Biodiversitets Festival
Formål:
Biodiversitets Festival inviterer voksne og børn i Furesø kommune til en VILD dag
i biodiversitetens navn. Målet er at alle går derfra med mod på og inspiration til at
gøre en forskel for at øge levesteder og føde for naturens dyr i vores egne have.
Baggrund:
Over 80 procent af danskerne har egen have - og fælles for haverne er, at de
spiller en stor rolle i den grønne omstilling, hvor det er afgørende, at vi giver plads
til at:
1. Insekter og dyr kan bo i haverne og finde føde.
2. Kompost, visne blade og rod kan blive i haverne og være med til at regenerere.
3. At vand kan fastholdes i haver til tørre tider
4. At der er blomster og bestøvning.
5. At udvide vores mindset. Lever vi i tættere relation med naturen, vil vi også
forstå den bedre og tage bedre vare på den. I en vild have er der både plads til leg,
fodboldbanen og levesteder for naturen. En win win win for både børn, naturen og
voksne.

Hvor & Hvornår:
Søndag den 12. Juni kl. 10-14 på Skolelandbruget i Farum.
Lækker mad, kaffe, juice m.v. kan købes på pladsen. Deltagere er også
velkommen til at medbringe egen madkurv.
Aktiviteter:
•

Kom helt ned med luppen i græsset på insektsafari.

•

Udvid din viden om vores hjemmehørende blomster med iNaturalist
og BlomsterBingo.

•

Lær havens fugle at kende og byg din egen fuglekasse.

•

Lær at slå din græsplæne med le og design dit eget pindsvinehjem.

•

Du kan også bio-score din have og købe hjemmehørende blomster,
så der er ingen undskylding for ikke at komme igang selv
derhjemme.

•

Deltag i en pesto challenge og se hvad skvaderkål også kan

Vi disker også op med en stor vidensbuffet, hvor du kan opleve nogle af
Danmarks dygtigste eksperter inspirere voksne og børn til en mere levende
og vild have. Vi har bl.a. Inviteret:

• Havedesigneren Signe Schrøder der giver sit bud på, hvad du selv kan
gøre i din egen have

• Niras til at klæde folk på til hvordan de laver deres eget vandhul i haven
• Sebastian Klein til at inspirere børn til at skabe levesteder for dyr i deres
egen have

• Vilde Rødder til at give børn viden om naturen og lyst til at beskytte den
• Danmarks Naturfredningsforening
• Vilde Haveambassadører
• Vild Furesø mfl.

