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Her på Skiveegnen har vi – ligesom resten af Danmark – en biodiversitetskrise. Mange arter vil uddø, hvis vi ikke handler. Det gode er, at vi
relativt let kan gøre noget ved det. Som kommune arbejder vi med den
vilde natur på større arealer. Som haveejer, eller blot hvis du har en
altankasse og nogle krukker, kan du være med til at gøre en forskel ved
at skabe bynær natur med en høj grad af biodiversitet. Når vi hver især
bidrager til at skabe områder med en højere biodiversitet, skaber vi en
egn i biodiversitets-balance. Vi skaber grøn handling i fællesskaber for en
egn i balance – med andre ord: RENT LIV.
Du er velkommen til at besøge VildMedSkiveegnen.dk, hvor du kan få
inspiration og følge med i nogle af de ting, der sker i Skive Kommune,
med fokus på biodiversitet.

Haven som naturressource

Haverne er en naturressource, som ikke må overses. Det er forholdsvis
enkelt at øge naturindholdet i haverne. Med et andet plantevalg, hvor
fokus ligger på hjemmehørende arter, en naturvenlig havestruktur og et
pleje- og driftsniveau af haven, som ligger mere naturnær end traditionel
havepleje, kan de private haver på Skiveegnen få stor betydning for den
vilde flora og fauna. En højere grad af biodiversitet i haven, vil også give
haveejerne langt større naturoplevelser, end haver, hvor biodiversiteten
er lav.
Alt tæller – både små og store indsatser. Men selvfølgelig har nogle
handlinger større effekt end andre. Her i hæftet er en række forslag til
tiltag, der kan gennemføres forholdsvis nemt og skaleres op eller ned, alt
efter ønske.
Det bedste vi kan gøre for naturen i vores haver er, at vi skaber de
nødvendige ressourcer. Det er vand, føde, skjul, redepladser og temperaturer. Størrelsen har en betydning. Jo større område, desto flere muligheder for biodiversitet er der.

Praktiske anbefalinger

En helt praktisk ting er, at det er bedre at anlægge det område, hvor vi
ønsker en højere grad af biodiversitet, som en stor cirkel eller et kvadrat,
i stedet for i en stribe. Når der er tale om en cirkel eller et kvadrat har
det den store fordel, at der er længere ind til midten, end ved et aflangt,
smalt bed. Det betyder, at den randpåvirkning, som kan ske, har en
mindre effekt på midten af området, simpelthen fordi der er længere ind
til midten. Randpåvirkning er f.eks. utilsigtet tilførsel af gødning fra

tilstødende jord, som føres med, når det regner. (For eksempel fra en
gødet græsplæne og ind i det vilde bed)
En anden praktisk tilgang er at kende sin jordtype. På Skiveegnen er
jorden ofte en rigtig god, fed lerjord. Lerjord er mere næringsrig end
sandjord og derfor er der stor forskel på, hvilke planter, der vil trives alt
efter jordforholdene.

En vildt pæn have

Når vi taler om højere biodiversitet i parcelhushaver, er der mange, som
stadig gerne vil have, at det ser lidt pænt og ”ordentligt” ud, samtidig
med at der bliver gjort noget godt for naturen. Og det kan sagtens lade
sig gøre.

Struktur i haven
En enkel måde at få en have med høj biodiversitet og naturhensyn til at
se pæn og ordentlig ud, er ved at lave struktur i haven. Det kan blandt
andet gøres ved at holde kanten omkring bedene klar og afgrænset, eller
ved at klippe stier i det vilde område.
Mange af de stauder vi kan købe på planteskoler osv., er forædlinger af
hjemmehørende arter. Hvis havens vildere områder skal være af en mere
langvarig karakter, end hvad der ofte kan opnås ved at så en frøblanding,
er der god mulighed for at vælge hjemmehørende planter på planteskolen.
Det er også med til at skabe en vildt pæn have, som både imødekommer
et eventuelt ønske om en ”ordentlig” have og ønsket om at skabe en
højere biodiversitet. Læs mere om hjemmehørende planter i afsnittet
senere.

