
En håndsrækning til naturen
Sådan inviterer du biodiversiteten ind på
jeres grønne arealer



Biodiversitet på
grønne arealer
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Biodiversitet
Biodiversitet er et udtryk for den 
biologiske mangfoldighed. Det 
er mylderet af liv, der findes i alle 
miljøer i form af dyr, planter, svampe, 
bakterier og alt levende på land og 
i vand. Biologisk mangfoldighed 
omfatter både variation indenfor 
og mellem arter samt variation af 
økosystemer.

I Danmark er naturen presset. Plante- og dyre-
livet mangler levesteder. Netop på de grønne 
arealer er der mulighed for at lave åndehuller for 
planter og dyr. 

Her er et overblik over idéer til, hvordan I med 
små ændringer kan skabe flere af de levesteder, 
som naturen har brug for. Tænk blomster, vand, 
sten, gamle træer, døde træer, sten og variation 
ind, når der arbejdes med biodiversitet på 
grønne arealer. Det vil give naturen mere plads.

Små ændringer i plejen som f.eks. mosaik-
klipning, hvor noget af plænen klippes, mens 
andre dele får lov at blomstre, kan skabe nye
rum. Disse rum inviterer folk til at bruge areal-
erne på en ny måde, hvor der kan kobles af fra 
en travl hverdag og opleves en anderledes ro.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de 
grønne arealer ikke virker rodede og forsømte, 
men kommer til at fremstå smukke og planlagte.

Biologisk mangfoldighed i et stendige.
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Variation er vigtig for
biodiversiteten
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Naturen indfinder sig overalt, og kan være en del 
af jeres arealer, hvis den får lov. Fugle, planter, 
insekter, pattedyr og svampe kan findes overalt, 
det handler bare om at give naturen plads.

At skabe variation og sammenhæng er nøglen 
til rig natur. Naturen har brug for en bred vifte af 
forskellige forhold for at have mange forskellige 
levesteder. Samtidig er det vigtigt at give areal-
erne tid til at udvikle sig. Naturen er vant til at have 
god tid, så lad endelig være med at fræse og fælde 
– forsøg at bevare den natur I allerede har.

Danske hjemmehørende planter er vigtige for 
danske insekter. Planter og dyr har i tusindvis 
af år udviklet sig sammen og i flere tilfælde så 
meget, at de ikke kan leve uden hinanden. Planter 
har brug for insekter til bestøvning, og insekter 
har brug for planter som føde. Danske planter 
er tilpasset klima, jordbund, bakterier, svampe 
m.m., hvilket har gjort dem robuste med stærke 
muligheder for at trives netop her.

Naturen kan godt selv, hvis vi giver den plads!
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Værktøjskassen
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Find inspiration i denne værktøjskasse til hvordan 
I kan arbejde med plænen, vand, blomster, træer, 
dødt træ og andre levesteder.
Store arealer med belægning og græsplæner kan 
med fordel varieres til gavn for naturen. I naturen 
er dyr og planter tilpasset forskellige forhold. 
Det kan være forskellige grader af fugtighed, 
næringsindhold, sol eller skygge. Et areal med 
mange forskellige forhold og mange forskellige 
dyr og planter er med til at understøtte en høj 
biodiversitet.

Plæne

Blomster

Træer

Vand

Andre levesteder

Dødt træ
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Plæne

Den store grønne, velplejede plæne giver ikke 
meget plads til rig natur. Her er ingen blomster, 
struktur, gemmesteder eller føde. Men med 
få ændringer af plejen kan I nemt forbedre 
forholdene for en rig natur i plænen og få mere 
biodiversitet.

Det er en god ide at gøre sig bevidst om hvilke 
dele af plænen, der skal bruges til hvad, og hvor 
naturen kan få plads til at råde. Overvej, om der er 
dele, der ikke benyttes, hvor der kan gives plads 
til den rigere natur. Gerne de steder hvor der er 
sol, tørt og græsset gror dårligt. Det er typisk de 
steder, der har størst potentiale til at give et rigt 
blomsterflor. For overblikkets skyld er plænen her 
inddelt i to typer:

• Blomstergræs hvor græs og blomster får lov 
at stå højt

• Blomstrende brugsplæne til stier, boldspil, 
solbadning og andet

For at fremme biodiversiteten er det hensigts-
mæssigt at stoppe brugen af gødning og 
pesticider. De arter, som vi gerne vil hjælpe på vej, 
kan ikke konkurrere med de græstætte plæner, 
hvor græsset trives med gødning. De trængte 
arter har brug for næringsfattige forhold med 
mere bare jordflader til spiring og varme.

