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  Kreér  Tons 

  Fra 1 time til en hel dag eller weekend

Aktivitetstype:

G r 

naturen ren!

#12



Rigtig mange gange bliver naturen 

“overtaget” af affald fra os mennesker 

eller af det, vi kalder invasive arter. Det 

kan for eksempel være planter, som ikke 

naturligt hører hjemme i Danmark, og som 

overtager naturen fra de hjemmehørende 

arter. Både affald og invasive arter er et 

stort problem for biodiversiteten. For at 

biodiversiteten får de bedste vilkår er 

det derfor vigtigt, at naturen ikke bliver 

forurenet. 

G r naturen 

  ren igen
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• poser til at samle affald i

• opsamlingstænger og handsker

• redskaber, for eksempel spader, til at fjerne 
invasive planter

• sække eller trailer til at fjerne invasive planter. 
Affaldet skal køres til genbrugspladsen.

I skal bruge:  

1. Find et sted i nærheden af jeres spejderhytte, 
hvor naturen er blevet forurenet.

2. Fjern alt menneskeligt affald. Det kan for 
eksempel være plastik, dåser og andet.

3. Saml det i gennemsigtige plastiksække, så I 
kan aflevere det på genbrugsstationen.

4. Find ud af, om der er invasive arter. Brug for 
eksempel appen Seek. 

5. Fjern den invasive planteart. Husk at 
kontrollere, hvordan I fjerner den rigtigt. Nogle 
invasive arter kan give brandsår eller brede 
sig ukontrolleret, hvis I fjerner dem på den 
forkerte måde. I må ikke bruge kemikalier til at 
fjerne planterne med, da det skader naturens 
mikromiljø.

6. Nogle invasive plantearter er rigtig 
svære at fjerne, og derfor skal I lave en 
vedligeholdelsesplan for, hvordan I fjerner nye 
skud, der kommer op af jorden, hvis I ikke har 
fået alle rødder med.

Sådan hjælper I naturen: 
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Når I renser naturen, er det vigtigt at lade 
smågrene og træstammer ligge. Så får den lokale 
fauna bedre vilkår, og der vil opstå flere levesteder 
for bakterier, mosarter og svampe. Det skaber også 
et godt miljø for små insekter. 

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

•  Seljepil

• Tørst

• Hvidtjørn

• Fuglekirsebær

• Vildæble

• Vedbend

Spørgsmål til refleksion

 Hvorfor er det vigtigt, at 
invasive plantearter ikke får 
magten over et område? 

 Hvad kan vi hver især gøre, 
for at naturen forbliver ren 
for affald og fri for invasive 
plantearter?

 Hvilke typer affald fandt I 
mest af?  

Når aktiviteten er ovre, samles I og taler om:

Videreudvikling af aktiviteten

I kan også lave en vedligeholdelsesplan for området og sætte 
ansvarlige på opgaven. Så sikrer I, at eventuelle nye skud fra 
invasive plantearter fjernes.
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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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Sammen om mere

biodiversitet i Danmark
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