er stigende 
med beboernes alder

3%

45%

34%

13%

3%

1%

1%

Ingen

1

2

3

4

5 eller flere

Ved ikke



Type terrasser

Spørgsmål: Hvilken type terrasse eller terrasser har du/husstanden? Vi tænker her på selve dækkets materiale – ikke evt. underliggende konstruktioner

Base: Har terrasse (974)

”Betonfliser” er den mest udbredte belægning

Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er 
der størst chance for at finde en terrasse af 
”andre eksotiske træsorter” (6%)

”Betonfliser” og ”trykimprægneret træ” 
anvendes i højere grad blandt de ældre 
danskere, end blandt de yngre

64%

15%

13%

12%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

2%

2%

Betonfliser

Trykimprægneret træ

Anden sten/belægning terrasse

Granitsten/chaussesten/brosten

Lærketræ

Andre eksotiske træsorter (fx ipé eller robinie)

Tegl

Anden træterrasse

Skærver

Gran

Marksten/piksten

Træfliser

Sibirisk lærk

Perlesten

Mahogni

Teak

Skifer

Eg

Andet

Ved ikke



Medier



Aviser – trykt version

29%

30%

33%

36%

38%

40%

43%

44%

45%

11%

17%

11%

12%

11%

14%

17%

12%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Berlingske

Børsen

B.T.

Ekstra Bladet

Jyllands Posten

Politiken

Weekendavisen

Kristeligt Dagblad

Information

Overvejer at omlægge

Har omlagt helt/delvist

Spørgsmål: Har du/husstanden omlagt din have til en vild have, enten helt eller delvist?

Base: Læsere af det enkelte medie

45% af dem der læser dagbladet Information 
svarer, at de ”helt eller delvist har omlagt 
deres have til vild have”…
… 27% har ”endnu ikke omlagt til vild have, 
men overvejer det”



Aviser – apps

21%

22%

25%

28%

30%

31%

43%

50%

54%

68%

13%

15%

13%

15%

13%

19%

14%

16%

8%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Jyllands-Posten Nyheder

Ekstra Bladet - Nyheder

B.T.

Berlingske e-avis

Morgenavisen Jyllands-Posten
(abonnement)

Børsen mobil

Weekendavisen digital avis

Politiken e-avisen

Kristeligt Dagblad

Information

Overvejer at omlægge

Har omlagt helt/delvist

Spørgsmål: Har du/husstanden omlagt din have til en vild have, enten helt eller delvist?

Base: Læsere af det enkelte medie

68% af dem der benytter dagbladet 
Informations app svarer, at de ”helt eller 
delvist har omlagt deres have til vild have”…
… 14% har ”endnu ikke omlagt til vild have, 
men overvejer det”



Magasiner

26%

26%

33%

34%

36%

42%

45%

47%

8%

18%

28%

16%

12%

21%

10%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bil Magasinet

Penge & Privatøkonomi

SPIS BEDRE

I Form

Gør Det Selv

Bo Bedre

Illustreret Videnskab

Alt om Haven

Overvejer at omlægge

Har omlagt helt/delvist

Spørgsmål: Har du/husstanden omlagt din have til en vild have, enten helt eller delvist?

Base: Læsere af det enkelte medie

47% af dem der læser Alt om Haven 
magasinet svarer, at de ”helt eller delvist har 
omlagt deres have til vild have”…
… 12% har ”endnu ikke omlagt til vild have, 
men overvejer det”


