Detaljeret generelt koncept:
’Transit-natur’ som en ‘spiselig’ overgang til ny uberørt natur
– en multi-funktionel arealanvendelse.

Resumé
En indførsel af ’Transit-natur’ vil betyde, at basale natur-vilkår (gen)etableres og dermed forbereder
ny uberørt natur. Vi taler om vilkår (som efter istiden): bølgede bakker og dale, sjældne jordbundsvilkår og den dertil tilpassede trævækst, så de ligner en (Natura-2000) naturtype. ’Transit-natur’
afviger fra genoprettet natur ved, at kultur-aktiviteter tilknyttes naturen, men således at de når som
helst kan frakobles – hvorefter en autentisk naturtype skabes. Aktiviteterne tilbyder, at publikum får
dækket mange behov, hvorved arealerne i en periode er multi-funktionelle på den måde som samtiden
ønsker. De vil være multi-funktionelle indtil samfundet evt. vælger at ’Transit-naturen’ er tilstrækkelig
unik til at frede den som permanent uberørt natur. ’Transit-natur’ skal således skabe øget biodiversitet
på den korte og evt. endnu mere på den lange bane.
Herunder beskriver jeg først status, som jeg ser naturen i Danmark – fuldt op af tanker for en mere
blivende natur-genopretning. Derefter beskriver jeg ’generelt om Transit-natur’, der kombinerer de
basale natur-vilkår med de etiske & praktiske behov, og endelig forslår jeg et konkret forsøgsprojekt,
hvor jeg i praksis etablerer et eksempel på en Transit-natur, der udover den multi-funktionelle arealanvendelse, tager hensyn til de lokales særbehov, således at fokus stadigvæk er biodiversitet – og
klima-, -tilpasning, fødevare-produktion… En omkostnings- & financerings-plan for forsøgs-projektet er vedhæftet.
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Status & Muligheder for dansk natur som baggrund for hvorfor ‘Transit-natur’.
Biodiversitets-skabende uforstyrret natur: Modsat Kina, hvor deres natur er enten sort (ultraforurenet) eller hvid (fantastisk uberørt natur), har vi ikke håbløs jordforurening, men stort set ingen
uberørt natur tilbage – alt er lysegrønt/gråt. Vores ultra-sjældne natur-områder skal selvfølgelig
totalfredes på niveau med Marmorkirken.
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Vi kan ikke kun vente på at politikerne laver tilskudsordninger / opkøber plads til natur såsom truede
jorde og vandløb. Det gælder ikke kun de nuværende naturparker, men også de potentiel ekstremsjældne naturtyper (f.eks. kan vi overveje at frede sjældne jordtyper – fordi her vil vild natur gro uden
$-naturgenopretning – eller endog natur, der kan genskabes ved at dræne/tilføre vand eller afgrave 1m
fyldjord fra tørv- & gytje-jorde (Fig.1). Derfor: En virkelig stærk vej er totalfredning af vandløb og
arealer med ’truede jordarter’. Indtil da må vi forberede uberørt natur ved indførsel af ’Transit-natur’:
Det kan ikke gå nær hurtigt nok, hvis vi vil bevare truede arter. Da vi i vores lille land har stor
konkurrence om arealanvendelsen, må vi tænke multifunktionelt og heri bevare tæt-på 100% autentisk
natur natur. Vi kan genoprette kæmpestore arealer hvis vi fra NU af SKAL indtænke multifunktionel
natur ind i alle landskabs-baserede anlægsprojekter – dvs. indtænke ’Transit-natur’:
Biodiversitets-skabende kulturpåvirket natur:
Generelt om ‘Transit-natur’: ”En overgangs-natur, der dækker borgernes multifunktionelle og