Struktur i den vilde have, kan også skabes ved at vælge, at det kun er
dele af haven, som gøres vild og så lade den del af haven være afgrænset
fra resten af haven. Afgrænsningen, eller opdelingen af haven i rum, gør
også, at haven virker mere spændende og oplevelsesrig. Opdelingen af
haven i rum kan ske på forskellig vis. Det kan gøres ved eksempelvis at:
•
•
•
•

•

Opsætte et kastanjehegn eller lignende
Lave espalier med frugttræer – bonus er, at der så er føde til bier
m.m. om foråret og til fugle, pindsvin, mennesker og insekter i
sensommeren
Plante en hæk af eksempelvis syren, ribs, solbær, hvidtjørn eller
roser med åbne blomster
Bygge et kvashegn – fantastisk som skjul og redeplads. Kvashegnet kan efter ønske tilplantes med kaprifolier eller vedbend/efeu
hvis området ligger i halvskygge og slyngroser med åbne blomster, hvis området ligger i fuld sol – dvs. mere end seks timers
direkte sol hver dag.
Lave en afgrænsning med brændestabler – fantastisk som skjul
og redeplads og kan udformes meget kunstnerisk, hvis det ønskes
(Prøv at Google ”Danmarks flotteste brændestabel”)

Det vigtige vand

Vand er den enkeltstående indsats, som betyder mest for biodiversiteten.
Insekter og fugle drikker vandet, guldsmede lægger æg på vandplanter
under vandoverfladen. Frøer og tudser lægger æg i vand og haletudserne
lever i vand, nogle voksne frøer overvintrer i vand.
Har I lyst til at dedikere pladsen, er det fantastisk at kunne etablere en
dam med frostfri dybde (dvs. mindst 80 cm. dyb). Men mindre kan også
gøre det. Et spejlbassin, en nedgravet murerbalje eller sågar en stor
underskål eller fuglebad gør også underværker.
Praktiske tips for ekstra gevinst
Det vil klart være en fordel at placere sten, der er store nok til at nå op
over overfladen, i vandet, så insekterne har noget at sidde på, mens de
drikker. Det vil også være en fordel, hvis vandets overflade flugter med
jordens, så smådyr som pindsvin let kan få adgang til vandet. En stor
underskål med fugtigt sand er godt til blandt andet sommerfugle, som så
vil sætte sig på sandet og suge vandet op.

Det er vigtigt at huske på, at der ikke må være fisk i vandet. Fiskene vil
nemlig spise insekterne og de haletudser, der også kan komme i vandet
og så er vi lige vidt.

Forårsløg og forårsblomstrende planter

En stor del af insekterne i Danmark overvintrer som dronninger – alle de
andre i familien dør – og i det tidlige forår skal hun ud for at samle føde
nok til at starte en ny generation. I den bynære natur – hvor haverne
fylder meget, er der gode muligheder for at skabe fødegrundlag for de
tidlige insekter. Forårsløg og forårsblomstrende planter som helleborus
orientalis (også kendt som påskeklokke) og helleborus foetidus (stinkende
nyserod – lugter dog ikke nævneværdigt) er gode til bier, humlebier og
sommerfugle.

Hvad kan være godt at vælge
Krokus er nogle af de vigtigste planter i haverne i det tidlige forår. Især
er de lilla krokus velbesøgte af blandt andet bier, humlebier og sommerfugle. Fortsæt gerne med påskeliljer, perlehyacinter og tulipaner. For alle
blomster er det vigtigt at vælge de enkeltblomstrende og ikke de dobbeltblomstrende, for her har bier og andre insekter svært ved at komme ind
til nektar og pollen.

De forædlede tulipaner kommer som regel kun første år, men hvis man
vælger tulipaner som ”Appeldorn”, ”Purissima”, ”Greenland”, Mystic van
Eijk”, Apricot Delight”, ”Apricot Impression” er man rimelig sikker på at få
tulipaner i mange år frem, hvis løgene lægges i fuld sol. (Darwin hybrider
og botaniske tulipaner kommer igen år efter år)
Sådan gør du
Alle forårsløg lægges i jorden i efteråret (tidligst i oktober og gerne i
november eller december) i en dybde, der ca. svarer til tre gange løgets
størrelse. Forårsløg skal placeres i fuld sol/halvskygge.