BLOMSTERGRÆS
Blomstergræs er højt græs med blomsterplanter. 
Der er mange dyre- og plantearter tilknyttet det 
høje græs.

Det er ikke muligt at lave slåningsvejledninger, 
der vil virke for alle arealer, da jordbundsforhold 
og artsammensætninger er forskellige. For 
at opnå den højest mulige biodiversitet på 
arealer med blomstergræs, er der her en række 
tommelfingerregler, der kan tages fat i:

Næringsfattig blomstergræs:

• Klip plænen i efteråret, når blomster har sat 
frø og smidt dem. Det kan evt. suppleres med 
en forårsklipning i maj/juni. Efterlad gerne 
områder med flest blomster uslåede.

• Lad alternativt gerne hele eller dele af 
plænen stå højt vinteren over. Frøene er gode 
fødekilder til fugle, og den høje bevoksning 
kan være skjulested for edderkopper og andre 
overvintrende smådyr. Denne del klippes 
i bund i det tidlige forår, inden væksten 
kommer i gang. 

• Fjern altid det afklippede materiale for at 
give lys til de små, vilde blomsterplanter, som 
samtidig udpiner plænen til gavn herfor.

Stier i højt blomstergræs skaber plads til både rig natur og brug af 
grønne arealer.

Græsplæner gemmer ofte på urter, der 
kan blomstre. Her ses en ærenpris.
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Næringsrig blomstergræs:

• Er plænen meget næringsrig med dominans 
af græsser, brændenælder, bynke og tidsler, 
kan den i vækstsæsonenen klippes én gang 
om måneden, hvor afklippet fjernes. Dermed 
startes en udpiningsproces, som over tid vil 
gøre, at andre arter kan indfinde sig.

BLOMSTRENDE BRUGSPLÆNE
En brugsplæne er de græsarealer, hvor man 
har behov for kort græs. Det kan være til stier, 
boldspil, legeplads, picnic arealer, solbadning eller 
andet. Når græsplænen er klippet lidt højt, danner 
den et fugtigt mikroklima, som er et godt levested 
for insekter, orme, biller, billelarver, snegle og 
edderkopper. Det er også her fugle og pindsvin 
finder orme og insekter, og hvor haren æder græs 
og urter. Græsplæne og stier kan være med til at 
skabe en fornemmelse af ro og orden mellem de 
vilde elementer i området.

Blomsterne i plænen er vigtige for en masse 
flyvende insekter. De tidlige forårsblomster er 
med til at sikre føde til humlebierne, der har ligget 
i vinterhi. Lavt voksende blomster som tusindfryd, 
brunelle, ærenpris og hvidkløver tåler græsklipning 
og vil derfor være at finde i mange græsplæner. 
Når blomstringen er på det højeste, er det en 

fordel at lade blomsterne stå indtil de har sat frø, 
så der er flere blomster næste år.

For at opnå den højest mulige biodiversitet 
på arealer med brugsplæne er der en række 
tommelfingerregler, der kan tages fat i:

• Klip udenom de steder, hvor der er flest 
blomster. Blomsterne skal nå at sætte frø og 
smide dem, så der er flere blomster næste år.

• Fjern det afklippede græs. De små, vilde 
blomsterplanter kan blomstre uden at blive 
overskygget af græsset.

• Undlad brug af gødning og pesticider.

Når man starter en ny pleje, kan man frygte, hvordan naboer 
og beboere tager imod ændringen. Ved at slå kanter omkring 
plænen, stier igennem det høje græs eller små øer i flotte 
former, kan man vise, at der er mening i den ændrede praksis. 
Arealerne kan fremstå mere attraktive, spændende og indbyde til 
en anden brug af området.