umiddelbare behov, OG samtidig skaber en bestandig basis for uberørt natur i form af genskabt
topografi med vandløb, varierede jordbundsforhold og længelevende hjemmehørende planter – og
dermed plads til og basis for biodiversitet”. Kravet til ‘Transit-natur’ skal være, at alle de
grundlæggende naturlige levevilkår skal etableres ligeså varieret som i den tilsvarende uberørte
naturtype. Vi laver fundamentet for biodiversitet, når vi genskaber variation: Soleksponerede bakker &
kølige fugtige dale med bække, blotlægger anderledes jordarter end næringsrig fyldjord (gartnermuld),
sætter turbo på organisk stoftilførsel til jorden og beplanter med hjemmehørende træer & buske, der
tilhører en autentisk (evt. områdets oprindelige) naturtype.
Selv om basis-etableringen ligner vilkår som lige efter istiden, er det ikke givet at alt genskabes, fordi
meget er sket siden: klimaændringer, uoprettelig ødelæggelse af tørv & gytje-jorde, nedfalden
kvælstofforurening, langt imellem de sjælne naturtype og menneskespredte eksoter. Uanset vil en
genskabelse af de dybere jordbundsforhold, topografi, vandløb og våde lavbunds-jorde skabe variation
og mikroklimaer – fantastiske grundlag for naturtyper og dermed biodiversitet.
Forskellen imellem ‘Transit-naturen’ og en tilsvarende naturgenopretning er, at så længe denne overgangs naturtype ønskes opretholdt, er arealanvendelsen multi-funktionel. Gammel natur er interessant
natur, og ’Transit-naturen’ kan blive gammel, fordi den kan tilpasse sig skiftende behov uden at gøre
nævneværdig køb på basis natur-levevilkårene. Med ganske få ændringer kan ’Transit-naturen’ gøres
til den tilsvarende uforstyrrede naturtype: ‘Transit-naturen’ planlægges, så efter blot 20år efter at den
er ønskes omdannet til uberørt natur, så skal man være specialist for at kunne skelne imellem denne og
anden genskabt natur fra sin samtid. Derfor indgår podninger, som i mit forsøgsprojekt. De må ikke
foretages på hovedstammerne; og de urtefrø, der er spredt, er af så varierende artssammensætning at
naturtypens art-sammensætning efter få år ikke er ændret fundamentalt:
Eksempel på lokal ’Transit-natur’: ’Det næringsfattige overdrev’ er et lavpraktisk forsøgsprojekt

med mange særbehov. De grundlæggende krav til den lokale ’Transit-natur’ om at skabe en bestandig
basis for reel natur gælder også her. Derudover er der lokale særhensyn, som indebærer at træerne
ikke stikker længere ned end 80cm, hvor der er nedgravet jordvarmerør, nogle beboere er
kunstinteresserede, så de ønsker landart / skulpturer i naturen og helt konkret at skabe lavthængende
frugter – specielle urter, frugter, svampe, bær, kerner og nødder. Med ganske få ændringer kan også
den lokale ’Transit-natur’ nemt og når som helst omdannes til den tilsvarende uforstyrrede naturtype
vha. bort-beskæring af tilpodede grene, fjernelse af kunst, legepladser o.l.
Jeg forventer selv succes med at varetage behovene og biodiversitets-aspektet, men for uvildigt at
monitere projektets reelle effekt, har jeg interesse-tilkendegivelser fra en bestøvnings-forsker om
biodiversitet, citizen scientists om podning og høst, og øko-samfundenes formand om beboer-behov. 2

Se evt. yderligere om monitering af en habitat (’begrønningsfaktor’) i min KK-rapport ψ
Fig. 1: Both cities (e.g. Copenhagen) and their surrounding soils are homogenized.

Siden 1881 (og til 2015) er jorden trykket sammen, næringsrige muldjord tilsat og sjældne jordtyper tildækket,
hvilket skader betingelserne for sjældne naturtyper og dermed sjældne arter. På overfladen findes der næsten
ingen tung ler- eller humus-jord (Tørv_Gytje). I forbindelse med klimatilpasnings jordarbejdet, kan vi bringe
tidligere jordarter op, tilføje topografi, humus-og særlige udgravnings-jordtyper og dermed sjældne levesteder.

