
Diversitet betyder mangfoldighed. Biodiversitet betyder, 
at der er mange forskellige dyr og træer og planter og 
blomster. Og biodiversitet er vigtigt, fordi det er grund- 
laget for frugtbarhed og dermed for liv på jorden. Nu har 
vi en alvorlig biodiversitetskrise. Og den krise er fryg- 
teligere end klimakrisen. Og sundhedskrisen. Biodiver- 
sitetskrisen slår alt. Vores bestøvere kan ikke leve uden 
biodiversitet. Og vi kan ikke leve uden vores bestøvere. 
De er liv. De er mad. De er næste generations levebrød. 

Grunden til, at det står så galt til, er at vi er blevet alt for 
dygtige til at ensrette og rydde op og udrydde ukrudt i 
landbruget. Det er det man kalder ”monokultur”, når der 
kun er en plante, altså et fødeemne, for insekterne. Den 
gule rapsmark vidner om monokultur. Når der dyrkes 
alt for meget af en slags i et alt for stort område, så er 
der kun mad i kort tid og ikke mad i lang tid derefter og 
så kommer hungersnød. Det kan ingen holde til. Heller 
ikke den hær af bestøvere, som vi har sådan brug for. Vi 
udsulter den hærenhed, der skal give os mulighed for at 
leve i fremtiden. Vi er ikke planter, der lever af sollys og 

vand. Vi lever af mad, der skal bestøves, og når vi spis-
er kød – hvad vi selvfølgelig skal begrænse i fremtiden  
– så har de dyr vi spiser, levet af mad, der er bestøvet. 
Vi kan ikke komme videre uden biodiversitet og en hær 
af bestøvere.

Her på BaneGaarden hylder vi mangfoldigheden og bio- 
diversiteten. Kig dig omkring og se om du kan blive in-
spireret. Hvis du gerne vil gøre noget for biodiversiteten 
hjemme i din egen have – eller i baggården – så er det 
vigtigt, at lade ukrudt og vilde blomster være, lade være 
med at rydde for meget op, ikke klippe for meget hæk, 
lade store træer stå, ikke klippe for meget græs og i hvert 
fald lade et område stå urørt og lade brændenælder 
stå (dem elsker sommerfuglene). Og så skal der være 
godt med bunker og rod – stenbunker, kompostbunker, 
en bunke brædder, en bunke kvas, nogle bunker blade 
og noget skrammel. Det er fint, at bygge et insekthotel  
– men man kan også nøjes med at rode. Og give plads 
til masser af blomster på buske, på træer og i græsset. 
De ensfarvede græsplæners tid er forbi. 
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