Hvis plænen er stor, kan der slås stier, som danner en gåtur med 
åndehuller med bænke undervejs – plads til at puste ud.

9



Vand 

Vand giver liv og er vigtig for alle dyre- og plante-
arter. Dyr drikker vand, og guldsmede og padder 
gennemfører en del af deres livscyklus i vand. 
Derfor kan livet på jeres areal fremmes ved at 
vand er tilstede. Gerne i form af en sø eller en 
fugtig lavning.

SØ
En sø kan have mange former og størrelser og 
kan derfor tilpasses lige det areal, I har. Hvis der 
allerede er et område, hvor der er vådt, fugtigt 
eller som periodevist står under vand, kan der 
graves eller skrabes en sø eller en fugtig lavning.

Søen skal helst ligge i fuld sol, så den opvarmes 
tidligt på sæsonen. Søens bredder skal have lav 
hældning, da det er de lavvandede områder i søen, 
der er vigtige for padder, salamandre og mange 
smådyr. Det varme vand er deres yngle- og leve-
sted, og her hvor de let kan bevæge sig mellem 
det våde og tørre.

Langs nordsiden af søen kan der laves en mindre 
vold af den opgravede jord, gerne med sten, og 
med et par meters afstand til søens bred. Denne 
vold kan blive en varm skrænt, hvor insekter, 
padder og krybdyr kan solbade i det tidlige forår. 
Vær opmærksom på, at det kun er på en lille del af 
vandhullets bred, hvor det er hensigtsmæssigt at 
lave en vold.

REGNBED
Et regnbed er et bed, hvor regnvand kortvarigt 
kan opdæmmes og sive ned i jorden. Regnvandet 
ledes ud i bedet, hvor der er planter, der tåler 
både våde og tørre perioder. I bunden af bedet er 
der sand/grus, der fremmer nedsivning og evt. en 
faskine for yderligere forsinkelse og nedsivning af 
regnvandet.

Regnbede kan anvendes mange steder. Ved 
boliger, erhverv, forretningsområder mv. anlægges 
regnbede som en del af have- og gangarealer, 
hvor overfladevand løber direkte til regnbedene.

Læs mere om hvordan en sø eller et regnbed laves 
på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Søer giver plads til at ART kan gennemføre deres
livscyklus.

Nye søer forøger levestederne for dyre- og plantearter.
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God vandkvalitet
En god vandkvalitet er vigtig for plante- og 
dyrelivet i og om omkring søen. Den opnås 
ved:

• At vandhullet tørrer ud engang imellem. 
Bundslammet vil derved hurtigt blive 
omsat og eventuelle fisk vil dø.

• At der ikke udplantes vand- eller sump-
planter. Det er ikke nødvendigt, da 
planterne vil komme helt af sig selv i 
løbet af 1 til 2 år.

• At der ikke udsættes ænder i søen. 
Vilde ænder og andre fugle vil selv 
indfinde sig og gøre brug af søen. 
 
 

 
 
 

• At der ikke fodres i eller omkring søen. 
Det forringer vandkvaliteten, fordi det 
tilfører næring og giver opvækst af 
uønskede alger.

• At der ikke udsættes fisk i vandet. Fisk 
både spiser insekter og frøæg. Samtidig 
roder fisk op i bunden, når de søger 
føde, og det uklare vand påvirker 
udbredelsen af undervandsplanter.
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Blomster

Blomster med nektar og pollen er en vigtig 
fødekilde for mange insekter. Det er dog ikke alle 
blomster, der har nektar og pollen til bier, som-
merfugle og andre bestøvende insekter. Mange 
prydplanter er fremavlet for at fremstå smukke 
med eksempelvis dobbeltkrone, men tilbyder gan-
ske lidt pollen og nektar til bestøvere.

Nogle insekter lever kun på én slags plante og 
andre kan bruge forskellige. Derfor er det vigtigt 
at tænke over, hvilke planter der er. Planter, som 
man traditionelt kalder ukrudt, kan være vigtige 
for forskellige sommerfuglelarver. Og uden som-
merfuglelarver har vi ingen sommerfugle.