Da uberørt næringsfattig natur eller bare genskabt natur er ekstremt sjældent ser jeg mig nødsaget til i
første omgang at lave 3D modeller af hvordan et sådant areal kan se ud****. Planen er at illustrerer en
skridt for skridt transit-natur (i vedhæftede lokal genopretnings-projekt: “Det næringsfattige overdrev”
med madtræer & oplevelser) indtil habitaten er groet til.
Da projektet er multi-funktionelt er prioritering ikke retfærdig - men de MFVM-kategorier for
biodiversitet, der ses under den stiblede linie tilhører senere konceptudvikling af ’Transit-natur’.

Arealanvendelse
Da multi-funktionalitet er implicit i konceptet ’Transit-natur’, vil et sådan natur-areal kunne dække
mange behov. Især tilstræbes det perfekte grundlag for at autentisk natur nemt skabes, omend
overgangen tilbyder aktiviteter som bylignende rekreativ leg & sport, pluk-selv muligheder og ift. de
ensartede parker rigtig megen natur-idyl allerede fra dag én.
Meget gravearbejde bliver alligevel foretaget ifm. anlægsarbejder og klimatilpasning. Herfra kan vi
enten frigrave de sjældne (især næringsfattige) jordtyper som i dette projekt eller placere (f.eks. muckkalk) udborings-jord oven på (f.eks forurenet jord) som en plombering, der giver jorden tid til
selvrensning. Atter ovenpå plomberingen kan vi placere vores valgte topjord (f.eks næringsfattig
sandjord) som en ny badestrand (f.eks. ovenpå den ellers forurenede Valby parkψ.). Disse mellemtyper
højprioriterer netop biodiversitet (Mere i det vedhæftede lokal-projekt ’Transit-naturen – Det
næringsfattige overdrev’). Kommer der for mange besøgende har vi argumenterne for at arealerne
udvides, eller at guides passer på de næsten autentiske arealer (lidt ala Galapagos:).
Ligesom min klima-kampagne (http://tiny.cc/e9tqhz), ønsker jeg at starte en biodiversitets-kampagne
om "Hvad kan vi selv gøre for biodiversiteten"- dels som en generel multi-funktionel tilgang, og dels
som konkrete projekter (herunder mine egne :).

Klimaforandringer
Modsat festtaler om klima- og -tilpasning fortsætter klima-fremmedgørelsen som fast rutine. Indtil for
bare 100 år siden var Danmark et bølget og varieret landskab. Om det er villa-, parcelhuse-,
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kolonihave-ejere, entreprenører eller landmænd, så fortsætter vi med at ensrette levestederne så kun
generalist-arter overlever. Ensretningen skyldes bl.a. klimaændringer, men vi kan gøre meget:

Klimaforbedringer ved indførsel af ’Transit-natur’:
Kulstof optagelse i naturtypen,

→ kulstof optagelse i jorden ifg. principper fra Regenerativt jordbrug### .
→ opsugning af N og C ifg. ‘Permakultur principper’#### vha. vedvarende grønne arealer, humus på
overfladen og ved-planter i størst mulige mængder (ift. hvor meget de lokales behov tillader).
→ valg af arter af vedplanter, som indbygger meget kulstof
Ændret vandhåndtering

→ Genbrug af vand og vandrensning i landskabet overflødiggør energikrævende teknologi
→ Tillad en høj vandmætning på jorde med et højt C/N forhold (eks. lavbundsjorde)
Selvforsyning

→ Transportfri egne basisvarer af frugt, bær, nødder ...
→ Reduceret import af eksoter: Smagsoplevelser vha. glemte madvarer (ala. det skandinaviske køkken
eller hjemmeavl af podede kuldetålende mandler, abrikoser, svedskeblommer, nektariner)...
→ Mindre ressourceforbrug ifm. hjemme-opbevaring, mindre emballage, mindre spild
Klimaregulering i landskabet

