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DET GØR ISHØJ KOMMUNE
DYREPARKEN
Ishøj Kommune har sin egen dyrepark med får, geder og 
skotsk højlandskvæg. Dyrene sørger for en stor del af 
naturplejen på kommunens mange naturarealer. Samtidig 
fortæller dyrepasserne glædeligt de besøgende om dyrenes 
verden. 

SKOVHYTTEN, HAVHYTTEN OG BREDEKÆRGÅRD
På samme vis som i Dyreparken, kan du også ved 
selvsyn få viden om kommunens natur, hvis du besøger 
kommunens naturcenter. Naturcenteret har tre baser: 
Skovhytten, Havhytten og Bredekærgård, der glæder sig 
over at fortælle borgerne om naturen.  

BIVENLIG KOMMUNE
Ishøj arbejder aktivt med at sikre biodiversitet, og et 
særligt fokus har været at blive bedre til at gøre plads til 
bier og insekter. På nuværende tidspunkt har kommunen 
tilsået omkring 70.000 m2 med planter, som byder bier, 
sommerfugle og andre insekter velkommen i Ishøjs natur. 
Det svarer til ca. 10 fodboldbaner, og har medført at Ishøj 
nu også har certifikat som Bivenlig Kommune. 

DET KAN DU GØRE SOM BORGER
TAG DIT AFFALD MED DIG, OG SAML SKRALD OP PÅ 
DIN GÅTUR I NATUREN
Vi kan alle være med til at passe på vores natur ved at tage 
vores skrald med os. Derudover kan man også altid have en 
pose i lommen på sin gåtur og samle skrald op undervejs. 

SKAB GODE OPLEVELSER I NATUREN SAMMEN
Brug naturen, og alle de muligheder der findes for at være 
i naturen sammen – selv, med venner og som familie. Når 
vi har gode oplevelser i naturen med mennesker, som vi er 
nære med, så får vi også lyst til at passe på den. 

BIODIVERSITET I HAVEN OG ALTANKASSEN
Der er masser af muligheder for at fremme levevilkårene 
for vilde planter og dyr, selv fra din altankasse. Ved at 
plante blomster i altankassen eller overlade et hjørne af 
din villahave til at gro frit, skaber du gode levesteder for 
forskellige arter. Du kan læse mere om biodiversitet i haven 
og altankassen på Miljøstyrelsens hjemmeside. 



Det kan du gøre i din have Hvad er biodiversitet
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Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt 
på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier 
og alt levende. 

Det står ikke godt til med biodiversiteten hverken 
i Danmark eller global set, hvor arter forvinder i et 
alarmerende tempo. Tabet af biodiversitet skyldes 
overordnet set ændring i arealanvendelse gennem 
tiden. Der er simpelthen for lidt plads til at naturen 
kan udfolde sig. 

Heldigvis er der kommet stor fokus på 
biodiversitetskrisen og hvad der skal til for at vende 
nedgang til fremgang. 

GRÆS
Lad græsset gro og skab 
områder for insekter

VAND
Vand skaber liv både over 
og under overfladen

DØDT VED OG BLADE
Lad grene og blade 
ligge i haven, det giver 
muligheder for svampe, 
dyr og insekter

ARTER
Plant nektar og pollenrige planter 
og gerne hjemmehørende

SAND
Tørt sand gavner jordboende 
insekter

BRUG IKKE GIFT

REDEKASSER
Sæt redekasser op 
til småfuglene 