Vælg gerne gode nektarplanter, som er hjem-
mehørende i Danmark. Sørg for at sikre gode 
nektarkilder hele sæsonen fra tidligt forår, hvor 
planter som rød tvetand og pil blomstrer, til hen 
på efteråret, hvor planter som djævelsbid, ved-
bend og rejnfan blomstrer.

BIODIVERSITETSBED
Et biodiversitetsbed skaber levesteder og føde-
muligheder for mange arter. Det laves ved at 
fjerne græstørv og blande bakkesand i de øverste 
centimeter. Ligger arealet tæt på større natur-
arealer vil de vilde blomster ofte hurtigt indfinde 
sig af sig selv. I mere urbane miljøer kan der med 
fordel suppleres med indsamlede blomsterfrø fra 
hjemmehørende arter i naturen. I bedet kan der 
med fordel lægges store sten eller træstykker for 
at danne flere levesteder.

EN FRITVOKSENDE HÆK
En hæk med forskellige arter af buske vil give 
højere biodiversitet end en tætklippet hæk 
bestående udelukkende af en art. Vælg gerne 
hjemmehørende buske med blomster og frugt 
(kapsler, nødder, stenfrugt, kerner, frø mv.) Find 
inspiration på listen på side 15. I den fritvoksende 
hæk vil dyr og fugle kunne finde skjul.

HJEMMEHØRENDE ARTER
Plantelisten nedenfor er hjemmehørende arter, 
som I roligt kan byde velkomne på jeres grønne 
område. Listen er ikke fyldestgørende, og inspi-
ration til andre hjemmehørende arter kan findes i 
bøger om dansk flora.

Nogle arter kan gro i næringsrig jord, andre i 
næringsfattig jord. Nogle gror bedst, hvor der er 
fugtigt, og andre hvor der er tørt.

Hjemmehørende arter
• Almindelig kællingetand
• Rødkløver
• Rundbælg
• Tjærenellike
• Blåhat
• Almindelig syre
• Hulkravet kodriver
• Vellugtende gulaks
• Violer
• Hvid okseøje
• Prikbladet perikon
• Almindelig knopurt
• Dag-pragtstjerne

En snyltehumle samler nektar på blåhat
12



13



Træer

Træer er vigtige levesteder for mange arter. De 
bidrager med læ, skygge, skjul og føde. Gamle 
træer er hele økosystemer i sig selv med levested-
er for flagermus, egern, hulrugende fugle, svampe, 
mosser, laver og ikke mindst en enorm artsrigdom 
af insekter. Gamle træer udvikler efterhånden som 
de ældes sprækker, døde grene, hulrum, vandsam-
linger og løs bark, der er hjem for utallige arter.

Jo ældre et træ er, jo mere biologisk værdifuldt 
bliver det.

Træer bidrager ved at give skygge og virke 
kølende i en varm sommer. Dertil giver træerne 
smukke og afslappende omgivelser, hvor der 
findes en rigdom af former, farver, lyde og dufte. 
Træerne kan bruges til at skabe rum og form og til 
at skjule høje bygninger, så man får oplevelsen af 
at være i naturen.

TRÆER
Træer som står alene har plads til at udvikle store 
kroner, som både giver mange levesteder, mere 
skygge og mere ro. Pas godt på de store træer 
ved at sørge for plads til rodnet og plads omkring 
træerne. Når der plantes nye træer, er det vigtigt 
at sikre sig, at der er plads til at træet kan opnå 
dets fulde højde og bredde, så det kan få lov til at 
stå og blive gammelt. Træerne kan plantes alene, 
i grupper eller på række. Alle giver området hvert 
sit udtryk.

VETERANTRÆER
Veterantræer er store, gamle træer med masser 
af skader, huller og sprækker. De er en stor 
mangelvare i den danske natur, og vil derfor være 
en stor gevinst for biodiversiteten. Der er flere 
måder, man kan fremme veteraniseringen af 
træer på. Når træet påføres skader, skabes der 
levesteder, hvor laver, svampe og smådyr kan 
flytte ind. Skaderne kan f.eks. laves ved at bore 
eller save huller i stammen eller knække store 
grene af.