Læ-beplantning omkring beboelser reducerer husholdningens energiforbrug - og læ til faunaen.
Vådområder, nordvendte bakker & træer overflødiggør air-condition og skaber kølige mikroklimaer.
Næringsfattige naturtyper mindsker klimagas-frigivelse

→ Ingen afgassende jordbehandling efter etablering pga. reduceret-, permakultur- eller skov-landbrug
→ Ingen energiforbrug pga. ny-tilsåning, ukrudtsbehandling…
→ Naturtypernes N-opsugende planter og evt. kulstof-rig organisk stof balancerer bælgplanternes Nfix. eller N-nedfald.
→ Konvertere de klimaskadelige græsplæner* til klima-gavnlige (stabiliserende) arter fra naturtypen.

Luftforurening
Kvælstof gødskning, pløjning og græsplæner frigiver kvælstofgasser, sidstnævnte lattergas - en
klimagas 298 x så aggressiv som CO2, hvilket dette projekt ønsker at undgå.. - se herover.

Klimatilpasning i landskabet (Fig.2): 3D-modeller: https://sketchfab.com/2phillipsmail/models
Ensretningen skyldes ikke kun klimaændringer, men vi nivellere og komprimerer jorden, afdræner den
og påfører fyldjord: Tromlede græsplæner*, traktose og pløjesåler, betonanlæg, veje, overfladevandet
rørlægges og næringsrig lerholdig fyldjord påføres (Fig. 1). Dertil kommer beplantninger med
monokultur, græsplæner eller eksoter. Alt sammen forhindrer nedsivning og naturlig afstrømning – og
forhindrer biodiversitet.
Hvis vi kan bringe klimatilpasningen til hovedsageligt at ske i landskabet, vil tag- og vej-vandet 'selvrenses' igennem jorden og der vil være en dramatisk nedgang i kloak-overløb og sjældnere overløb af
havnenes spildevands-basiner. I det vedhæftede lokale projekt + Fig.2, kan man se en helt klar retning
udstukket for udvaskning og afstrømning over land. For at vise, at dette er gennemførligt har jeg
foretages mange analyser og beregninger. Det omfatter udvaskning igennem ellers stærk komprimeret
jord (tractose), et forøget organisk jordindhold og igennem overfladeafstrømning (genskabt topografi).
Fig.2: Status, analyser og løsningsforslag for klimatilpasningen (Se modeltekster).

The darker the better leaching.

Streaming before building.

Streaming after building.
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Jeg arbejder på modellering hvordan ' Det næringsfattige overdrev's natur vil se ud,
hvis vi genetablerer det i nærheden til bygningerne (Fig. 3). Dette vil kunne ses
på den samme websideψψ. Det er tydeligvis nødvendigt, da næsten ingen har set
denne habitat de sidste 30 år. Beboerne bør få et klart indtryk af, hvad de vælger.

Bæredygtig (mad)produktion og forbrug

Fig.3:

