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HVAD ER BIODIVERSITET? 
Biodiversitet er den mangfoldighed af  arter, der findes i naturen. Det er både et udtryk for hvor mange 
forskellige arter, man kan finde, hvor mange sjældne arter der er, men også hvor god fordelingen af  
arterne er. Biodiversitet handler nemlig også om robusthed, så jo flere der er af  en sjælden art, des mere 
sandsynligt er det, at den også står der næste år.  

Den største trussel mod biodiversiteten er mangel på areal. Danmark er et lille land, og stort set al vores 
areal er på en eller anden måde påvirket af  menneskelig aktivitet.  

En anden stor trussel er invasive arter. Arter der er indført for eksempel som prydplanter eller til 
produktion af  mad. I Danmark har de ingen naturlige fjender, og spreder sig derfor helt ekstremt. Den 
begrænsede plads der er til natur, bliver overtaget af  de invasive arter og de udkonkurrerer de 
hjemmehørende arter.  

Overudnyttelse og forurening er også store trusler mod biodiversiteten, da det også indskrænker den 
plads, der har de forhold, vores oprindelige natur har brug for.  

Bevaring af  biodiversiteten handler derfor primært om plads. Plads til mange, plads til forskellighed og 
plads til at etablere en population, der er robust i længden.  

Hæftet her indeholder inspiration til, hvordan I kan fremme biodiversiteten på golfbanens vilde områder. 
Der er forslag til generelle tiltag, nogle forslag til konkrete projekter såsom at opsætte bihoteller, 
facts om nogle af  de dyr og planter, der bliver hjulpet ved tiltagene og forslag til aktiviteter 
med børn, der handler om biodiversitet. 

Det gælder om at skabe områder, store og små, der gavner artsrigdommen og skaber 
en levende, farverig og vild natur, vi alle kan elske. 

Hæftet er udarbejdet af:  

Judith Annette Sølvkjær 

Naturvejleder på Vestre Hus 
Børnenaturcenter 

Fotos via Unsplash  og fra Vestre Hus 
Børnenaturcenters hjemmeside af Bjørli Lehrmann
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HVORFOR ER BIODIVERSITET 
VIGTIGT? 
Man kan sammenligne naturen med en flyvemaskine. Alle de dele, den er bygget af, spiller sammen, for at 
den kan flyve. På samme måde er det med arterne i naturen. De har brug for hinanden for at overleve. 
Planterne har brug for næring for at gro, musen har brug for planterne som føde, og ræven har brug for 
at spise musen for at leve. Når ræven har spist en mus, kommer musen på et tidspunkt ud som en 
rævelort. Rævenlorten bliver nedbrudt af  snegle, regnorme, biller samt andre smådyr og mikroskopiske 
organismer, og bliver til næring i jorden, som planterne kan leve af. Hvis man fjernede en af  disse dele i 
kredsløbet, ville både plante, mus, ræve og smådyr sulte ihjel og systemet ville gå i stå. Det er det, man 
kalder et kredsløb, og som er vigtig for at naturen fungerer. 

Heldigvis findes der mange tusinde forskellige arter af  planter, planteædere og rovdyr, ikke kun dem, der 
er nævnt foroven. Det er godt at have så mange arter i et kredsløb som muligt, så høj biodiversitet som 
muligt, for hvis nu for eksempel en art skulle uddø, så ville hele systemet ikke bryde sammen, men stadig 
fungere, fordi der er andre til at tage dens plads. Hvis der er meget lav biodiversitet, er det ikke sikkert der 
er en anden til at tage dens plads, og så går systemet i stykker.  