LILLE SKOV ELLER KRAT
En lille skov eller et krat består af træer blandet 
med buske, klatreplanter og andre planter. Dyre-
livet trives i vildtvoksende krat. Mange insekter er 
knyttet til forskellige træer og buske. De lever af 
blade og frugter og bestøver blomster. Småfugle 
bygger rede og finder store dele af deres føde her. 
Pattedyr har også gavn af skjul i beplantningen 
og benytter området som spisekammer. Desuden 
er den uforstyrrede jordbund et vigtigt levested 
for jordlevende smådyr og svampe, der sammen 
omdanner det døde og nedfaldne materiale til 
muldjord.

Ved anlæggelse af et nyt krat eller tilføjelse til et 
eksisterende bruges med fordel forskellige hjem-
mehørende træer og buske. Sørg for at bruge 
planter, der sætter blomster og frugt. Jo mere

Gamle træer er skulpturelle og gode for biodiversiteten.14



krattet får lov til at vokse vildt, desto mere 
plads  er der til liv. Ved udtynding eller klipning i 
krattet kan afklip og døde grene samles i kvas-
bunker eller -hegn for at skabe flere levesteder.

TRÆER OG BUSKE MED BÆR, FRUGT 
OG NØDDER
Bær og frugter er en naturlig fødekilde for 
mange dyr, både fugle og pattedyr. Nødder 
er også populære - en hassel med masser af 
nødder kan, hvis man er heldig, få besøg af 
egern eller skovskade. Bøgehækken giver ingen 
bog, men et bøgetræ med bog vil tiltrække 
bl.a. bogfinker, blåmejser, musvitter, skovskade, 
flagspætte og spætmejser. Egetræets frugter 
”agern” er også populære hos en lang række 
større fugle og egern. Til de insektædende fu-
gle er gamle stød, stubbe og træer uundværlige, 
da de indeholder mange insekter – også om 
vinteren.

HJEMMEHØRENDE TRÆER OG BUSKE
Hjemmehørende træer vil gavne biodiversitet-
en, da de har den fordel, at de er tilpasset det 
danske dyre- og insektliv gennem tusinder af 
år. Listen over træer og buske, der er naturligt 
hjemmehørende i Danmark, er et godt udgangs- 
punkt, når I udvælger træer og buske til jeres 
område.

Klatreplanter
• Almindelig 

vedbend
• Almindelig 

gedeblad
• Skovranke

Små buske
• Ene
• Havtorn
• Ribs
• Blågrøn rose
• Hunderose
• Æblerose
• Blød filtrose
• Tørst
• Hindbær
• Solbær
• Blåbær
• Tyttebær

Store buske
• Hassel
• Femhannet pil
• Gråpil
• Benved
• Almindelig hyld
• Kvalkved
• Slåen

Små træer
• Vrietorn
• Selje-pil
• Almindelig 

hvidtjørn
• Engriflet  

hvidtjørn 
• Almindelig røn
• Almindelig hæg
• Vild skovæble

Store træer
• Småbladet lind
• Bøg
• Eg
• Storbladet elm
• Skovfyr
• Vortebirk
• Dunbirk
• Bævreasp
• Rødel
• Ask

Frugttræer tiltrækker mange dyr og insekter. 15



Dødt træ

Dødt træ, som får lov til at stå eller ligge og forgå, 
danner levested for utrolig mange organismer. 
Forskellige mosser, laver og svampe lever på 
forskellige typer af træer i alle størrelser og ned-
brydningsstadier. Forskellige insekter og mange 
smådyr lever i barken, veddet og under træet. Her 
er fugtigt om dagen, og der er beskyttelse mod 
rovdyr.

Efterladte træstubbe og træstød skaber levested-
er for en masse smådyr, fx løbebiller, tusindben, 
bænkebidere, edderkopper og meget andet godt. 
Dødt træ kan både være store stykker træ, men 
også afklip af kviste og grene.

BRÆNDESTABEL
En brændestabel skaber hulrum og kroge, 
hvor smådyr kan finde føde og gemme sig. En 
brændestabel kan bygges i forskellige former og 
skabe rum og læ i et område.

