
Foto: Jesper Lund

Vild Med Vilje - en indsats for 
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Byens Gulv 30. Januar 2019

Rasmus Vincentz - Habitats ApS



Formål: 

1. Hvad handler biodiversitet om?

2. Hvilke erfaringer har vi med at arbejde med 
biodiversitet i byer? 

3. Hvorfor skal man arbejde mere med biodiversitet i 
byer?

4. Hvilke anbefalinger er der til at arbejde mere med 
biodiversitet i byer?  



Om Habitats

 
Startet som ApS primo 2011
2 partnere, 3 tilknyttende, samt praktikanter
Opgaver for kommuner, bydele, virksomheder 
og staten
Skabt et felt for praktisk arbejde med natur, 
med større visioner. 
‘Globale Gartnere’ med blik for kloden, 
fremtidige generationer og evolutionen.



Hvad er biodiversitet?







Status på økosystemer i DK
Andelen af alle vurderede elementer i 
Tilbagegang (gul), 
Fremgang/stabil (grøn) og 
Ukendt udvikling (grå) 

Kilde: Danmark Biodiversitet 2010 
(Status, Udvikling og Trusler)
Danmarks Miljøundersøgelser / Aahus Universi-
tet  



Biodiversitet globalt

WWF Global 2018 
(Living Planet Index)



Tab af  biodiversitet

Årsager 

1. Naturen mangler plads (for meget dyrkning og opdeling)
2. Naturen mangler dynamik, især fra store græssere 
3. Overskud af kvælstof og fosfor favoriserer konkurrence-
planter
4. Der mangler gamle træer og dødt ved
5. Der mangler variation af levesteder pga. dræning og 
skarpe skel i mellem skov og lysåben natur
6. Vi kender ikke forskel på rig og fattig natur er, og kan 
ikke fremme den rige
7. Klimaforandringer påvirker biodiversiteten kraftigt



Potentiale for øget biodiversitet: 
 



Rig natur



HABITATS ApS Marts 2014

Uudnyttet naturpotentiale 



Eksempler på Habitats arbejde: 

 
- Biodiversitet i Byer (udgivelse)

- InfraNatur (Banedanmark + Miljøstyrelsen) 

- DTU  (samarbejde med garterne)

- Lystrup - Vild Med Vilje (klimatilpasning)

- Ørsted (omdanne udearealer og kommunikation)

- Vild Med Vilje (koncept og forening)
 



Biodiversitet i Byer - 2013



InfraNatur - igang



Erfaringer DTU Campus 2014-16



DTU Sydvendt skråning

Hvidbrystet Jordbi - Adrena Vaga - Johannes Pedersen



Lystrup 2014-15



Lystrup - frøblandinger



Ørsted A/S i Fredericia - igang



Vild Med Vilje - igang siden 2011

Vild Med Vilje har 2 formål: 
1. Skabe mere plads til vildere natur 
og mere biodiversitet
2. Udbrede et natursyn med plads til en 
vildere natur og mere biodiversitet 

Eksempler på Vild Med Vilje arealer: 
- Sorø Kommune (9 hektarer)
- Allborg Universitets campus (ca. 6 hektarer)
- Ørsted i Fredericia (2500 m2)
+ Herning, Kolding og Herlev kommuner 



Vild Med Vilje - igang



Det kan være en del af at håndtere byens udfodringer med: 

1. Vand (klimatilpasning, vanding).
2. Sundhed (bevægelse, mindre stress).
3. Socialt (samhørighed, involvering, tryghed...).
4. Økonomi (driftsomkostninger og anlæg)  

Det kan også være:

- skønt / æstetisk 
- lærerigt / sjovt.
- varierende over årstiderne og årene inkl. overraskelser
- gode oplevelser / formål

Biodiversitet handler ikke kun om natur! 



Nødråb?



Anbefalinger til at arbejde med 
biodiversitet i byudvilingen  

1. Se hvor potentialerne er (eksisterende og ny natur) 

2. Koble biodiversitet til eksisterende aktiviteter (drift, planlæg-
ning, nybyg, renovation, formidling, klimatilpasning…) 

3. Tag fagfolk med ombord - bredt samarbejde 

4. Sikre bred opbakning (politisk + ledelse) 

5. Biodiversitet kræver både praktisk og mental omstilling

6. Formidling – både før, under og efter

7. Rig natur tager tid (fra design til drift over lang tid) 



Forslag til lokale indsatser for en vildere natur 

- Græsarealer 
- Andre kommunale arealer (parker, rundkørsler, rabatter)
- Bøgehække og andre ‘kedelige’ buske
- Skråninger (især sydvendte)
- Stranden og andre vådområder (vandløb, gadekær osv.)
- Udearealer hos virksomheder og organisationer
- Statslige arealer 
- Samt øge opmærksomhed og politisk pres! 

Emporia shopping center Malmø - biodiversitet på taget

Novo Nordisk nye hovedkvarter med vildere natur



Arbejdet med naturlige dynamikker 

- Succession 
- Cirkulation
- Død bliver til liv
- Affald er lig med mad 
- Variationer laver variationer
- Forståelse skaber forbindelser 
- Der kan være for meget af en god ting 
- Ødelæggelse kan være kreativt 
- Samarbejde og konkurrence kan gå 
hånd i hånd 
- Overflod er skønt 



rasmus@habitats.dk
www.habitats.dk
www.vildmedvilje.dk



Høslæt



Fingerklipper + opsamling



Masser af nektar
Masser af pollen
Forskellige værtsplanter
Blomstringstidspunkter

Gode insektplanter?

Nældesommerfugllarve på Stor Nælde - Thorninger Honningbi på Følfod - Axel Heiberg

Seksplettet Køllesværmer larve på Alm. Kællingetand - Henrik Bringsøe

Hvidbrystet Jordbi på Pil.- Ebbe Kristensen

Hjortetrøst - JesperLundSørgekåbe på Pil - Lars Andersen



Martin Stoltze
Blåhat gavner et  
væld af insekter
Skåne

Parasitisk hveps

Seksplettet KøllesværmerBlåhatjordbi

Blåhat-langhornsmøl Blodrød Blomsterbuk Almindelig Metalvingesværmer

Grøn Solbille i parring



Michael Stoltze
Sommerfuglehave  
Stubberup 

Lune sten



Erfaringer Utterslev Mose



Erfaringer fra Lejre Kommune 2014