Truede arter og rødlisten 
De arter, der er ved at uddø, kalder man truede arter. I Danmark har vi noget der hedder Rødlisten. Det 
er en lang liste over rigtig mange af  vores arter, som en masse forskere holder øje med. De går simpelthen 
ud og tæller, hvor mange der er. Hvis de kan se, at der er færre end sidst de talte, kan en art blive rødlistet. 
Det betyder den er truet, eller at vi i hvert fald skal holde øje med, om den kunne blive truet. Det sker 
ofte, fordi de steder hvor planten eller dyret lever, er ved at forsvinde. Igen handler det om plads. 

Men her kan vi gøre noget! Ved at skabe flere steder, hvor dyr og planter kan leve, kan vi hjælpe dem med 
ikke at blive truede. Måske kan vi endda hjælpe nogle af  arterne, der er truede, med at blive mange 
igen. Det er det, vi skal gøre ude på golfbanen. Skabe noget mere plads til alle naturens 
arter.  
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Materialer: 

• Brædder: 20 cm brede og 2 
cm tykke. Brug altid 
uimprægneret træ 

• Bagstykke: 25 cm 

• To tagstykker: 15 cm og 13 
cm 

• Træstub/grene med en 
diameter på 10-15 cm (eller 
flere tykke grene af  minimum 
8 cm i diameter). Dybde: 18 
cm 

• Skruer til udendørs brug, 5-6 
cm, 12 stk pr bihotel 

• Sandpapir, en rulle på 80 og 
en på 120 

• Lange bor med en diameter 
på 6-8 mm

Bihoteller 
Til vilde bier

Honningbien er et 
husdyr, ikke en vild bi.

Bier suger nektar, en slags 
sukkervand, fra blomsterne. 
Her en jordhumle.

Hulboende, vilde bier (dem, vi bygger hoteller til) er en 
gruppe enlige bier der, som navnet antyder, bor i huller. De 
laver ikke kolonier som honningbier og humlebier gør, men 
den enkelte hun lægger derimod et enkelt æg, pakker en 
madpakke til ægget og lukker så cellen af. Inde i cellen 
kommer larven ud af  ægget, lever af  madpakken til den 
forpupper sig og kommer så ud af  hullet i sensommeren 
som voksen bi.

Bihotel version 1 

Byggevejledning 
Bor et hul i toppen af  bagstykket til ophæng.  

Bor huller i 16 cm dybde vandret ind i enden af  stubben. 
Hullet må ikke gå hele vejen igennem stubben, men skal være 
lukket på bagenden. Hvis du kører boret lidt frem og tilbage 
mens maskinen kører, kommer boresmuldet med ud og gør 
det nemmere at bore. Bank det resterende smuld ud af  
hullerne eller fjern det med en piberenser.  

Indgangen til hullerne slibes glatte med først sandpapir 80, 
derefter 120 for at mindske risikoen for, at bierne skader 
deres vinger på eventuelle splinter. 

Skru de to tagstykker sammen, så enden af  det korte stykke 
sættes på indersiden af  det lange. Monter taget så den passer 
over stubben, ved at skrue det fast fra bagsiden 

Skru til sidst stubbe/grenene fast, ved at skrue fra bagsiden 
gennem bagstykke og ind i stubben.  
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En humlebi bygger store kolonier, 
for eksempel i gamle musehuller. 

Er de farlige? 

De enlige, vilde bier er ikke 
territorielle eller særligt 
beskyttende overfor deres 
larver, så det er ganske sikkert 
at sætte op, for de stikker stort 
set aldrig. 

Bier samler også pollen fra 
blomsterne, som de bærer på 
hårene på bagbenene. Det 
ligner lidt, at de har bukser på. 
Pollen bruges som føder bla. til 
larverne. Blandes det med 
nektar til en en klistret masse, 
kaldes til ‘bibrød’, og er en 
proteinrig mad til de voksende 
larver. 

Der er observeret 292 biarter i Danmark, ud af  dem er 
291 vilde bier. Den sidste er honningbien, som nærmere 
er et husdyr end et vildt dyr. Den art, vi får honning fra, 
er ikke en hjemmehørende art. Den hjemmehørende 
honningbi er uddød i Danmark.

