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Store fritliggende sten



Urterig vegetation med mange rosetplanter



Stejle, uopdyrkelige skrænter



Nedbidte træer og buske med fodpose



Bar jord, gerne sand



Uens vegetationshøjde i samme hegning (med læ!)



Spor af naturlige forstyrrelser (brand, stormfald, sandflugt)



Rig BLOMSTRING af urter sæsonen igennem



Kontinuerlig forekomst af gødning så længe som muligt, gerne hele året



Brede skovbryn



Tegn på kontinuitet



DAGENS TRE CENTRALE 

BUDSKABER

Biodiversitetsindsatsen bør ikke lægges 

ude på marker i omdrift, men på 

udyrkede arealer! Det virker uendelig 

meget bedre!

Muld er gift!

Bestræbelsen ude på marken må være 

at undgå, at marken bliver en økologisk 

fælde – og på at sikre, at markdriften 

ikke påvirker omgivelserne negativt 

mere end højst nødvendigt.







Massivt forøget opmærksomhed 

på biodiversitet i medierne afpejles

naturligvis også hos politikerne.
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Andel af arealer med bioscore ≥ x (kilde: Ejrnæs in litt 2018)



Bare så alle ved det: Dette er 6’er 

arealer.





Et strejf af magi og held –

om livets forudsætninger og tilfældigheder

De allerstørste udfordringer for Danmarks 

natur er

MANGEL PÅ PLADS

MANGEL PÅ PLADS

MANGEL PÅ PLADS

Og så vores fuldkommen manglende 

forståelse af, hvilket økosystem vore arter er 

udviklet i! Men fåk nu det…. Det skal vi ikke 

tale om i dag ;-)





Den næststørste udfordring er, at vi 

ikke forstår det samme, når vi siger 

biodiversitet.

Rådyr, harer, fasaner, rapænder, 

brændenælder, tidsler m.m. er alle 

sammen en del af vores 

biodiversitet.

Men hvis alting er biodiversitet, 

hvordan skal vi så prioritere?

Skal vi prioritere det, som kommer 

af sig selv, og som er enormt let at 

erstatte? Det, der er naturens svar 

på IKEA-møblerne eller en 

halvfærdig børnetegning?



Kirkeugle, bakkegøgeurt, blå anemone, 

rødlig perlemorsommerfugl & sortplettet 

blåfugl mangler levesteder i det moderne 

landskab. Og deres spredningspotentiale er 

yderst begrænset.

De kommer IKKE igen, hvis de først er 

forsvundet.

Derfor er det måske en god idé at passe på 

dem, mens vi har dem…. 

Det er disse arter, man prioriterer i dansk 

naturforvaltning. De er naturens svar på 

NOMA, Mona Lisa eller Jellingestenen: 

uerstattelige!



På nogle områder går det ufatteligt godt. For 

50 år siden ville ingen have troet os, hvis vi 

sagde, at de store rovfugle ville stortrives, at 

traner og bramgæs ville eksplodere i antal, 

at der ville være sortspætte i mange skove, 

og at rødtoppet fuglekonge pludselig ville 

findes overalt. 

Det handler kun om én ting: LEVESTEDER! 

Hvis man giver arterne det, de gerne vil 

have, kvitterer de. 



Og når arter konstant bliver sjældnere, 

handler det om det samme (med omvendt 

fortegn), nemlig mangel på levesteder.



Mest udpræget er manglen på 

levesteder, når det kommer til ”det 

vilde”. Brand, død, ødelæggelser, 

sandflugt, lort, ådsler – alt den slags. 

Manglen på sådanne levesteder 

manifesterer sig bl.a. hos insekterne, 

de store insekter! 



De fuglearter, der forsvinder fra Danmark, 

har alle én ting til fælles! De lever af 

INSEKTER! STORE INSEKTER.





Når vi skaber plads til de sjældne, er der 

automatisk plads til de almindelige!!!!!



En af de helt store udfordringer er 

bare, at folk helst vil tale om det, de 

ved noget om. Derfor ØNSKER man 

generelt ikke at tale om biodiversitet 

og levesteder. Man vil helst tale…. 

nåja, honning & landbrug.



Men vi kommer ikke uden om, at 

LEVESTEDER er altafgørende.

Blåhat gror, hvor jorden er sandet, 

men ikke alt for sur - og ikke alt for 

tilgroet.

Blåhatjordbi lever udelukkende af 

blåhatpollen, og der kræves små 

1000 blåhat-blomsterhoveder for at 

opretholde en bestand på 15 bier.

Blåhathvepsebi er redeparasit hos 

blåhatjordbi og kun her. For at den 

skal trives, skal der være mindst 150 

jordbier, dvs. mindst 10000 

blomsterhoveder.



Alligevel vil mange sige, at blåhatjordbi

er nørdet og ufolkelig. At folk nemmere 

kan forstå honningbien. 

Men medierne er vilde med blåhatjordbi.

Med andre ord: Den specielle natur kan 

sagtens formidles, og undersøgelser 

viser, at folk nemt forstår, at – og hvorfor 

- den skal bevares



Plads til naturen er altafgørende. Ikke ude på marken, men ved siden af. Så kan man 

sagtens have Midtjyllands mest artsrige overdrev ved siden af gigantiske marker.



Men der er mange krav, der står i vejen 

for at skabe bedre levesteder. Krav om 

synligt afgræsset, brakpudset, 

whatever…. Åh, disse maskiner…..



Man er heller ikke specielt glad for at tale alt 

for meget om de naturlige processer. Ikke 

fordi alting nødvendigvis skal være 

sort/hvidt, men man kunne godt have fokus 

på at gøre det lidt vildere. 



Det er ikke kun steder med lang 

kontinuitet, der er gode levesteder. Også 

Cheminovas giftgrund, lufthavnsarealer, 

grøftekanter, baneterræner m.m. kan være 

sindssygt artsrige, blot der ikke er påhældt

muld.

Årsagen er, at forstyrrede næringsfattige 

jorder er et ”naturligt” levested. Der har 

altid været arealer med forstyrrelser!



Vigtige moraler på nuværende tidspunkt:

Naturen kan godt selv, bare de vigtigste 

økologiske nøgleprocesser er til stede, fx 

græsning.

Alder betyder alt. Et 300 år gammelt 

egetræ tager 300 år at erstatte.



Men lad os drage i felten, hvor økologi tydeligvis hitter vest for højderyggen





En udfordring, som vi ved for lidt om, er, 

hvorvidt marker kan være økologiske 

fælder. Altså: Arealet er attraktivt og 

lokker dyr til. Men så kommer ploven.

Aka: En talibaner med slik i 

børnehaven.

”Grønne korridorer”, som ikke er 

levesteder, men blot lidt mindre 

uattraktive landskaber, kan for nogle 

arter have samme effekt.





































DAGENS TRE CENTRALE 

BUDSKABER

Biodiversitetsindsatsen bør 

ikke lægges ude på marken, 

men på de udyrkede arealer!

Muld er gift.

Bestræbelsen ude på 

marken må være at undgå, 

at marken bliver en 

økologisk fælde – og på at 

sikre, at markdriften ikke 

påvirker omgivelserne 

negativt mere end højst 

nødvendigt.
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