
Folderen henvender sig til virksomheder og 
jordbrugere i Nordfyns Kommune. 

Alt tæller, fra de mindste grunde til de helt 
store naturområder. 

Ejere af private haver og grunde kan søge 
yderligere inspiration i folderen 
”Borgernes Vildere Nordfyn”, der indeholder 
ideer målrettet til denne gruppe.

Hvem er folderen til? 

Så har vi lavet denne inspirationsfolder til jer!

- en inspirationsfolder

Vildere Nordfyn 
Virksomhedernes 

Når man plejer for det almindelige, så får 
man mere af det almindelige. 
Men når man plejer for det sjældne, kan det 
være det sjældne faktisk dukker op – 
og det almindelige får også bedre vilkår.

Virksomheder og jordbrugere der aktivt 
tilvælger bare nogle af disse simple tips på 
deres arealer, vil opleve en eksplosion af 
blomster- og insektliv indenfor få år – 
og så følger en lang række fugle, som før 
var almindelige men som er blevet fåtallige, 
hurtigt efter. 
Det gælder arter som stær, gråspurv, vibe, 
sanglærke, hvid stork, agerhøne og mange 
andre. 

Husk:

Vil jeres 
virksomhed være 

med til at skabe flere 
levesteder for planter, 

insekter og andre 
vilde skabninger, 

lige der 
hvor I bor? 

God fornøjelse!



VORES TIPS TIL MERE MANGFOLDIGHED 
PÅ JERES VIRKSOMHEDSAREALER

Meget handler om at gentænke praksis – 
bare fordi vi plejer at sprøjte/brakpudse/
rydde/slå bestemte områder, er det ikke 
sikkert at det er det bedste at gøre. 
Start derfor med et kritisk blik på praksis,
og overvej om der er plejeløsninger 
der er bedre for biodiversiteten.

Det danske miljø er meget stærkt 
næringsstofpåvirket. Den mest sjældne 
natur er derfor den næringsfattige, som 
desværre samtidig er den mest artsrige. 
Derfor gælder den tommelfingerregel, 
at områder der IKKE dyrkes aktivt, 
bør udpines mest muligt. 
Altså INGEN gødning på arealer 
der ikke høstes.

Glem alt om eksotiske og farverige 
blomsterstriber – deres værdi for den 
hjemmehørende fauna er næsten nul, 
hvis ikke de består af hjemmehørende 
blomsterarter.
 
Husk på at det tager under et minut at 
fælde et træ, men 100 år at lave et. 
Gamle træer, både på gårdspladser og 
i f.eks. læhegn, er meget værdifulde 
hjemsteder for alskens liv, faktisk siger 
man at en gammel eg kan være bolig 
for op mod 1000 andre organismer! 
Læhegn er desuden såkaldte 
spredningskorridorer for utroligt mange 
arter.

Robotplæneklipperen er en nem løsning 
– men fremtiden tilhører ikke dem der 
springer over hvor gærdet er lavest! 
Hvis I har plæner, så slå (dele af) dem 
varsomt 2-3 gange om året, 
og fjern alt det afslåede materiale – 
på den måde fjerner I næringsstoffer, 
til gavn for biodiversiteten.

RØD HESTEHOV

KÅLSOMMERFUGL

BOMLÆRKESØDSKÆRM

VIBE



VORES TIPS TIL MERE MANGFOLDIGHED 
PÅ JERES VIRKSOMHEDSAREALER

Mange arealer kan kun holdes tørre ved hjælp 
af stadig udbygning af dræn. Har I sådanne, 
så overvej om de kan ”gives tilbage” til naturen 
– udbyttet er sikkert begrænset, 
og arealstøtten kan udbetales alligevel. 
Reglerne tillader at indsamle og opmagasinere 
brakpudset materiale, så længe det stakkes i 
en bunke på arealet; det er bedre for 
artsrigdommen end hvis det efterlades spredt 
ud over hele stykket.

H usk også at 10% af brakarealerne må 
udlægges til vildt- og bivenlige tiltag, hvor der 
ikke gælder de samme skrappe krav om 
slåning som på almindelige brakarealer. 
Læs mere om dette i folderen 
"Braklagte arealer" fra Landbrugsstyrelsen 2021.

 
Udsætning og fodring af vildt begunstiger 
få arter, på bekostning af alle de andre. 
Gentænk vildtplejen så arealerne bliver gunstige 
for ALLE arter, og glæd jer over variationen i 
vildtudbuddet.

Stenbunker placeres på solrige pletter nær 
læhegn eller skovbryn, til gavn for krybdyr og
de små mårdyr.

 Væltede træer som ikke ligger i vejen, 
efterlades så vidt muligt, ligesom gamle, 
halvt udgåede træer bevares, de steder 
hvor de ikke er til fare.

AGERHØNE

VIBE

LILLE 
KÆRGULDSMED

SANGLÆRKEKØRVEL

SKOVRANDØJE
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Den måde vi hidtil har brugt vores 
omgivelser på i Nordvesteuropa, har vist 
sig ikke at være bæredygtig; vi mister arter 
med foruroligende hast, og mange af dem 
kommer næppe igen. 

Det gælder både blandt planter, insekter, 
fugle og pattedyr – nogle få arter stortrives, 
mens mange flere er truede eller står på 
tærsklen til helt at forsvinde. 

Én af årsagerne er vores trang til at holde 
”orden” omkring os – at slå græsset, luge 
bedet, sprøjte gårdspladsen og meget mere. 

Vi skal blive meget bedre til at dele pladsen 
med vore medskabninger, så vi undgår at 
det grønne omkring os reduceres til 
plænegræs, prydstauder og stenørkener. 

Det er vigtigt, ikke kun fordi mangfoldighed 
er smukt, men også fordi mangfoldighed 
avler mangfoldighed – akkurat ligesom 
artsfattigdom avler artsfattigdom.

Naturen omkring os er meget tættere 
forbundet end de fleste af os aner – 
lad os tage et eksempel:
De fleste sommerfugle lægger deres æg 
på én bestemt plante, eller på nogle 
ganske få, nært beslægtede planter. 

Den meget almindelige nældens takvinge 
lægger sine æg på brændenælder, som 
klarer sig fantastisk i det miljø som vi har 
skabt gennem vores brug af landskaberne.

Men en art som okkergul pletvinge lægger 
sine æg på forskellige arter af vejbred, 
som har det svært i konkurrencen med 
brændenælder, græsser med videre. 
Bl.a. derfor går okkergul pletvinge hastigt 
tilbage, mens nældens takvinge klarer sig 
udmærket. 

Men fordi der relativt set kun er få vilde 
planter der klarer sig godt, og mange flere 
der klarer sig elendigt, går rigtig mange 
arter af sommerfugle voldsomt tilbage. 

Det er dårligt nyt for sommerfugle-
interesserede mennesker, men også for 
de mange forskellige fugle der opfodrer 
deres nyudklækkede unger med 
sommerfuglelarver i ynglesæsonen – 
det hele hænger sammen.

Om mangfoldighed 

Baggrund

Stær er gået voldsomt tilbage i de senere år 
- men sammen kan vi vende udviklingen!
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