Her er en snyder! Det er slet ikke 
en bi, men en svirreflue, der 
udnytter de farlige farver til at 
afskrække fjender. Det kaldes 
mimicry.

Rød murerbi, en enlig, 
hulboende bi.

To stenhumler har fundet nektar i en 
tidsel. Tidsler er rigtig gode blomster 
for bierne! Insektet i midten er en bille.

Pasning og vedligehold 
Bihotellet skal hænge syd-/østvendt, på et tørt og solbeskinnet 
sted. Det skal hænge mindst 1,5 meter over jorden. 

Bierne flytter ind i det tidlige forår. Præcis hvornår, kommer an 
på hvordan foråret arter sig. Men det er en god ide, at have det 
oppe i løbet af  marts.   

I efteråret, når alle de nye bier har forvandlet sig fra æg til larve 
og forputtet sig til voksen bi, renses hullerne ud med en 
piberenser. Hvis stubbene er blevet beskadiget eller er flækket på 
grund af  fugtighed, kan de blot skiftes ud. 

Hvad hjælper et bihotel egentlig? 
Et bihotel hjælper primært generalisterne, det vil sige de bier, der 
ikke er så specifikke i deres behov. Det betyder også, at det ikke er 
det mest truede bier vi hjælper. Den vilde bi, man oftest ser flytte 
ind i hotellet, er den røde murerbi.  

Hvis man vil hjælpe de truede arter, kan man lave nogle generelle 
tiltag, for at skabe et mere biodiversitetsvenligt område som dem, 
der foreslåes på side 8-12.
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Materialer 

• Brædder: 20 cm brede og 2 
cm tykke. Brug altid 
uimprægneret træ 

• I stedet for brædder kan også 
skæres en skive at en træstub, 
denne skal blot være større i 
diameteren end stubben, hvor 
selve hotellet er, så der 
kommer et udhæng. 

• Træstub med en diameter på  
min. 20 cm. Højde: 30 cm 
cm 

• Skruer til udendørs brug, 5-6 
cm 

• Evt reb til ophæng. 

Hvor store skal hullerne i hotellet være? 
Alt efter biens størrelse, skal diameteren og dybden på hullet 
være forskellig. Mindre bier har selvfølgelig ikke behov for ligeså 
store huller, som de større har. En tommelfingerregel er at 
dybden skal være lig diameteren gange 20. 

Bierne bruger voks, til at bygge 
deres celler af. Det udskilles som 
en slags bi-sved, som de gnubber 
af  kroppen med benene.

Om sommeren arbejder en 
honningbi så hårdt, at den 
kun lever nogle uger.

Bihotel version 2 
Fordelen ved denne version er, at man borer hullerne på tværs 
af  årerne i træet, hvilket mindsker risikoen for at træet flækker 
på grund af  fugt, eller når det tørrer. Det kan dog være 
sværere at skaffe stammer, der er store nok, så det må være op 
til de muligheder, man har på det givne tidspunkt. 

Byggevejledning 
Stubbene forskæres med motorsav i 30 cm højde.  

Der bores huller med en diameter på 6-8 mm i 16 cm dybde 
ind fra den ene side af  stubben. Husk at der skal være lukket 
bagende på alle huller. 

Indgangen til hullerne slibes glatte med først det grove 
sandpapir, derefter det finere.  

Taget monteres på stubben med et par skruer. 

Via linket her kan man finde en videovejledning: https://
www.youtube.com/watch?v=_sAqjNFWO4w  

Pasning og vedligehold 
Pasningen er nogenlunde det samme som for version 1, så 
bihotellet skal hænge en syd-/østvendt, på et tørt og 
solbeskinnet sted. Det skal hænge mindst 1,5 meter over 
jorden. Denne model er fald i bunden og kan derfor også bare 
stilles på en hylde udendørs. Husk blot at stille den højt nok. 