Biodiversitet: For at kombinere fødevareproduktion OG skabe stigende biodiversitet af
hjemmehørende arter må de grundlæggende betingelser være meget tæt på den uberørte naturtypes
betingelser. Udover topografien, vand-og jordbundsforholdene skal jeg derfor også bruge den
grundlæggende samme plante-sammensætning som i naturtypen. Men for at producere attraktive
fødevarer i tilstrækkelige mængder, booster vi habitaten med et overskud af spiselige urter og vedplanter. Men for stadigvæk at fastholde de grundlæggende arter, skal især vedplanter, der gerne skal
blive gamle, tilhøre naturtypen OG bære attraktive frugter, bær og nødder. Dvs vi må pode eks.
pæretræer på sidegrene af tjørn eller kirsebær på slåen. Derefter kan samfundet altid vælge, at
bortskære de podede sidegrene hvorefter hoved-stammerne er som i naturtypen. Således kan habitat
enten fortsætte som "transit natur" til kulturelle formål eller når som helst omdannes til uberørt natur
med ekstra biodiversitet. Når vi styrker habitatens oprindelige træarter, tiltrække vi også de
hjemmehørende fugle, insekter…
Mad produktion: Podning er forbundet med udtrykket ’frugt i en fart’ (fast fruits).Dette indikerer, at
sammenlignet med at dyrke eksotiske fødevarer-træer, kan du meget hurtig og pålidelig overføre
eksotiske sorter på vild- typer såsom vild kirsebær (Prunus avium, hvoraf de fleste avlede sorter af
kirsebær allerede er podet). Podning kræver erfaring og lykkedes bedst inden for de samme arter, over
forskellige arter fra samme slægt og vanskeligere mellem forskellige slægter – og i det mindste kræves
at vi poder indenfor den samme familie. Stenfrugter som kirsebær kan pode på Slåen – ikke på
æbletræer, mens kernefrugter såsom pære ofte lykkes på æbletræer. Smagsoplevelser vha. glemte
madvarer eller egenproduktion af podede eksotiske madvarer er vigtige for lokalprojektet, udover de
etiske motiverende årsager.
Ændringer af sort udføres – for at ændre varianter f. eks. hasselnødder (canylus avellana) eller
spiseæbler på Malus sylvestris – for at øge værdien f. eks. en æble sort podet på hvidtjørn, – for
plukkehøjden som frugter fra dværgtræer eller – for at få større bær eller ændre udseendet (habitus)
som hos enebær (eks. den dramatiske Juniperus phoenicea podet på Juniperus communis). Ligesom
den japanske hvidtjørn, er enebær robust til beskæring (selv til Bonsai størrelse), omend hvidtjørn
bliver en ubehagelig tornet busk, hvis den beskæres som ung plante.
Omgivelserne kan optimere podnings-successen, eksempelvis Middelhavsarter som abrikoser (Prunus
armeniaca), ferskner/nektariner (Prunus persica), som lykkedes bedre i læ og på varme sydvendte
skråninger og på espaliertræer (f. eks.pære). For at udnytte de podede fødevarer fra udenlandske arter
eller glemte danske sorter skal vi igen lære at værdsætte sjældne smagsstoffer og glemte opskrifter.
Det kan være de store kinesiske bær af Crataegus monogyna, der podes på hvidtjørn. Indenfor kernefrugterne er den nemmeste at pode: almindelig Dværgmispel (Amelanchier lamarckii) samt alle æbler
(Malus spp.), pærer (Pyrus spp.) og kvæde (Cydonia oblonga) kan nemt podes på skovæble (Malus
sylvestris) og hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Indenfor stenfrugt-familien kan alle forædlede kirsebær (Prunus domestica), blommer (f. eks.St. Julien
A), Aronia (Sorbaronia mitschurinii) og moreller (Cultivar Morello), mandler (Prunus Dulcis var.'
Ulrich) den selvbestøvende kuldetålende sødmandel) og selv pseudo-stenfrugt bærret: havtorn
(Hippophaë rhamnoides) podes:
→ på stilke af Røn (Sorbus aucuparia),
→ på stilke af Mirabel (Prunus cerasifera),

→ på stilke af slåen (Prunus Spinosa), eller
→ på stilke af vilde kirsebær (Prunus avium). Nogle erfarne podeeksperter hævder at lave dværg-æble
og -pæretræer på havtorn (Hippophaë rhamnoides) og pærer på Bornholmsk-Røn (Sorbus intermedia).
Tyttebær kan podes på blåbær mens hasselnødde-podning kan være vanskelig på grund af langsom
dannelse af callus, men har en bedre succes, når den dækkes med paraffin. Mere om forenelighed her.
Fig. 3: Types of root deapts Oak, Sloe and Juniper. Fig.4: Example of apple grafted on hvidtjørn.

