LÆRERVEJLEDNING

Biodiversitet
i skoven
Med dette modul giver du dine elever viden om biodiversitet i
skoven med lige dele information og praktiske aktiviteter. Til
slut er der en quiz, hvor I sammen kan se, hvor vilde I er blevet til
biodiversitet i skoven.
Skovmodulet bygger videre på den basale viden om biodiversitet,
der blev gennemgået i grundmodulet. Hvis ikke I allerede har
gennemgået grundmodulet, råder vi jer til, at I først gør det og så
vender tilbage hertil.
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Læringsmål
Efter dette modul vil eleverne have tilegnet sig viden, der
opfylder følgende læringsmål i natur/teknologi:
Eleven kan beskrive en proces fra ressource til
færdigt produkt og fra produkt til ressource.

Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter,
svampe og sten, herunder med digitale databaser.

Hovedpointer
På grund af skovdrift (systematisk dyrkning
og pleje af skoven med henblik på produktion af
tømmer og brænde) i stort set alle danske skove
er biodiversiteten her særligt truet. Skovdriften
har betydet, at mange vilde arters levesteder er
forsvundet.
Skal vi redde den truede biodiversitet i de
danske skove, anbefaler forskere især, at
skovdriften stopper i de skove, der er vigtigst
for biodiversiteten. Når skovdriften helt stopper,
bliver skovene til urørt skov.
I urørt skov får træerne lov til at blive gamle og
dø. Døde træer er f.eks. enormt vigtige levesteder
for svampe, insekter og mange fugle. I urørt skov
kommer der også flere vådområder, som også er
vigtige levesteder.

Langt de fleste af de danske skove er plantet
af mennesker for at blive brugt til at producere
tømmer og træprodukter. Træerne bliver derfor
normalt fældet, når træet er det, der hedder
“hugstmodent”. Derved får man kun meget lidt
dødt ved (døde træer, der får lov til at ligge) i en
driftskov, da skovens træer ikke får lov til at blive
gamle.
I de kommende år udlægges en meget stor del
af statens skove som urørt skov. Det betyder, at
der gennem de næste årtier vil blive mange flere
levesteder til skovens dyr og planter.
Fugle, insekter og dyr har brug for gamle
træer med huller, revner, store rødder og store
trækroner. Forskere anslår, at der i egetræer er
tilknyttet 1.300 andre arter. Egetræer er altså en
nøgleart i vores skove og et vigtigt levested for en
lang række andre arter.
GRØN
SANDSPRIN

GER
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Der findes mange forskellige slags skove i verden - f.eks.
tropernes regnskove eller nåleskovene i Arktis. I Danmark er
det især løvskov, der er den naturlige og oprindelige skovtype.
Det plante- og dyreliv der lever i skovene er tilpasset skovens
økosystem og levesteder.
De tropiske regnskove har høje temperaturer og høj fugtighed og
huser derfor dyr og planter, der trives godt med regn og varme - bl.a.
bjerggorillaer, kolibrier, anakondaer og jaguarer.
Engang dækkede regnskoven 14 procent af jordens overflade, nu er der
kun omkring 6 procent tilbage. Hvert minut fælder mennesker regnskov,
der svarer til 30 fodboldbaner. Bare i 2019 blev der fældet regnskov,
svarende til arealet af Schweiz. Det er et kæmpe område og et hjem for
rigtigt mange dyr. Uden et hjem kan de ikke overleve, og dermed falder
antallet af arter med lavere biodiversitet til følge.
Træfældningen øger også risikoen for oversvømmelser og jordskred, fordi
der mangler træer til at holde på jorden og optage de store mængder
regn, der falder i regnskoven.

PP
GRÆSHO

VIDSTE DU AT...

Regnskoven engang dækkede
14 procent af jordens overflade. Nu er
der kun omkring 6 procent tilbage.

Hvert minut fælder
mennesker regnskov, der
svarer til 30 fodboldbaner.

E
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De danske skove
Vilde skove er meget vigtige for vores truede arter af svampe, planter og
dyr - ja, for hele Danmarks biodiversitet.
Fordi Danmark oprindeligt var et skovlandskab, er mange af vores arter
tilpasset skovklædte landskaber med skove, lysninger og vådområder.
Men da vi gennem hundredvis af år har fældet skovene, dyrket jorden og
nu praktiserer skovdrift, er en stor del af Danmarks truede arter, knyttet
til skove. Faktisk lever 4 ud af 10 af vores truede arter kun i skov, og 6 ud
af 10 truede arter er knyttet til skov. Genopretter vi naturen i skovene, kan
vi dermed redde en stor andel af Danmarks truede arter af svampe, laver,
insekter, fugle og pattedyr.

EREMIT
BILLE

De truede dyr er f.eks. en række sommerfuglearter, flere arter af flagermus
og en masse forskellige biller, der lever i gamle og døde træer.

ALMINDEL

IG BLÅFUG
L

Truede dyr
Rødlig perlemorsommerfugl, eremit og langøret
flagermus er alle i fare for at uddø i Danmark,
fordi der er for lidt urørt skov.