Hjemmehørende arter skaber både mad, levested og
”fødeklinik”

Én blomst er bedre end ingen blomst, men hjemmehørende arter af
blomster, buske og træer er bedre for vores insekter, fugle og dyreliv end
ikke-hjemmehørende arter. Det skyldes, at der er et tæt samspil mellem
planter og især insekterne (som fugle og en række smådyr lever af).
Hjemmehørende arter sikrer næste generations overlevelse
Vi kan godt fjerne græsplænen og så en ”vild blomstereng”, eller hvad de
forskellige frøblandinger nu hedder. Der vil såmænd også komme en
række insekter, som spiser af den nektar og pollen, som blomsterne
tilbyder, så det er klart bedre end en tætklippet græsplæne eller
græsmark. Hvis blandingen ikke består af hjemmehørende arter, er der

dog det problem, at eksempelvis sommerfuglene mangler de blomster, som
deres larver skal leve af (eksempelvis den smukke blomst blåhat (knautia
arvensis)) og så får vi ikke flere sommerfugle, fordi der ikke er mad til
larverne. Så når vi går i gang med at arbejde med at styrke biodiversiteten,
er det en god idé at gå efter at plante de arter, der har størst effekt.

Det er dog de færreste haver, der kun indeholder hjemmehørende planter.
Men for at hjælpe den danske natur og de arter vi har her i Danmark, er
det bedst at plante hjemmehørende arter. De dyrearter vi har i Danmark
– og herunder også vores insekter, er højt specialiserede og tilpasset de
planter, der naturligt vokser i Danmark. Nogle af vores insekter er meget
specifikke med hvilke planter eller blomster de bruger til at få føde fra
eller lægge æg på.
Hjemmehørende arter er klimatilpassede
En anden fordel ved at vælge hjemmehørende planter er, at de hjemmehørende arter er klimatilpassede, så de holder til vores lave vintertemperaturer og de skiftende perioder med frost og tø.

Hårdtstampet grussti eller uforstyrret område med
grus

En stor del af de vilde bier i Danmark er jordbier, som gerne vil bygge
deres bo under jorden. Ved at etablere en hårdtstampet grussti eller et
område med hårdtstampet grus på 10-20 cm. dybde i sol, får bierne
mulighed for at bygge et bo. Vilde bier stikker ikke. De har ikke et lager
af honning, de vil forsvare, ligesom honningbier, så de gør ikke mennesker noget.

Stenbunke til at varme sig på

Sommerfugle m.m. er varmeelskende insekter, så en bunke af sten i
forskellig størrelse fra knytnævestørrelse til hovedstørrelse, som placeres
et sted, hvor solen rammer allerede fra morgenen af og en stor del af
dagen, vil give dem et godt sted at varme og hvile sig. Hvis stenbunkens
mellemrum fyldes af jord, giver det også mulighed for at andre insekter
kan skabe et bo. Stenbunken (uden jord imellem stenene) kan eventuelt
kombineres med vand i et spejlbassin eller lignende, hvis der ikke er så
meget plads til rådighed, eller bare for at skabe et dekorativt indslag.

Træer og buske

Er der på nogen mulighed for det, er det fantastisk og af meget stor
betydning for biodiversiteten at plante træer og buske. Det giver både
levesteder for en række fugle og insekter og fungerer som fødekilder.
Eksempelvis hvidtjørn, paradisæble, bærmispel og syren vil være gode
at plante. Der findes mange andre, men de nævnte vil både se smukke
ud på flere årstider og dermed give en smuk udsigt og de fleste af dem
byder på både blomster til føde for insekterne og bær til føde for fuglene.

Tidligt blomstrende pil (salix) med gæslingepil vil også give godt med
føde i det tidlige forår.
Hvad er godt at plante – og hvordan
Hvis det er muligt så plant flere træer og buske, så deres blomstring
dækker hele perioden fra det tidlige forår til omkring midsommer. Husk
gerne på, at det ikke er nødvendigt at plante træerne som solitærtræer
(dvs. at de står alene), men at det virker lige så fint at plante dem med
kortere afstand, hvor den naturlige beplantning efterlignes.
I det tidlige forår blomstrer pil, hassel, mirabelle og slåen.
I foråret blomstrer hvidtjørn, bærmispel, fuglekirsebær, æbletræer, løn,
tørst, ribs og solbær.
I forsommeren blomstrer navr, kvalkved, hyld, syren og småbladet lind.

Dødt giver liv – overvejelser ved beskæring og fældning
Et kvashegn, kan både være med til at skabe læ for mennesker, men vil
også være fordelagtigt til at skabe et sted, hvor pindsvin kan bo og
overvintre, hvor fugle og insekter kan bo og finde føde. Er det nødvendigt
med beskæring af buske eller træer, så overvej, om det afskårne kan
blive til et kvashegn eller en kvasbunke, i stedet for at køre det på
genbrugspladsen.