Bierne flytter ind i det tidlige forår. Præcis hvornår, kommer 
an på hvordan foråret arter sig. Men det er en god ide, at have 
det oppe i løbet af  marts.   

I efteråret, når alle de nye bier har forvandlet sig fra æg til 
larve og forputtet sig til voksen bi, renses hullerne ud med en 
piberenser. Hvis stubben er blevet beskadiget eller er flækket 
på grund af  fugtighed, kan den blot skiftes ud, og taget 
monteres på en ny. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sAqjNFWO4w
https://www.youtube.com/watch?v=_sAqjNFWO4w
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“Brumbassen” 

Der findes faktisk ikke noget, 
der hedder en ‘brumbasse’. Det 
er et slags kælenavn for de 
buttede, pelsede humlebier, 
men er ikke et egentligt 
artsnavn. Brumbasse kan 
sammelignes med pruh-hest 
eller muh-ko, og er egentlig 
bare udtryk for den 
brummende lyd de laver, når 
de flyver. 

Herunder en agerhumle. 

På gammelengelsk hedder en humlebi ‘Dumbledor’, 
hvilket har givet navnet til den kendte troldmand fra 
Harry Potter. Forfatteren siger, at det var fordi, hun 
forestillede sig, at han sagtens kunne finde på at gå 
rundt og brumme melodier for sig selv. 

Hushumle.

Humlebibo 

Humlebier danne store kolonier. I naturen finder de 
huller såsom i stendiger, gamle redekasser eller i 
jorden, som måske før har tilhørt mus, til deres 
kolonier. Derfor kan man bruge redemateriale fra mus 
til at lokke humlebierne til.  

Pasning og vedligehold 
Humlebiboet skal sættes på jorden et solrigt sted med 
nogenlunde læ. Der må meget gerne være blomster i nærheden, 
så de har føde, de ikke skal flyves alt for langt efter, samt vand til 
at slukke tørsten. Der må meget gerne være lidt sten, stubbe 
eller planter omkring boet, så det ikke ligger for udsat.  

I boet lægges redemateriale. Det kan være tørt hø eller græs 
eller pels fra din hund. Midt i materialet lægges noget 
museredemateriale, der lugter godt af  musetis. Det formes med 
en hulning i midten, og en gang ud til åbningen.  

Næste forår renses boet, og der lægges nyt redemateriale ind.                 

Livet i humlebiboet 
Humlebier lever i kolonier med en meget opdelt struktur. 
Dronningen lægger æggene og hendes arbejderbier passer biet, 
agerer larve- og ægpassere, samler vand og mad og bevogter 
boet, så uvedkommende ikke kan komme ind. Biens plads i 
hierakiet kommer an på dens alder.  

Modsat honningbierne er det kun dronningerne der overvintrer. 
Næste forår starter den så en helt ny koloni. De første celler og 
den første fodring står dronningen selv for, men efter arbejderne 
begynder at komme ud af  deres pupper, overgår hun 
udelukkende til æglægning. 

I sensommeren komme nye dronninger ud og overvintrer i 
stendiger, bladbunker eller jordhuler. Vil man virkelig hjælpe 
humlebierne, er det en god ide også at sørge for 
overvintringsmuligheder, så de kommer igen i boet også året 
efter. 

En arbejder, der vifter over 
cellerne med vingerne, så de 
ikke bliver for varme. 
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Andre Dyre- Og Plantegrupper 
Insekter og smådyr

Der er myriader af  forskellige smådyr. Bare 
artsgruppen insekter udgør omkring 2/3 af  
alle kendte arter i verden. 

M ange af  de vingede insekter er afhængige af  
planternes nektar for at overleve. Så et bredt 

udvalg af  forskellige, hjemmehørende plantearter er et 
vigtigt element.  

