HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Vild natur og biodiverse løsninger

Vild natur tager tid!
Naturen mangler plads, og der er et stort potentiale for mere natur i og omkring
grønne arealer i vores byer. Vi ser en stor efterspørgsel på at tage hensyn til
biodiversiteten i pleje og anlæg af grønne arealer, men hvad er det præcist og
hvad kan vi gøre.
For at anlægge og pleje et biodiverst område med masser af liv i, er det vigtigt at
se på de lokale forhold og tilpasse sig disse. Det kan være forhold som mængden
af lys, skygge, fugt og vand eller næringen i jorden, men det er også kvaliteten
af den eksisterende natur.
Første skridt er derfor at bedømme om der allerede er god natur på arealet. Natur
tager tid at udvikle, så det er vigtigt at bevare dét der allerede virker, og pleje det
bedst muligt, før man tager stilling til om der derudover skal anlægges større
eller mindre tiltag.

Biodiversitet kommer ikke af sig selv
– og det passer ikke sig selv

Det er en rigtig god idé at fokusere på planter med mange pollen- og nektarressourcer, for de insekter, der kommer forbi, er som regel dyr, der kan flyve og de
har brug for at tanke op på mad og drikke.

DRIFT

Genopret

ANLÆG

Design området og efterlign naturen, så området kommer til at bestå af mange
små miljøer. Etabler et skovbed i skyggen af krattet, som er mørkt og fugtigt
for således at udnytte nogle af de forhold, der naturligt opstår i området, lad en
sydvendt skråning blomstre, og etabler en insektvold. Der er mange små tiltag
der hjælper med at skabe bedre forhold.

Beskyt

Nyetablér

Grad af naturforringelse

Omkostning og tid

For at skabe mere vild natur og liv, skal man derfor fjerne næring i stedet for at
tilføre den. Fjern græsafklip og plantemateriale og læg det i en kompostbunke.
At udpine jorden på den måde kan være nemmere sagt end gjort i haver med
fed muldjord. Det kan tage mange år, men kan også etableres som et nyt biodiverst anlæg.

Lav

Bevar

Biodiversitet og naturværdi

Langt de fleste jorder i Danmark er meget næringsrige og fulde af kvælstof.
Problemet er, at de danske planter, som er mest truet, er dem der trives bedst
på nærringsfattige jorder. De kan godt vokse i fed muld, men de kan ikke konkurrere med de arter, der vokser hurtigt.

Høj

Biodiverse løsninger
Græslandet

Gamle træer

Blomstrende træer og buske

Man kan også lave gode levesteder på gamle træer ved
at veteranisere træerne, altså beskadige dem uden at slå
dem ihjel, og dermed lave hulheder til naturlige fuglereder og steder, hvor fx flagermus, mariehøns og nældens
takvinge kan overvintre, og trælevende biller, svampe
og bier kan bo.

Etabler et ’græsland’. Det kan indeholde flere hundrede
arter, der måske ikke ser ud af så meget, men de har en
masse ressourcer og giver mad og skjulesteder til mange
dyr. Slå græsset i det tidlige forår og igen i september-oktober - og husk at fjerne græsafklippet hver gang! For at
skabe mere vild natur og liv, skal man fjerne næring i stedet for at tilføre den. Læg græsafklip og plantemateriale
i en kompostbunke.

Et træ eller en busk sætter flere blomster pr. kvm. end noget andet. Hvis man planter pil, mirabel, hvidtjørn, hæg,
vildæble, hyld og kvalkved blomstrer de gennem hele
foråret fra marts til juni, og giver føde og læ til dyr og insekter. De fleste af disse træer og buske giver desuden
bær og nødder, som i efteråret og langt ind i vinteren giver mad til fugle og egern, så de kan klare sig til foråret.

Blomstereng

De fleste vil rigtig gerne have en blomstereng – selvom
det er voldsomt svært at få til at lykkes. Når der vælges
frøblanding, så gå efter dem med hjemmehørende arter.
Se gerne efter blandinger med djævelsbid, blåhat, kællingetand, gul snerre, due-skabiose, bredbladet timian,
merian, rødkløver, hjortetrøst og baldrian. Når engen
anlægges, skal græsset skrælles af – helt af – ellers virker det ikke ordentligt.

Insektvold

En sydvendt vold, måske med en sten eller to, fanger varmen fra forårs- og morgensolen og det er lige sagen for
mange vekselvarme dyr, f.eks. sommerfugle og firben,
der har brug for at samle varme for at kunne komme omkring. Hvis volden er anlagt med gruset og næringsfattig
jord, kan det også give gode betingelser for en række vilde
plantearter, der ellers har det svært i muldjord og græsplæner. Det kan f.eks. være kællingetand, timian, blåhat
eller gul snerre.

