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  Kreér  Tons 

  2 timer – eller alt efter hvad I vælger 
at bygge og plante

Aktivitetstype:

et
dyrehjem og

lav vildere

natur

Byg#8



Naturen har brug for plads og variation. 

Områder, der er helt ens (også kaldet 

monokultur), for eksempel græsplæner, er 

rigtig dårlige for biodiversiteten. Heldigvis 

er det meget nemt at gøre noget ved, og I 

kan hurtigt hjælpe naturen lidt på vej. 

I kan for eksempel lave små områder i 

græsplænen, hvor I planter vilde blomster. 

Det hjælper vilde bier og andre insekter. 

Fuglene kan I hjælpe ved at bygge 

fuglekasser, og flagermusene vil blive 

glade for en flagermuskasse. I kan også 

bygge et pindsvinebo, lave insekthoteller 

eller kvasbunker – eller I kan være lidt 

vildere og brænde et gammelt træ eller 

Giv dyrene  
 et hjem.  
  De vil elske  
   jer for det
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hugge i det med en økse. Så skaber I 

nemlig grobund for nye levesteder for 

biller og småkravl. 

Udover levesteder til dyrene er det 

også en god idé at lave vildere natur i 

og omkring jeres spejderhytte eller i et 

område, I råder over og må ændre på. 

Ikke alle steder er der brug for store 

træer, planter og vilde blomster, for 

eksempel har nogle planter bare brug 

for næringsfattig jord. Hvis I har den 

type natur, kan planen være at beskytte 

disse områder, så træer og buske ikke 

overtager stedet med tiden.
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• materialer efter behov og opgavevalg.

I skal bruge:  

1. Læg en plan for, hvad der giver mening at 
ændre omkring jeres spejderhytte for at få 
vildere natur og større biodiversitet. 

2. Det er en god idé at inddrage hele 
spejdergruppen, så I er enige om, hvad der er 
bedst for stedet, også i forhold til hvordan I 
ønsker at bruge stedet.

3. Hvis I har en gold græsplæne, kan I for 
eksempel plante flere vilde planter og blomster, 
bygge insekthoteller eller lave kvasbunker. 

4. Hvis I har en skov, kan I bygge uglekasser 
(og holde øje med, om de flytter ind), lave 
kvasbunker og bore huller i træstammerne.  
Jo mere varieret, jo bedre.

Sådan laver I vildere natur: 
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Her er en liste over dyrehjem, I kan bygge:

Her er en liste over træer og buske, der er gode 
at plante ved en spejderhytte:

Her er en liste over vilde blomster, som er gode for 
insekterne: 

• Fuglekasser (til for eksempel mejser, træløbere, 
fluesnappere, ugler, hvinænder og så videre)

• Flagermuskasser

• Pindsvinebo

• Insekthoteller

• Kvasbunker

• Huller i træstammer til insekter

• Seljepil

• Tørst

• Hvidtjørn

• Fuglekirsebær

• Vildæble

• Vedbend.

• Slangehoved 

• Rødkløver

• Kællingetand  

• Timian

• Kornblomst 

• Knopurt

• Blåhat

• Mælkebøtte.

dyrehjem

tr er og buske

vilde blomster
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Hvis I besøger en planteskole, kan I hurtigt se 
hvilke stauder og krydderurter, der er gode 
nektarplanter. Det er dem, humlebierne sværmer 
om. Prøv for eksempel at lave en “find de bedste 
nektarplanter-jagt”, hvor I på 15 minutter registrerer 
hvor mange bier, humlebier og svirrefluer, der 
kommer forbi. 

Vær opmærksom på, at I ikke må grave vilde 
planter op fra naturen. I må gerne indsamle frø fra 
vilde planter, når de har dannet frøstande. Men 
husk kun at indsamle fra en mindre del af de vilde 
blomster og kun dér, hvor der er mange af dem. 

1. Find et større træ, som gerne må dø.

2. Hug store åbninger i træet med øksen.

3. Sav en stor gren af, og hug ind i området, hvor 
I har hugget grenen af.

4. Hvis I er modige og må for jeres kommune, 
kan I også tænde et bål ved foden af træet. 
Lad det brænde i en halv time, så træet får 
brandskader i bark og ved. Vær forsigtige, og 
hold konstant opsyn med ilden.

5. Vent på, at liv begynder at spire frem i det 
døde træ.

Sådan får I endnu 
vildere natur:

Pas på, når I bruger øksen! 
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Spørgsmål til refleksion

 Hvorfor det er nødvendigt 
i Danmark at få mere 
biodiversitet? 

 Dyrene har været her 
længe før mennesket, også 
før vi fandt på at bygge 
fuglekasser. Hvor byggede 
musvit, fluesnapper og andre 
hulerugende fugle reder, før vi 
byggede kasser til dem? 

 Hvordan får vi flere gamle, 
hule træer?

 Hvordan kan vi ellers hjælpe 
dyrene?

 Hvilke dyr kender du, som bor 
i huler eller huller? 

Tal om jeres oplevelser: 
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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Find flere 
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komplette
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Sammen om mere

biodiversitet i Danmark
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