Bagside

Fold

Forside

Inspiration til hjemmehørende
arter du kan plante:
Stauder

Buske

Almindelig blåhat
Anemone
Djævelsbid
Engelskgræs
Engkarse
Forglemmigej
Alm. kællingetand
Perikon
Røllike
Tjærenellike
Timian

Alm. ene
Brombær
Hyld
Slåen

Klatreplanter
Alm. gedeblad
(kaprifolie)
Hunde-rose
Vedbend

Træer
Almindelig røn
Hassel
Hæg
Tjørn
Tørst
Ask
Birk (vorte-birk
og dun- birk)
Bøg
Eg (stilk-eg
og vinter-eg)
Rød-el
Skovfyr

Ikast-Brande Kommune deltager i
Danmarks VILDESTE Kommune
Hvis du laver VILDERE natur på
din ejendom kan du indberette dem her:
www.ikast-brande.dk/vildkommune

Giv naturen
en hjælpende hånd

Du kan finde flere arter på:
www.ikast-brande.dk/vildkommune

Sådan får du en VILDERE ejendom
Fotos: Casper Katborg

inde midte

inde højre

Naturen har brug for
en hjælpende hånd
Naturen er klemt. I Danmark er cirka 1/5 af de
registrerede arter truede, mens næsten 400
arter allerede er forsvundet fra den danske natur
i løbet af de sidste ca. 150 år.
Tilbagegangen skyldes i de fleste tilfælde et tab
af levesteder, som følge af afvanding, opdyrkning,
tilplantning og bebyggelse. Desuden er mange
bestande blevet meget små og isolerede og er
derfor følsomme over for tilfældige variationer i
f.eks. vejrforhold.
Naturen har derfor brug for en hjælpende hånd.
Hjælpen kan ske på flere måder f.eks. ved
etablering af nye levesteder, forbedring af
eksisterende levesteder samt sammenbinding
af eksisterende naturarealer.
Hjælp naturen
Du kan hjælpe naturen på din ejendom,
med udgangspunkt i to principper:
Variation
Jo større variation der er på et areal, des flere
levesteder og desto mere føde vil der være.
Arealet vil derfor også kunne indeholde flere arter.
Fred og ro
Naturen har ofte brug for tid og ro til at indfinde
sig. Så når du har lavet et tiltag på din ejendom,
så hav tålmodighed.

Hvordan kan du hjælpe?
Lad græsplænen stå
og stop med at gøde den

Slå græsset 1-2 gange pr. år og fjern det
afslåede materiale. På den måde fjerner
du næringsstoffer fra jorden. Græsplænen vil med tiden bestå af flere arter
og dermed give ly og føde til flere arter.

Bevar gamle træer

Store gamle træer kan være levested
for både svampe, mos, planter, insekter,
fugle og flagermus.

Dødt ved og kvasbunker

Døde træer giver hjem til et væld af
svampe og insekter. Kvasbunker giver
skjul, men også mulighed for f.eks.
små fugle at finde føde om vinteren.

Vand i haven

Liv har brug for vand. Desuden har flere
arter af insekter dele af deres livscyklus
i vandhuller.

Terrænændringer – volde

Volde giver en variation af levesteder
for både planter og insekter, både pga.

varmeforskellene og forskellene i
vandforholdene fra toppen til bunden.

Stendiger – store sten

Stendiger og store sten giver levesteder
og opvarmningsområder for f.eks.
krybdyr, padder og insekter.

Blottet jord og sand

Nogle arter, f.eks. markfirben har brug
for blottet sand til at solbade, mens
fugle kan benyttet det til at sandbade.

Plant hjemmehørende
buske, træer og stauder

Buske, træer og stauder giver ly, læ
og føde til andre arter. Planter, der er
indvandret af sig selv, vil have flere
andre arter tilknyttet end planter der
er importeret langvejs fra.
Du behøver ikke at sætte gang i alle
forslag for at hjælpe naturen på din
ejendom. Vælg de tiltag, der passer ind
hos dig. Det vigtigste er, at der skabes
variation, fred og ro.