Gamle, krogede træer er vigtige for at skabe mere vild
natur. I stedet for at fælde gamle træer, kan træerne
stynes og topkappes, så de ikke er i fare for at vælte eller
tabe grenene ned i hovedet på folk. Skal et træ fældes, så
lad en 2-4 meter høj stub stå og forgå lige så langsomt.
Især træstubbe, der står i solen, er et værdifuldt levested
for insekter.

Dødt ved

En kvasbunke af blade, haveaffald og hækafklip eller en
stabel gamle brændeknuder skaber også vigtige levesteder i haven. En kvasbunke eller brændestak kan arrangeres i kunstneriske stakke, som smukke kvashegn eller
lægges i store bunker. De er de mest effektive insekthoteller, der findes. Kvasbunken er nem at lave, og jo større
en bunke og jo flere der er plads til, des bedre. Så behold
alt haveaffaldet og saml det rundt om i haven, både i sollys og fx under en hæk eller busk, så der er mest mulig
variation i bunkerne og flest mulige forskellige dyr, der
kan bo der.

Plantekasser

På terrasser og i gårdhaver kan man nemmere skabe
gode forhold for planterne. Her kan man have næringsfattig jord i plantekasser og krukker, så planterne kun
skal konkurrere med sig selv. De kan stå lige ved siden af
krukker med arter, som skal bruge fed jord og som vokser
vildt og hurtigt.

Biodiversitet i system
For at vedligeholde et biodiverst område, skal plejeplanen både
skabe oplevelser og indrettes efter årstider, habitatet, samt dyr,
fugle og insekters livscyklus.
Det er ikke nødvendigvis den rå og vilde natur, som skal genskabes overalt
i byer og på erhvervsarealer. Vi har skabt byerne til mennesker og vi ønsker
oplevelser. Derfor forsøger vi at skabe bevægelse, gangarealer og lysninger
eller små oplevelseshuller mellem de forskellige områder. Det skal være muligt
at opleve mangfoldigheden, se dyre- og insektlivet samtidig med, at de biodiverse elementer indgår som en del af den rekreative tænkning.
Vi sætter plejen i system og bruger bl.a. et årshjul i planlægningen. Fx klippes
hækken på det tidspunkt, hvor den er afblomstret. Er hækken placeret langs
et gangareal, kan man overveje at klippe siden ud mod gangarealet oftere end
resten af hækken.
Blomsterengen skal luges for uønsket vegetation og de alt for hurtigt voksende planter. Afklip og høstslet skal fjernes og placeres i en bræmme. Kvas og
grene kan samles i et kvashegn, som genfyldes og vedligeholdes som levested
for mindre dyr, salamander, frøer, pindsvin og fugle, der kan bygge rede.
Sådan kunne vi blive ved. Et vigtigt element er reduktionen af CO2 udslip. Ved
at undlade transport til genbrugspladsen samt selve genbrugspladsens håndtering af det grønne affald, spares hele CO2 udledningen fra transporten.
OKNygaard har etableret en uddannelse i anlæg og drift af biodiverse områder.
Og vi arbejder målrettet mod at skabe mest mulig biodiversitet i klimatilpasningsløsninger overalt i Danmark.
I samarbejde med Vildskab afholder OKNygaard workshops for kunder og
medarbejdere, hvor der sættes fokus på at skabe og vedligeholde spændende
urbane biodiverse områder.
Vi arbejder strategisk med afsæt i verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad er biodiversitet?
Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed defineres af IUCN (Internationale
Union for Conservation of Nature) på følgende måde:

Biodiversity: The variability among living organisms from all sources including
terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes
of which they are part; this includes diversity within species, between species,
and of ecosystems.
Definitionen understeger nødvendigheden af at anlægge en systemorienteret
tilgang, idet den omfatter både arterne og de habitater, som er nødvendige for
at fastholde og udvikle den eksisterende biodiversitet. Forbedring og udvikling
af den biologiske mangfoldighed kræver med andre ord en helhedsorienteret
planlægning og forvaltning. En planlægning af de driftsmæssige forhold og
vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger er med til at fremme biodiversitet.

”MÅLET ER ENKELT.
VI VIL VÆRE DE BEDSTE
ANLÆGSGARTNERE I DANMARK.”
– Vil du med på holdet?
OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er totalleverandør af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger over 500 medarbejdere,
som anlægger og drifter udearealer for kunder, der værdsætter godt arbejde.
Du skal have viljen til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, der
skaber det bedste produkt for kunden. Du skal kunne dit kram, du skal være
serviceminded og stolt af dit fag.
Se ledige stillinger her: www.oknygaard.dk/kontakt/job
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info@oknygaard.dk
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Vi samarbejder
om, at anlægge
og drifter
fremtidens
grønne byrum.
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