Biodiversitet

Blanketnummer: 189753

Blankethistorik
Opstart
14-10-2021
08:27

14-10-2021
08:33

Indsendt
14-10-2021
08:33

Beskrivelse

Notat

Udfyldt af Anonym

Forløbet er afsluttet

HVOR MANGE POINTS scorer dit grønne areal på biodiversitet?

Med score-testen kan du hurtigt få overblik over, hvor naturvenlig dit grønne areal eller din have er i form af gode levesteder for
flere forskellige arter.
Du får også ideer til, hvad du eventuelt kan og vil forbedre.
Score-testen for biodiversitet er tænkt som inspiration for alle, der er interesseret i at fremme den biologiske mangfoldighed.
Score-testen er udviklet af forskere fra Nationalt Center for miljø og energi på Aarhus Universitet.
Sådan får dit areal point
I testen kan dit areal få fra 0 til 60 points, der først og fremmest er fordelt på en række elementer og emner, som kan fremme
biodiversiteten.
Der er en kort forklaring under hvert emne.
Måske det bare er et hjørne af dit areal, hvor du har lavet et biodiversitetstiltag, og det er helt ok :). Alle slags arealer kan
vurderes, men store arealer vil

have lettest ved at score højt. En typisk have vil opnå under 10 point, men de fleste vil dog med en overkommelig indsats
kunne opnå mellem 15 og 20 points
eller mere på deres areal.
Kryds de bokse af, der passer på dit areal – og til sidst kommer din score automatisk. Testen er til dit eget brug, så du selv får
en fornemmelse af,
hvad der virker og hvad du eventuelt kan gøre mere af. Vi gemmer ikke de konkrete oplysninger, du sender via blanketten. Til
gengæld sørger vi for, at
dit areal bliver markeret med en grøn farve på vores digitale biodiversitetskort efter om arealet er VILDT, VILDERE eller
VILDEST. Det er synligt på kortet dagen efter,
du har indsendt score-testen.
Og husk: Alle små og store biodiversitetstiltag hjælper til – og forhåbentligt ender vi med at have et helt grønt kort over vores
kommune.
Dejligt, du vil være med. God fornøjelse!

Scorekort vedrørende adressen
Adresse
Gammelstrupvej 31, Gammelstrup, 8740 Brædstrup

Jeg er privat (har fx en have, en altan, en kolonihave)
Jeg er ikke privat (er fx en virksomhed, en institution, en grundejerforening)
Jeg vil gerne have tilsendt et digitalt diplom pr. e-mail
Ja
E-mail
tb@horsens.dk

Ingen gift og gødning
Gift rammer ikke bare ukrudtet og 'skadedyrene', men hele havens økosystem, fordi du rammer et led i et system som hænger
tæt sammen. Du risikerer også, at rester af sprøjtegift ender i grundvandet og udgør en sundhedsrisiko for mennesker.
Sprøjtegift kan derfor gøre skade på både miljø, dyr og mennesker - og det skal helst undgås. (læs mere her https://www.giftfrihave.dk/om-os/tips-og-tricks/gift/)
Gødning er stoffer der tilføres jorden for at forbedre planternes vækst. Det kan være nødvendigt, hvis man dyrker grøntsager
og prydblomster. Men de næringselskende planter kan dominere og overtage et bed eller et areal, hvis man ikke luger, og
kvæle nøjsomhedsplanter, som er dem, insekterne foretrækker.
Kryds af under Ingen gift og gødning, hvor du kan score op til 7 points
Have uden brug af kunstgødning - mulige points: 2
Have uden brug af sprøjtegifte - mulige points: 5

Krat og hegn
En kvasbunke er en samling af afklippede grene, blade og større stykker træ. Svampe og insekter nedbryder langsomt
materialet og insekter tiltrækker fugle. Så kvasbunker er både levested og fødekammer for mange insekter, fugle, svampe og
pattedyr.
Et hegn kan bestå af forskellige hjemmehørende træer og buske, gerne med bær, som fuglene kan spise og gemme sig i. Jo
mere du lader krattet eller hækken vokse vildt, desto mere liv vil der være plads til.