KVASBUNKE
Kvasbunken er meget nem at lave, da den består 
af grene, kviste, blade og andet afklip. Jo større 
desto bedre, idet en større bunke bliver mere 
varm og tør indeni, hvilket får mange forskellige 
insekter og dyr til at bo i bunken. For at dyrene 

ikke skal flytte rundt hvert år, er det en god ide at 
placere bunken et sted, hvor den kan få lov til at 
blive liggende. Efterhånden vil kvaset blive omsat 
til jord, og bunken vil synke, men så kan der fyldes 
på bunken igen hver sommer, når hækken eller 
æbletræet beskæres. Lad kvasbunken blive en del 
af jeres område – skjult eller synligt.

KVASHEGN
Kvashegnet, eller risgærdet, består af sammen-
pressede grene, som holdes sammen af lodrette 
pæle, som er sat med en til to meters afstand. 
Risgærder er både skulpturelle og lægivende og 
kan være med til at skabe rum. Og så giver det 
ligesom kvasbunken gode betingelser for pindsvin, 
fugle og smådyr.

Dyrelivet trives i kvashegn og vildtvoksende krat.Nyt kvashegn som I år efter år kan fylde mere på.
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Brændestabler giver både skjule- og levesteder for mange insekter og dyr.
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Andre levesteder

BAR JORD, SAND OG GRUS
Områder med næringsfattig jord, sand og grus er 
efterhånden en stor mangelvare i vores natur, og 
derfor kan flader med bar jord, sand og grus have 
en særlig værdi som levested. Den næringsfattige 
og åbne flade kan give gode betingelser for vilde 
blomstrende urter. Samtidig vil en sand- eller jord-
flade kunne danne levested for bier, padder, tud-
ser, firben og mange andre smådyr. Fladen laves 
ved at skrabe det øverste lag muldjord af eller ved 
at lægge nærringsfattig jord, sand og sten ud på et 
område.

JORDVOLDE
Jordvolde er en aflang forhøjning af jord. Jord-
volden skaber et tørt og varmt miljø, hvor mange 
dyr vil kunne ligge i læ for vinden, blive varmet 
op og solbade. Jordvolde laves ved at skovle den 
næringsfattige jord op til en vold.

STEN
Store sten placeret rundt omkring giver forskelle 
i temperatur og fugtighed. Når stenene opvarmes 
af solen, holder de på varmen for at danne et 
mere stabilt miljø omkring sig. På oversiden af 
stenen vil bier, sommerfugle, firben og andre arter 
kunne solbade for at blive varmet op. På under-
siden kan der dannes et koldere og mere fugtigt 
miljø, hvor insekter, padder og tudser kan overvin-
tre i sikkerhed og fri for frost.

STENBUNKE
En stenbunke er en bunke af sten, som kan være 
levested for smådyr såsom biller, edderkopper, 
padder og mange flere arter. En stenbunke har 
de samme fordele som sten, men er også fyldt 
med hulrum og kroge, hvor smådyrene kan finde 
husly og overvintre. Stenbunken opbygges af flere 
forskellige størrelser af sten, så der bliver skabt 

Stenbunker er fantastiske levesteder. Firben solbader på opvarmet sten.
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så mange forskellige hulrum som muligt. Store 
sten er især vigtige, da de ligger godt fast og ikke 
så nemt vokser til. Stenbunken skal helst ligge 
lysåbent og i læ.

STENDIGE
Stendiget er en aflang jordvold beklædt med 
sten. De kan dele arealet op i mindre dele og kan 
opbygges på forskellig vis. De kan opbygges som 
et dobbeltsidet hegn med jord eller grus i midten, 
eller som en jordvold kun beklædt med sten på 
den ene side. Stenene lægges med tyngden ind 
mod midten af hegnet, så de kiler sig ind i hi-
nanden. Stendiget opbygges med en hældning ind 
mod midten, så det er smallest for oven. Undgå 
brug af mørtel imellem stenene, da det vil mindske 
andelen af hulrum.
Jo længere stenbunker og diger får lov at ligge, jo 
højere biologisk værdi har de.

Fjern ikke mosser og laver fra 
stenene, da de er en del af 
den biologiske mangfoldighed.

En sten med mos og lav er med til at skabe biologisk mangfoldighed.
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