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Biodiversitetsfremme i Danmark 

Naturen og biodiversiteten er i tilbagegang – både i og uden for Danmark. Den Danske Rødliste viser, 

at 1844 arter er i risiko for at uddø. For at forbedre bevaringstilstanden har dyr og planter behov for 

flere sammenhængende naturområder. 

Miljøstyrelsen har i deres seneste afrapportering over bevaringsstatus for naturtyper og arter vurderet, 

at 95% af naturtyperne og 57% af arterne er i ugunstig bevaringstilstand. 

EU har desuden forpligtet sig til gennem en biodiversitetsstrategi at standse tabet af biodiversitet 

senest i 2030. Medlemsstaterne har besluttet sig for at genetablere natur og oprette et netværk af 

beskyttede områder med høj biodiversitets- og klimaværdi, der skal dække mindst 30% af EU’s land- 

og havarealer. 

 

Formål med opgaven 

Med afsæt i geografisk information skal gymnasieeleverne – med deres viden om geografi og 

offentlige tilgængelige geodata – vælge et afgrænset område i Danmark (evt. jeres 

lokalområde) og komme med et konkret og velbegrundet forslag til, hvordan man kan fremme 

biodiversiteten på det udvalgte areal for at imødekomme biodiversitetsstrategien. 

 

Tema 

Årets gymnasiekonkurrences tema er GIS, biodiversitet og naturfremme. Fokus er på FN ́s 

Verdensmål nr. 15: “Livet på land”, som omhandler beskyttelse, genoprettelse og støtte af 

bæredygtig brug af økosystemer på land, standsning af udpining af jorden og tab af 

biodiversitet. 

 

Materialer 

I kan tage udgangspunkt i nogle af nedenstående kort: 

De digitale naturkort inkl. Biodiversitetskort: 

• https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-plangroendk 

Klima-lavbundskortet: 

• https://klimalavbund.dk/1 

Copernicus arealanvendelseskort: 

• https://lcviewer.vito.be/2019 

Ændringer i arealanvendelse i europæiske lande i perioden 2000-2018: 

• https://land.copernicus.eu/dashboards/clc-clcc-2000-2018 

 

Kortene indeholder flere forskellige aspekter, som I kan bruge til at udpege områder, der er 

særligt fordelagtige for natur- og biodiversitetsfremme set i forhold til diverse biodiversitets-

indikatorer, udbredelsesarealer for forskellige arter, kulstofrige lavbundsarealer mm. 

Desuden kan I tage hensyn til eksisterende beskyttede naturområder, bebyggelse og veje. 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-plangroendk
https://klimalavbund.dk/1
https://lcviewer.vito.be/2019
https://land.copernicus.eu/dashboards/clc-clcc-2000-2018
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− De digitale naturkort og biodiversitetskort indeholder kort over kortlagte og potentielle 

levesteder for de arter, der er allermest truede og sjældne – de såkaldte rødlistede arter. 

Biodiversitetskortet viser de vigtigste naturområder, hvor naturbevaringsindsatsen kan 

målrettes effektivt for at sikre de rødlistede arter og sikre vores mest værdifulde natur. 

Portalen kan også bruges til at vise historiske baggrundskort eller ortofoto (luftfoto) og 

følge udviklingen af et område gennem tiden. 

− Klima-lavbundskortet viser de områder med kulstofrige lavbundsjorder, der mest 

hensigtsmæssigt kan udtages fra landbrugsdrift med henblik på at reducere landbrugets 

drivhusgasudledning mest muligt. Klima-lavbundskortet indeholder ligeledes et 

screeningsværktøj til visualiseringen af vandpåvirkninger og områder, der kan være 

truede af oversvømmelser som resultat af klimaforandringer. Mere om lavbundsjorde 

kan læses her: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/landbrug/lavbundsjorde 

− Copernicus arealanvendelseskort er en arealanvendelseskortlægning af Europa baseret 

på satellitbilleder 

− På Copernicus’ hjemmeside er det også muligt at få vist ændringer i arealanvendelsen i 

bl.a. Danmark visualiseret i form af dashboards. 

De digitale naturkort 

Forskellige temaer og lag aktiveres ved at trykke på menuerne i venstre side. Hvis laget ikke 

bliver synligt, kræver det, at I zoomer ind på et område. For at finde levesteder af en bestemt 

truet eller sårbar art kan I trykke på: “Find udbredelse af". 