Kvashegn og brændestabler kan skabe skønhed og rumdeling
Har du ikke plads eller nok kvas til et egentligt kvashegn er en kvasbunke
også virkningsfuld. En brændestabel eller lignende vil også være et godt
sted til biller og andre insekter. Både kvashegn og brændestabel kan
dekoreres ved eksempelvis at plante en eller flere kaprifolier, som vokser
op ad og henover. Det vil også give føde til de nataktive insekter. Som
nævnt i afsnittet ”Struktur i haven” er både kvashegn og brændestabel et
virkningsfuldt element i rumdeling af haven og kan opsættes på alt fra en
meget vild udformning til et virkelig kunstnerisk indslag i haven.
Biodiversitetsvenlig havepleje
I en have, der plejes efter en mere biodiversitetsvenlig fremgangsmåde

end traditionelt, udføres havearbejdet på lidt andre tidspunkter og på
en anden måde. Klip gerne hækkene i efteråret og eventuelt en gang i
foråret, hvis det er nødvendigt at holde lidt form på hækken. I løbet af
sommeren bor der fugle og insekter i hækken og deres liv og unger bliver
gjort sårbare af hækklipning.
Saml grene og hækafklip i store bunker. Det er gode gemmesteder, og
nej, det tiltrækker ikke rotter. Læg eventuelt bunkerne bagerst i et
diskret hjørne i haven.
Læg nedfaldent løv under hække og buske eller i bunker. Lav gerne en
bladkompost, så bliver bladene til lækker kompost, som kan bruges i
køkkenhaven.
Træer skaber liv – også de træer du gerne vil af med
Hvis det er nødvendigt at fælde et træ, så overvej, om det eventuelt kan
topkappes eller om det er muligt at lade en høj stub stå tilbage. Overvej
også, om hele eller dele af stammen kan få lov til at blive liggende i
haven. Eventuelt i form af en brændestabel, men gerne i hel form.
Stubbe og døde træstammer er værdifulde levesteder for flere hundrede
arter. Stor saksebi og træboende bladskærerbi er nogle af de insekter, der
lever i huller i træerne. Plant gerne blomster fra klokkeblomstslægten nær
træerne, så er der både mad og bolig. Stor saksebi er en kræsen type,
der kun lever af pollen fra klokkeblomstslægten.
Få eventuelt mere inspiration ved at søge efter ”Naturnær havedrift”.

Frøsåning af blomster

På den næringsrige lerjord, som er kendetegnende for store dele af
Skiveegnen, er det ofte en god idé at gå efter at plante blomstrende
træer og buske, for at skabe en høj grad af biodiversitet. Det er ofte knap
så virkningsfuldt at så en frøblanding, for de blomster, der er i frøblandingen,
er ofte fra planter, der har brug for næringsfattig jord for at trives.

Vælg den rigtige frøblanding
Der findes dog blomsterblandinger, som også egner sig til lerjord. Uanset
om der er tale om lerjord eller sandjord, der hvor der skal udsås blomsterfrø, er det vigtigt, at der ikke er græsfrø i frøblandingen. Græsset vil
med tiden udkonkurrere de blomstrende urter. Det anbefales af mange
at udså Liden Skjaller sammen med en blomsterblanding, for at gøre det
vanskeligere for græs at sprede sig i bedet fra andre steder.

Urter til lerjord
På lerjord trives ofte høje blandinger af urter. Det er eksempelvis
Almindelig knopurt, Stor knopurt, Blåhat, Djævelsbid, Due Skabiose,
Bredbladet klokke, Nældebladet klokke, Almindelig røllike, Kattehale,
Merian, Hjortetrøst, Rødkløver, Dagpragtstjerne, Hvid Okseøje.
Urter til sandjord
På sandjord, der jo er mere næringsfattig end lerjord, trives lave
blandinger af urter. Det er eksempelvis Kællingetand, Smalbladet timian,
Lancetvejbred, Engelsk græs, Hulkravet kodriver, Martsviol, Krybende
potentil, Almindelig brunelle, Knoldet mjødurt, Bidende stenurt, Eng
nellikerod.

Fra frø eller færdig plante
Vær opmærksom på, at størstedelen af de ovenstående planter også kan
købes på velassorterede planteskoler. Det er selvfølgelig dyrere at købe
etablerede planter end det er at købe en frøblanding. Fordelen er dog, at
planterne allerede er etablerede, hvilket ofte kan give en højere succesrate end ved frøsåning. Indkøb af etablerede planter gør det også muligt
at designe bedet på en anden måde, end det er muligt ved at udså en
frøblanding.
Rigtig god fornøjelse!
Følg med på vildmedskiveegnen.dk
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