På de ovenstående sider har der været en del fokus på 
enlige, hulboende bier og humlebier, men der findes også 
mange arter af  enlige, jordboende bier. Faktisk langt flere, 
end der findes af  hulboende bier. Som navnet hentyder til, 
lægger de deres æg i gange, de graver i løs jord eller sand. 
Hvis der er plads på en solbeskinnet plet, kan I lade noget 
jord ligge bart hen og se om bierne flytter ind.  

Derudover er der rigtig mange smådyr, der er afhængige af  
skyggefulde, fugtige levesteder, såsom gamle blade, 
rådnende træstubbe eller kvashegn. Det er for eksempel 
smådyr som bænkebidere, orme, skolopendre, biller og 
deres larver og mange, mange andre. I skoven bag 
bihotellerne ligger der en del gamle grene, stubbe og blade. 
Det er et perfekt levested for insekter og smådyr.  

Insekter og smådyr har, som alle andre, brug for væske. 
Her er I godt dækket ind med søen og vandløbet, så der 
både er stillestående og rindende vand. Mange arter er tæt 
knyttet til vand, både til æg og larver eller som fødekilde. 
For eksempel guldsmede og vandnymfer, der lever deres 
larvestadie under vandet og voksenstadie i luften. På den 
måde undgår de at konkurrere med deres eget afkom om 
føden og pladsen. Når der begynder at komme planter i 
kanten af  søen, vil arter som vandnymfer og andre 
flyvende insekter også flytte til.  

Bænkebideren - et krebsdyr 
på land 

Bænkebiderens nærmeste 
slægtninge er de vandlevende 
krebsdyr såsom flodkrebs og 
krabber m.fl. Bænkebidere har også 
en slags gæller, som blot kræver at 
de holdes fugtige hele tiden. Derfor 
er det så vigtigt, at der er mørke, 
fugtige gemmesteder.  

Skarnbasser. Skønne nedbrydere 
der lægger deres æg i dyrelort.

Vandnymfe

Stribetæge. Tæger er ganske 
fredelige, de suger ikke blod, som 
flåter gør. 



  

Side  af  9 15

Andre Dyre- Og Plantegrupper 
Fugle og pattedyr

Det vigtigste for fugle er, at der er mulighed 
for skjul og adgang til vand.  

F or at fremme fuglelivet kan I opsætte redekasser i 
foråret. I skal dog være opmærksomme på, at kasserne 

skal se ud på forskellige måder, alt efter hvilken fugleart, 
man ønsker at tiltrække. De almindelige spurvefugle er 
nemme at bygge rede til, så I vil hurtigt få succes med nye 
indflyttere. Dog er der andre fugle, der har mere brug for 
hjælpen, da de er i tilbagegang. Det kan være en art som 
stæren eller mursejleren, der begge er rødlistede.   

Kvashegnet eller et naturligt, vildt skel er et godt skjulested 
for mange arter af  både fugle, pattedyr og også insekter og 
smådyr. For eksempel ynder den lille gærdesmutte at skjule 
sig der, og pindsvinet der møfler rundt i skumringen. Flere 
fugle bygger også deres rede i buske og hegn. Hvis man er 
heldig, kan lækatten, også kaldet hermelinen når den 
skifter til sin hvide vinterpels, flytte ind, da de også bygger 
reder i buske og kvas. Den er dog meget sky! 

Vand er, som for alle organismer, vigtigt. Her har I jo sø og 
vandløb, og behøver ikke opsætte fuglebade. Medmindre 
det ville være hyggeligt at se på småfuglene i badet. 

En sjov ting er at opsætte flagermusekasser. Flere steder 
kan man købe færdige flagermusekasser, men I kan også 
bygge den selv. Den største udfordring er nok, at de skal 
hænges relativt højt op.  

Se under nyttige links for hvor, I kan finde en 
byggevejledning, både til en flagermusekasse og til 
fuglekasser, der passer til de forskellige fuglearter. 