LANGØRET
FLAGERMUS
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Mere ur rt skov
Problemet er, at der er alt for lidt urørt skov i Danmark - dvs. skov, hvor
naturen får lov til at gå sin gang, uden at mennesker blander sig. I urørte
skove får træer lov til at blive gamle og dø. Bøgetræer, der normalt fældes,
når de er 80–100 år, kan blive 200-300 år gamle. Og de kæmpe egetræer kan
leve i 500 år og nogle endda blive 1000 år, hvis de ikke fældes. Sådanne store
gamle træer har hulrum og dødt ved, der bliver hjem for en masse svampe,
insekter, fugle og pattedyr, der kan bo i træet og leve af det.
Langt de fleste danske skove er plantet af mennesker for at blive brugt til
alt fra møbler til kælke. Derfor bliver træerne fældet alt for unge - bare 1 % af
Danmarks areal er dækket af træer, der er mere end 150 år gamle.
Men der er brug for gamle træer, med store kroner, rødder, revner og huller,
så alt fra insekter til store fugle, kan leve og yngle i træerne. En kongeørn har
f.eks. brug for de gamle træers kraftige kroner for at yngle.
Så hvis vi skal have en højere biodiversitet i Danmark, er der brug for mere
urørt skov. Med deres mange planter, dyr og de mest fantastiske krogede
klatretræer, er en urørt skov også meget mere spændende at være i.

KONGEØRN
MED UNGE

S. 5

LÆRERVEJLEDNING

© Thor Hjarsenn

SKOV

Vi kan g re
skoven vild igen
I 2020 vedtog regeringen, at 75.000 hektar skov i Danmark skal beskyttes
mod skovdrift og lægges urørt. Samtidig skal der anlægges 15 nye
naturnationalparker. Foreløbigt er der besluttet én naturnationalpark
på Bornholm, én på Sjælland og tre i Jylland. Regeringen har endnu ikke
fastlagt, hvor de sidste 10 skal ligge.
Naturnationalparker er store sammenhængende områder, hvor forskellige
store græsædende dyrearter, som hjorte, okser, vildheste og elge går frit og
hjælper med at gøre skoven vild igen. Det gør de bl.a. ved at spise og trampe
buske ned. Det resulterer i en mere åben skov med lysninger, som vil betyde
mere biodiversitet.
Samtidig passer de store dyr sig selv i landskabet og lever af det, de kan
finde som små kviste, græs og blade. Når det bliver vinter, spiser de græsset
helt i bund. Når solen så kommer frem i løbet af foråret, har den direkte
adgang til jorden, så vilde blomster kan spire. Det gavner insekterne, der
stiger i antal, som igen betyder, at der blandt andet kommer flere fugle, som
tiltrækkes af insekterne.
Når de store dyr spiser bark og grene, lander de
knækkede grene på jorden, hvor de får lov at ligge
og blive til dødt træ - også kaldet dødt ved. Det er
super godt for biodiversiteten, da dødt ved giver nye
levesteder for insekter og svampe.

MOLS BJERGE
På Molslaboratoriet i
Jylland,
men også mange and
re steder
i Danmark, kan du mø
de vilde
heste. På Mols blev de
sluppet løs
i november 2016 som
en del af
et forskningsprojekt,
”Rewilding
Mols”, hvor man vil ska
be og
undersøge genopretn
ingen af
vildere natur med græ
ssende dyr
som køer og heste.

SKOTSK H
Ø
PÅ AMAG JLANDSKVÆG
ER FÆLLE
D

© Morten Sørensen

Selv de store dyrs afføring giver værdi. Dyr som biller
og larver lever nemlig i det, ligesom de store dyr
med deres afføring spreder frø over store områder,
så der kommer variation af planter og træer.
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kun

Fakta og
forklaringer

1%

af Danmarks areal er dækket af
skov, der er over 150 år gammel.

Dødt ved
Dødt træ (grene, bark,
træstammer) er levesteder for
insekter og svampe.

Skovdrift

Biodiversitetspakken

Systematisk
dyrkning og pleje af
skoven med henblik
på produktion af
tømmer og brænde.

Regeringens plan om i alt 75.000 hektar
urørt skov og 15 naturnationalparker.

Ur rt skov
En vildtvoksende skov der
primært passer sig selv til
fordel for planter, dyr og
svampe. Der er stadig adgang
for mennesker.
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AKTIVITET 1: UDE

Byg et
insekthotel

B L O DC

IKA DE

HVOR LA
NG TID
TAGER D
ET?
2

4 timer

Insekthoteller er med til at hjælpe arter som vilde bier og
biller. Her kan de skjule sig, lave reder og leve.

Hvordan gør I?
Lav en kasse af træ, gerne med flere rum. Lidt
ligesom en reol.

Sørg for, at tingene er sat fast, så hotellet ikke
rykker på sig, mens insekterne bor der.

Sæt så forskellige rest- og genbrugsmaterialer
ind i de forskellige rum. Det kan eksempelvis
være resttræ (det må ikke være imprægneret,
lakeret eller malet), pinde, hønsenet, bølgepap,
kogler, kviste osv. Jo flere materialer I bruger, jo
flere arter kan det tiltrække.

