GIV N ATUREN
PL ADS PÅ DIN
SOMMERHUSGRUN D
TÆNK H V I S…
Naturen er presset
i Danmark – giv den mere
plads i Odsherred
Måske tænker du, at naturen er noget, vi har nede ved
stranden – eller i skoven, hvor vi går tur. Det er jo rigtigt,
men sommerhusgrundene kan noget helt særligt.
Sommerhusgrundene udgør ca. 20% af kommunens
areal og er ofte udstykket fra de naturtyper, der er
særligt under pres, nemlig strandenge/-overdrev, enge
eller de tørre lyngklædte overdrev på bakkerne. Derfor
har det, der sker på sommerhusgrundene, stor
betydning for naturen i kommunen.
En sommerhusgrund med en blanding af træer, buske
og åbne områder med græs, vil virke som et skovbryn
– og skovbryn er kendt for at rumme særlig mange
forskellige dyr og planter – det vi i dag kalder stor
LIGHT
biodiversitet.
Dette er med til at forklare, hvorfor vi kan finde så
mange forskellige småfugle på de vilde naturlige
sommerhusgrunde.
Sommerhusområderne har også en vigtig funktion
LIGHT/ROMAN
som biologiske korridorer – altså de områder som dyr
og planter bruger, når de udbreder sig fra et sted til et
andet.
Fugle, vildt, insekter og forskellige planter. Alle har de
brug for at kunne skjule sig og finde noget at leve af i
ROMAN
landskabet.

… vi i Odsherred kan vise,
hvordan mennesker og natur
kan leve sammen i
sommerhusområderne – og
samtidig fastholde den
oprindelige natur.
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Gør noget vildt!

Holder du af at se på fugle?
Mange af de småfugle, som besøger vores sommerhus
grunde, lever det meste af sommeren af insekter.
Derfor er det vigtigt at give plads til insekterne. Det
kan være forskellige larver, der lever af græsset eller af
buske og træer, eller det kan være fluer, edderkopper
og stankelben.
Hvis vi lægger fliser, slår græsset tæt eller planter
buske og træer, som insekterne ikke kan leve af – fx
rododendron – går det i sidste ende ud over fuglene.

Hjælper du dine børn eller
børnebørn med at
lære at forstå naturen?

Den fine ALMINDELIG BLÅFUGL lever som
larve bl.a. af planten Kællingetand. Planten kan
leve mange steder i det halvhøje græs.

RØDSTJERTEN kommer hvert år flyvende fra Afrika,
fordi den frodige danske sommer tilbyder den masser
af insekter. Med færre insekter bliver der selvfølgelig
mindre grund til at komme til Danmark …

Mange overvintrende småfugle lever af bær og frø
om vinteren. Derfor er det vigtigt, at der er masser af
buske og træer med bær, og at græs og urter får lov at
udvikle sig og sætte blomster og frø. Så lad græsset
stå – i hvert fald på en del af grunden.
Gode træer er fx røn, eg og bøg og buske som tjørn,
slåen, hassel osv. samt alle de hjemmehørende træer
og buske med bær eller nødder.

Naturen byder på et væld af oplevelser for dig, der
forstår at se dem. Ved at give plads til naturen på
sommerhusgrunden, kommer disse oplevelser tæt på.
Det kan være et firben, der soler sig, en edderkop
der fanger fluer i sit spind, eller det kan være hundredvis af andre små oplevelser, som vores børn kan
opleve og lære af.

Holder du af se på
sommerfugle – eller
smukke blomster?
Du kan sagtens tiltrække smukke sommerfugle med de
planter, man kan købe på planteskolen. For mange
sommerfugle er ikke kræsne, når det gælder den nektar,
de suger i blomsterne.
Men hvis du vil hjælpe de mere sjældne sommerfugle,
er du nødt til at tænke på larvernes behov. Sommerfuglelarver er utroligt kræsne og flere lever kun af en enkelt
eller nogle få arter. Finder de ikke disse planter, dør de.
Næsten alle de vilde danske planter er på den måde
’værter’ for forskellige sommerfugle. Så derfor er det
vigtigt, at vi lader de vilde planter få plads.

Læs Vicky Knudsens ’VICKYS VILDE VERDEN’ eller se her:
borngrorinatur.dk/ eller www.99arter.dk