Mursejleren 

Mursejleren er som skabt til at 
flyve med sine 
boomerangformede vinger. Og 
det gør den så sandelig også! 
Det eneste tidspunkt en 
mursejler lander, er for at lægge 
æg. Når den skal sove, flyver 
den højt op i luften og daler i 
spiraler ned mod jorden mens 
den tager sig en lur.  

Solsortehan til vestre 
og hun til højre.
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Den Almindelige, Den Røde Og Den Usandsynlige 
Mus, ræve og ulve

Rævehop 

Når en ræv går på jagt efter 
mus, kan den nogle gange stå 
helt stille for så at hoppe over 
en meter op i luften og ramme 
jorden lige foran der, hvor den 
stod. På den måde kan den 
overrumple den hurtige mus.  

M usen kommer nærmest af  sig selv. Der er mus overalt. 
Ved den lille skov vil der sandsynligvis allerede være 

halsbåndmus og måske rødmus. En halsbånd mus har rigtig 
store ører og øjne, en lang hale og under halsen har den en 
brun pelsstreg hen over den hvide bug, som har givet den sit 
navn. Rødmusen er mindre, har små ører og kort hale, da det 
er en såkaldt studsmus.  

Mus er vigtige for kredsløbet, for de er fødekilde for rigtig 
mange andre dyr. Det gælder både ræve, rovfugle og slanger. 
Derfor får mus også utrolig mange unger, utrolig hurtigt. 
Allerede dagen efter en hunmus har født sit kuld, kan hun 
blive gravid igen.  

Mus lever som regel i huller i jorden eller i stendiget. Hvis 
man har tålmodigheden til at sidde eller stå stille i skoven, så 
tager det ikke mange minutter, før det begynder at pusle i 
bladene. Er man heldig, får man øje på musene. 

R æven er almindelige i Danmark, men et meget smukt 
rovdyr. Den lever primært af  små gnavere, så er der 

mus, så er der sandsynligvis ræve. I byerne går de ofte i 
skraldespandene og spiser menneskernes rester. Ræve spiser 
også regnorme og biller. En ræv er ikke farlig. Den er alt for 
lille til at angribe et menneske, og stikker af, når vi kommer i 
nærheden.   

U lven har levet i Danmark i mange tusind år, men blev 
udryddet for omkring 200 år siden, fordi 

menneskerne tog al dens plads. Ulve har nemlig brug for 
rigtig meget plads at løbe og jage på, og da de er ret sky, vil 
de helst ikke i nærheden af  mennesker. En ulv kan løbe 
rigtig, rigtig langt, så de menneskerne tog pladsen, løb 
ulvene væk. De findes stadig i Tyskland og sverige for 
eksempel, for der har de stadig store skove at leve i.  

For nogle år siden kom ulven tilbage til Danmark fra 
Tyskland. Det var der mange, der var sure over, fordi ulven 
kunne finde på at tage menneskernes får. Nogle skød endda 
ulvene. Det er faktisk forbudt, da ulve også er fredede.  
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Andre Dyre- Og Plantegrupper 
Krybdyr og padder

Haletudser 

Frøer og tudser lægger ikke æg i 
samme sø. Det er fordi, 
haletudser fra tudser udskiller 
et væksthæmmende stof, som 
gør at frøernes haletudser ikke 
vokser nok, og bliver sårbare 
overfor fisk og andre dyr, der 
synes en haletudse er det mest 
lækre i verden. 

Herunder en skrubtudse. 

Skovfirben

Snogen er en slange, men 
det er slet ikke giftig

Alle padder og krybdyr i Danmark er 
fredede. Det betyder, at man kun må fange 
dem og se på dem, men man skal slippe dem 
fri igen. På banen har I en fordel ved at have 
en sø og et stendige. Det gør en stor forskel 
særligt for padderne. De er truede fordi så 
meget af  landskabet gennem historien er 
blevet drænet for vand.  