Placér hotellet et sted i skolegården, gerne et
fugtigt sted i skyggen.
Nyd at se, hvor mange insekter, der tjekker ind
på jeres hotel.

Det skal I bruge:

Rest- og genbrugsmaterialer.
Søm, skruer og værktøj.
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© Finn Madsen

Træplader til at danne
rammen eller et par paller.
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AKTIVITET 2: HJEMME

TIDSFORBRUG?

Fr bomber

Vil du lokke insekter til på en nem og sjov måde? Prøv at
kaste med frøbomber. Så får du en masse vilde blomster,
som insekterne er rigtigt glade for. Og når insekter og
planter har det godt, kommer der ofte andre spændende dyr
som fugle eller pindsvin.

Hvordan gør I?
Bland ler, jord/kompost og vand. Det skal blive
til en fast klump, du kan forme.
Rul det ud til en pølse.
Del pølsen i seks, og rul hver del til en kugle.
Lav et hul i midten, og fyld op med plantefrø.
Luk hullet, og lad frøbomben tørre i 1-2 dage.
Så er det kastetid! Kast frøbomberne på skolens
udeareal – eller i en privat have, hvor I har fået lov til
at kaste dem. Det er godt at kaste frøbomber før eller
under regn.

-60 minutter at
Det tager ca. 30
e. Efterfølgende
lave frøbombern
tten over. Hvis
skal de tørre na
at kaste dem
I ikke har tid til
eleverne få dem
dagen efter, kan
ste bomberne i
med hjem og ka
.
deres egen have

Hvad skal I bruge?
3 dl ler eller lerpulver.
2 dl kompost eller anden havejord.
Ca. 1,5 dl vand.
0,5 dl frø fra plantearter der kan leve
i den danske natur. Her er det vigtigt,
at I sikrer jer, at det kun er frø fra
hjemmehørende arter.

NB!

g kastes i
ne må aldri
Frøbomber
da det kan
r i skoven,
le
el
n
re
tu
na
forsvinder
lde planter
føre til, at vi
nter fra
cen med pla
i konkurren
ber må
frø. Frøbom
de kastede
et af
på arealer ej
es
d
re
sp
e
k
ik
ner sig
aftale. De eg
andre uden
ersiteten
øjne biodiv
kun til at h
skolens
ver eller på
i private ha
råder.
private om
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AKTIVITET 3: HJEMME

Artsbattle

BRUG?
R
O
F
S
TID
ter

RÆV

30

ut

60 min

Artsbattle er en debatkonkurrence, hvor det gælder om at
have sin paratviden og de gode argumenter klar.

Hvordan gør I?

Inspiration til dyr
i artsbattle

Eleverne deles op i grupper. De får nu 30
minutter til at søge information om dyrene (se
inspiration til dyr på billederne).
Efter de 30 min. vælger hver gruppe et truet dyr,
som de vil argumentere for.
Eleverne står overfor hinanden. Fx Odder vs.
Flagermus.
Læreren starter debatten med spørgsmål som:
Hvem er højest, stærkest, mindst, og hvilket dyr
formerer sig hurtigst for at kunne overleve?

BUTSNUD

ET FR Ø
HASSELMUS

Det handler om at kunne svare bedre og
smartere end sin modstander. Vinderen findes,
når modstanderen løber tør for argumenter.
Det hold der taber debatten skal finde et nyt dyr
eller plante til næste runde. Det hold der vinder
debatten beholder deres dyr i næste runde og
får et point.
Rokér, så nye hold debatterer mod hinanden.
Efter det ønskede antal runder tælles pointene
sammen.
Det hold der har flest point har vundet. Der kan
godt være flere hold, der vinder.

LANGØRET
FLAGERMUS
ODDER

SKOVMÅ

Hvad skal I bruge?
Paratviden om arterne - forbered jer
godt, inden battlen går i gang.
Søgemidler (computer, tablet).
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Vild Quiz
I slutningen af timen kan du lave en hurtig quiz, der
opsummerer modulets pointer og lader eleverne vise, hvor
vilde de er blevet til biodiversitet i skoven.

GRØN GU
LDBASSE

Hvilke dyr kan du nævne,
der bor i skoven?

Hvad er lav og høj
biodiversitet i skoven?

Hvad kendetegner en
regnskov?

Hvorfor er et varieret
landskab godt for naturen?

Hvilken effekt har
store dyr i skove?

Hvad er dødt ved?

S. 11

MOSAIKG

U L DSM ED

Så er I for vildt kloge på biodiversiteten i skoven
og klar til næste modul. Hvis ikke I allerede har
taget havmodulet, ligger det klar til jer lige her:
wwf.dk/vildt-nok

WWF Verdensnaturfonden er verdens største og mest indflydelsesrige
naturorganisation. Vi har kæmpet for naturen siden 1960’erne og arbejder
over hele kloden for en verden, hvor mennesket og naturen lever i harmoni.
wwf.dk
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