Biodiversitetskortet 

Bioscoren findes under bjælken ‘Biodiversitetskort 2021’, og viser områder, som er særligt 

værdifulde, fordi de enten er levesteder eller potentielle levesteder for rødlistede arter. Jo 

højere en værdi, jo mere værdifulde er levestederne. 

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/landbrug/lavbundsjorde/


 

3 
 

 

Historiske kort 

Den historiske udvikling over et område kan ses ved at vælge: “Historiske baggrundskort”. På 

nedenstående to figurer ses Skjern Enge, den nederste del af Skjern Å, der blev rettet ud i et stort 

landvindingsprojekt i 1960’erne for at skabe frugtbar landbrugsjord med store konsekvenser for 

dyreliv og vandkvalitet. 
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Klima-lavbundskort 

På klima-lavbundskort visualiseres oplysninger om lavbundsarealer, jordforhold, natur, 

hydrologi og vandpåvirkninger (oversvømmelsestruede arealer). Forskellige temaer og 

signaturforklaringer aktiveres ved at trykke på menuerne i højre side. 
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Krav til opgaven 

Jeres opgave skal indeholde følgende: 

1. Vælg et område (evt. jeres lokalområde) et valgfrit sted i Danmark og kom med et 

forslag til, hvordan biodiversiteten kan fremmes på det udvalgte areal. Eksempler på 

besvarelsen kan være naturgenopretning af lavbundsarealer, skovrejsning, gen-

slyngning af vandløb, ”rewilding”, forbedringer og tiltag i områder med høj andel af 

truede arter, etablering af faunapassager og grønne korridorer på tværs af motorveje, 

osv. 

2. I skal give en argumentation for valget af område. Her er det vigtigt, at I er opmærk-

somme på biodiversitetssituation, beboede områder, infrastruktur o. lign. Løsningen 

må ikke placeres inden for eksisterende større naturbeskyttede arealer (f.eks. 

NATURA-2000, ramsarområder eller nationalparker). Her kan I tage udgangspunkt i 

ovenstående kortmateriale. 

3. Diskuter, hvorvidt jeres løsning fremmer biodiversitet og natur. 

4. Husk kildehenvisning. Vær kildekritisk og angiv altid anvendte kilder og geodata. 

5. Angiv jeres navne og navnet på jeres gymnasium på plakaten. 

Der er ikke kun ét rigtigt svar, men jo bedre, I reflekterer over jeres valg og inddrager både 

samfunds-, natur-, miljø- og klimamæssige faktorer samt hensyn til områdevalget, jo større 

sandsynlighed er der for, at bedømmelsesudvalget vil udvælge jeres plakat til at komme i 

finalen. 

 

Forventet tidsforbrug 

Estimeret tidsforbrug er 2 lektioner, eventuelt suppleret med hjemmearbejde. 

 

Besvarelsen  

Det ovenstående indhold skal sættes op som en plakat og indsendes digitalt som et PDF-

dokument via formularen på hjemmesiden: https://kortdage.dk/gymnasiekonkurrence. 

Tidsfrist for indsendelse af plakater til Gymnasiekonkurrencen 2022 er den 11. oktober. 

 

Bedømmelse 

Et ekspertudvalg fra den danske geodata-branche vil efter den 11. oktober udvælge de tre 

bedste forslag. Disse tre forslag får lov til at fremlægge plakaten under årets Kortdage, den 

16. november 2022, og har derved mulighed for at vinde 10.000 kroner, som kan bruges til 

en studietur. Bedømmelsesudvalget lægger vægt på følgende forhold: 

• Forslaget til udpeget område er begrundet overbevisende og de præsenterede 

værktøjer til geografisk analyse er anvendt 

• Der foreligger gode refleksioner over løsningens fordele og ulemper 

• Forslaget tager sig grafisk godt ud og er overskueligt præsenteret 

https://kortdage.dk/gymnasiekonkurrence
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Eksempel på besvarelse 

Et eksempel på, hvordan en plakat kunne se ud, kan I se nedenfor. Husk, at I gerne må være 

kreative i opgaveløsningen og med plakaten! 

 

Rigtig god arbejdslyst! 


