
Planter i græslandet er 
tilpasset store græssere 
som urokser og bisoner.
Du kan efterligne dem 
ved at have ekstensiv 
helårsafgræsning eller 
lave varieret høslæt. Hav 
så få dyr på arealet, at de 
ikke æder alle blomsterne 
om sommeren.

Vælg dele af marken, 
der ligger op til 
eksisterende natur, 
og lad være med at
dyrke dem. 
Så beskytter du den 
eksisterende natur, 
samtidig med at du 
laver ny natur.

Jo længere tid et areal 
ligger som natur, jo 
højere er biodiversiten. 
Du kan søge gen-
opdyrkningsret, så du 
altid kan opdyrke det 
igen, selvom det bliver 
beskyttet natur.

Jo større det samlede 
naturområde er, des 
flere arter kan det inde-
holde, - især hvis der er 
flere naturtyper.

Lav natur, der gavner 
de arter, der er i 
tilbagegang. 
Vildtremiser og fau-
nastriber redder ikke 
sjældne insektarter. 

God natur kommer 
af sig selv. På arealer 
med mager jord tæt 
på et eksisteren-
de naturområde, vil 
planterne i løbet af få 
år komme af sig selv. 

2) Skab ny natur nær gammel natur

3) Gødskning = gift for biodiversitet

4) Natur tager tid

5) Størrelsen betyder noget

6) Efterlign en bison

8) Hold dig i ro

9) Lav levesteder til sjældne arter

10) Mere møg til møgbillerne
Lort er vigtigt for 
insekter hele året 
rundt. Mange arter 
af møgbiller i dag 
sjældne, fordi der 
ikke går græssende 
dyr ude hele året.

Beskyt først den 
mest værdifulde 
eksisterende natur.

1) Brandmandens lov

Plant eller udså ikke 
planter eller buske, 
der ikke hører hjem-
me i Danmark. 
Disse planter er som 
regel kun levested 
for ganske få og 
almindelige arter.

7) Vær nationalist

Vælg de mest sand-
ede og næringsfattige 
arealer og gød dem ikke. 
På gødskede arealer er 
der ofte kun 5-10 arter, 
som udkonkurrerer de 
andre.
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