K rybdyr er vekselvarme dyr, hvilket betyder, at de ikke 
selv kan skabe varme i kroppen. De har derfor brug 

for et sted at varme sig i solen, når de kommer frem fra 
deres vinterhi i foråret. Det kan være en solrig plet på et 
stykke bar jord eller de varme sten i stendiget.  

Kryber er for eksempel slanger og firben. Hos jer kan I 
være heldige at der kommer snoge, da de lever i nærheden 
af  vand. Måske kan et enkelt firben finde på at flytte ind. 

P adder er dyr som frøer, tudser eller salamandere. I 
søen kan der sagtens komme lille vandsalamander 

eller haletudser fra forskellige frøer eller tudser.  

De brune frøer, såsom butsnudet frø, lever ikke i 
vandhullet, men kravler kun derned for at parre sig, 
hvorefter de voksne flytter på land igen. Haletudserne 
klækker fra æggene i start-midt maj, alt efter kulden.  

Den grønne frø derimod bliver gerne i søen og kvækker 
lystigt løs, når den ikke forstyrres. Det kan høres 
langsvejsfra. Den grønne frø lægger æg senere end den 
brune, og derfor kommer haletudserne først hen i sen maj-
juni.  

Frøer og tudser overvintrer i stendiger eller graver sig ned i 
jorden.  
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Andre Dyre- Og Plantegrupper 
Urter, træer og buske

Fokusér primært på hjemmehørende arter, det 
vil sige arter, der naturligt hører til i Danmark. 
Udnyt den naturlige forskellighed i miljøer der 
er i det lille skovområde og det åbne, for at 
skabe plads til flere forskellige arter.  

Der er forskellige muligheder for at få fat i frø eller 
planter, der fremmer biodiversiteten. Har du allerede et 

bed, en krukke eller en altankasse, kan du med fordel plante 
timian eller merian som stauder, der giver hurtige resultater. 
Dels har de flotte blomster, dels elsker de vilde bier dem.  

Flere steder kan man købe færdige frøblandinger. Både på 
Danmarks Naturfredningsforenings webshop og på 
www.froehandel.dk kan man købe færdige blandinger, på 
sidstnævnte endda en græsblanding med gode, 
hjemmehørende arter, som kan pifte blomsterblandingen op.  

Græs, i blandinger med flere arter, 
der vokser højt og vildt, er vigtige 
for rigtig mange sommerfuglelarver 
og flere humlebiarter. Derudover 
giver det skjul for utallige smådyr 
og et dejligt, fugtigt jordbundsmiljø 
til glæde for de kriblekrable dyr, der 
kræver den slags miljø.  

Undgå at bruge gift og for meget 
kunstgødning og lad gerne gammelt 
plantemateriale ligge som 
bunddække.  

Diversitet avler diversitet, så hvis man vil have et rigt dyre- og 
planteliv, er det vigtigste at skabe forskellige miljøer rundt 
omkring. Et sted er der måske tørt og solrigt, et andet 
skyggefuldt og vådt. Forskellige arter er tilpasset vidt 
forskellige miljøer, så jo flere miljøer, des flere arter. 

Hjemmehørende arter 

Mælkebøtten blomstre hele 
sommerhalvåret, så ud over 
at den er køn at se på, giver 
den nektar og føde i en lang 
periode. 

Merian er også en 
hjemmehørende art, så den 
kan man godt plante ud. 
Pas blot på, for den breder 
sig! 

Cikorie og Kongepen

Knopurt

Kongelys

http://www.froehandel.dk
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Aktiviteter Med Børn 
Om biodiversitet

Beskriv levestederne. 

Læg mærke til, hvordan der er, der hvor I fandt 
dyrene. Er der skyggefuldt og fugtigt? Er der lunt 
og solrigt?  

De forskellige arter er tilpasse forskellige 
levesteder.  