Kryds af under Krat og hegn, hvor du kan score op til 8 points
En kvasbunke hele året rundt - mulige points: 2
Min. 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer - mulige points: 2
Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn - mulige points: 1
Min. 5 forskellige insektbestøvede buske og træer i haven - mulige points: 1
Uforstyrret jordbund og blade under flerårige buske og træer i skel/hæk/hegn - mulige points: 2

Store træer og dødt ved
Pas godt på de ældre træer og især skadede træer, da de kan være levested for mange plante- og dyrearter. Lad sår fra
beskæring stå urørte og undgå at fjerne døde grene fra kronen. Hvis grenene udgør en risiko, så lad stammen stå og fjern de
farlige grene. Og hvis du fælder hele træet, så lad det ligge, for ældre træer tilbyder levesteder, man ikke finder på yngre træer.
Kryds af under Store træer og dødt ved, hvor du kan score op til 14 points
Min. 1 stort træ – min. 50 cm i stammediameter - mulige points: 2
Min. 1 veterantræ, dvs. gammelt træ med døde grene og huller, min. 40 cm i diam - mulige points: 4
Min. 1 levende løvtræ med råd og hulhed i stammen - mulige points: 4
Min. 1 død liggende/stående stamme, min. 2 meter lang og 40 cm i stammediameter - mulige points: 4

Urter og græsland
En kortklippet grøn græsplæne er en ørken for et insekt. Lad i stedet et område vokse vildt, og snart kan du se flere arter af
planter, der giver mad og skjulesteder for dyr. Græsset skal slås i maj og september og afklippet skal fjernes, da afklippet
gøder jorden.
Man kan evt anlægge et vildt blomsterbed, hvor den øverste græstørv graves væk, og der tilføjes et mere næringsfattigt top
lag og frø. Så er der bedre chance for at nye og flere planter kan etablere sig. Brug helst frø fra hjemmehørende blomster.
Kryds af under Urter og græs, hvor du kan score op til 13 points
Blomsterbed: Min. 30 kvm med min. 10 arter af insektbestøvede planter - mulige points: 2
Uslået hjørne: Min. 30 kvm med min. 10 arter af danske planter, slås max 2 gange årligt - mulige points: 2
Artsrig plæne: Min. 50 kvm, med min. 10 arter af danske planter - mulige points: 2
Grønt tag med planter: min. 10 kvm - mulige points: 1
Grønt tag med planter: min. 100 kvm - mulige points: 1
Min. 30 kvm blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter - mulige
points: 2
Min. 100 kvm blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter - mulige
points: 3

Eng og vandhul
Vand giver liv, så selv det mindste vandhul eller fuglebad giver point. Vandhullet skal helst ligger i solen og brinkerne må ikke
være for stejle. Hvis du har et fugtigt område på dit areal, så er det også rigtig godt for fugle, padder og sommerfugle.
Kryds af under Eng og vandhul, hvor du kan score op til 8 points
Fugtige/våde områder med eng- og moseplanter, min. 20 kvm - mulige points: 4
Vandhul/havedam - mulige points: 2

Vandhul/havedam, uden fisk - mulige points: 2

Mineraljord, diger og volde
Har du et område med grus eller småsten, så har du et næringsfattigt område, hvor mere sjældne planter trives, der ellers har
det svært i næringsrig muldjord. Sten bliver hurtigt opvarmet af solen og holder på varmen i længere tid. Derfor er sten et godt
miljø for dyr, der trives med varmen som sommerfugle og salamandere. Jordvolde eller skrænter kan blive levested for vilde
bier, der kan grave rede gange i dem. Sydvendte skåninger og volde fanger morgensolen og det er godt for vekselvarme dyr,
fx sommerfugle og firben.
Kryds af under Mineraljord, diger og volde, hvor du kan score op til 5 points
Næringsfattig mineraljord, min. 30 kvm grus, sand, småsten eller brosten - mulige points: 1
Stendige, min. 50 cm højt, 4 meter langt - mulige points: 2
Jordvold eller skrænt, min. 50 cm høj, 4 meter lang - mulige points: 1
Jordhøj eller bunke med sten eller næringsfattig jord, min. 50 cm høj og 5 kvm - mulige points: 1

Husly til fugle, egern og flagermus
Småfugle kan have svært ved at finde naturlige steder de kan bygge rede, da velegnede træer med huller og sprækker bliver
væltet pga sikkerhed. Så du kan hjælpe dem ved at sætte redekasser op.
Gamle huse er gode til ynglende pattedyr fx flagermus.
Kryds af under Husly til fugle, egern og flagermus, hvor du kan score op til 5 points
Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende hulrugende fugle - mulige points: 2
Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende pattedyr (fx flagermus) - mulige points: 3

DU ER VILDEST!
Det er vildt godt gået! Vi vil gerne give dig et "Sammen om et vildere Horsens"-skilt, som du/I kan placere på jeres grønne
område.
Skriv til os på biodiversitet@horsens.dk om dette - så aftaler vi, hvordan I får skiltet udleveret.
Hvis du eller I har modet, kan du/I blive vildere. Få inspiration til at blive endnu vildere på vores hjemmeside
vildmedhorsens.dk.
Du scorede i alt 41
points