Hvis man gerne vil se nærmere på et af  dyrene, 
er bænkebidere meget nemme at holde i 
fangeskab. Og de er ikke spor fredede! De skal 
blot bruge et terrarie eller et stort glas, med 
lufthuller i låget. Når man indretter deres nye 
hjem, skal man huske tilbage på, hvordan 
levestedet var, der hvor man fandt dem.  

Læg noget jord, blade og grene fra skovbunden i 
bunden af  glasset. Find gerne et par stykker bark, 
som bænkebiderne kan gemme sig under og 
kravle på.  

Hvor mange forskellige arter, 
kan I finde? 

Tag et syltetøjsglas og lav åndehuller i låget. 
Glasset kan bruges som indsamlingsglas. Gå 
ud i skovbunden og se, hvor mange smådyr 
I kan finde, tag dem med tilbage og 
sammenlign med, hvad de andre har 
fundet.  

Prøv at sortere dem i glassene efter art. 
Hvilke arter har I fundet flest af ? Hvilke 
har I fundet færrest af ?  

Husk: man må altid fange dyrene og se på 
dem, men husk at slippe dem ud i deres 
naturlige levested igen!
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Tegn et kredsløb. 

Kredsløb er de sammenhænge, der findes 
i naturen. Det kan være det kredsløb, der 
blev beskrevet på side 3, hvor der indgik 
en plante, mus og en ræv. Men kredsløb 
kan have mange forskellige dyr og planter 
i. Prøv at tale om hvilke planter, 
planteædere og rovdyr, I kender og tegn 
dem ind i jeres eget kredsløb. Sæt pile 
mellem de forskellige arter.  

Lav et smådyrs-søjlediagram. 

Hvis I vil lave en rigtig undersøgelse af  
biodiversiteten, kan I lave et søjlediagram over de 
dyr, I finder. Print nogle billeder af  de forskellige 
dyr, klip dem ud og sæt dem på en række på en væg 
eller en opslagstavle. Hver gang en af  jer finder et 
dyr, kan man sætte et kryds eller en knappenål over 
det dyr. Findes dyret ikke på tavlen, skal der blot 
printes et nyt billede til væggen. Efter nogen tid, vil 
I få et billede af  hvilke arter I finder, men også 
hvordan fordeleingen af  arterne er.  

Hvilke arter er der flest af  og hvilke er mere sjældne 
hos jer?  

Hvis I gerne villle gøre forholdene bedre for dem, 
der ikke er så mange af, hvad skulle i mon gøre for 
at hjælpe dem? Hvor fandt I dyret? Kan man lave 
mere af  den slags natur?  

Korsedderkop     Vinbjergsnegl     Jordhumle
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Nyttige Links 
Til naturaktiviteter og materialer

Nyttige links, viden:  

Vestre Hus Børnenaturcenter  -  på facebooksiden og hjemmesiden finder I bred viden om dyr, 
svampe og planter og videoer med inspiration til kreative naturaktiviteter med børn.  

https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/biodiversitet/1490.html 

https://www.froehandel.dk/  - ligger i Roskilde, så det er nogenlunde tæt på. 

www.dn.dk  - webshoppen finder man oppe i højre hjørne. Deres blandinger indeholder 
hjemmehørende arter. 

Nyttige links, aktiviteter med børn:  

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser  -  Dansk Ornitologisk Forening 
har opskrifter på de fleste fuglekasser 

https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/byg-en-flagermuskasse/  - opskrift på 
flagermusekasse 

www.kriblekrable.dk  -  Naturvejledning Danmark har en bunke gratis materiale liggende, både 
med tips til at skabe mere liv i haven, men også til aktiviteter der inddrager børn i at undersøge 
havens liv. 

https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/biodiversitet/1490.html
https://www.froehandel.dk/
http://www.dn.dk
https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser
https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/byg-en-flagermuskasse/
http://www.kriblekrable.dk