De hjemmehørende (vilde) planter foretrækkes over eksoterne£ – især som podestammer fordi:
* Hjemmehørende (vilde sorter) er som grundstamme bedre for biodiversiteten både i samspil med
andre planter og med sine tilknyttede vilde fauna.
* Den hjemmehørende podestammer (som også kan vokse i fugtig- og varmt tempereret klima indtil
200 km syd fra Danmark) er stærkere end eksoter på grund af tilpasninger til vores tempererede klima.
* Normalt er det kun de eksotiske podede grene, der dør, mens de mere robuste pode-stammer
overlever – igen på grund af deres klimatiske tilpasning.
* Driftsudgifterne reduceres til afskæring af eventuel uønsket (podestamme-)vækst.
* Specialiserede hjemmehørende arter bliver (fødevare-)permakultur, så vi kan udfase
– monokultur-arealer såsom græsplæner
– områder med eksotiske generalist plantearter (som også findes i mange vildt-frø urte blandinger).
* Nemt at begrænse prydbuske(f.eks Prunus serrulata) til få ønskede grene på vilde kirsebær (P.avium)
* Hvis træerne er tvebo, kan man pode de hunlige podekviste på de hanlige f. eks. Mulberry træer,
hvor halvdelen af træerne er nødvendige for frugt.
* Vi beslutter selv, i hvilken arbejdshøjde vi ønsker at indsamle vores bær, frugter og nødder.
Nogle af undervegetationen og de eksotiske podninger leverer også spiselige blade. ’Harpiksen’ fra
bark af Prunus avium kan bruges i stedet for tyggegummi og flere er medicinske planter. Sten fra
abrikos (Prunus armeniaca) kan bruges som alternativ til mandler, mens de dyre svesker bare er
ovntørrede blommer. Endelig er nogle ekstra produkter tilgængelige ved efterhøst. Mere om podning
teknikker, mad fra podning & under vækst urter og lokale oplevelser vises på
grafttechfood og senere som et delt dokument/forum.
Monitering: det er vigtigt at kvantificere niveauet af fødevareproduktion for at kende perspektivet af
de vilde urter og de podede ved-planter som fødekilder. Udover at få et billede af, hvilke nye arter,
som migrere til området, finder jeg det interessant at overvåge biodiversiteten af især de bestøende
arter. Dvs. fra det nuværende "landbrug ruderat" stadie og til den naturlige habitattype "det
næringsfattige overdrev". Prøveudtagnings materialet tænkes høstet i maj 2020 og 2028 fra nogle
permanente rammer p.t. med interesse fra Thomas Pape@ specialist i bestøende flue-arter.

Forbrug: De mange smagsnuancer der findes i en dansk naturtype ér nødvendigt at tilvænne sig (ala
det skandinaviske køkken) trods eksoter fra de podede grene i ’Transit-naturen’. Men langt
størstedelen af produktionen forventes anvendt til lokal selvforsyning, idet frugter, bær, nødder o.l.
forventes gratis for de fastboende.
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Arter
Mennesker og vores andre generalistiske ledsagere er kosmopolitter ligesom importerede permakultur
planter, invasive snegle, rotter, husfluer...Hvis vi værdsætter, at andre organismer end generalister skal
overleve, er vi nødt til at genskabe variationer f.eks. topografi, der gør det muligt for våde, tørre, kolde
og varme specialiserede organismer at bevæge sig i overensstemmelse med deres behov. Desuden er
mange sjældne dyrearter tilpasset til at følge de hjemmehørende plante-specialister.
Beplantning af hjemmehørende plantearter, som er tilpassede en sjælden autentiske naturtype fremmer
de rødlistede arter. Fluearterne er spændende i sig selv, men denne forhåbentlig øgede biodiversitet
bliver indikeret vha. sjældne fluearter tilknyttede næringsfattige habitater. Den ønskes moniteret ifm.
beplantning af blomstrende urter og hjemmehørende grundstammer - samt undersøgelse af evt.
påvirkning af de eksotiske podekviste og deres bi-, sommerfugle- og flue-bestøvere ifm. frugttræer og
buske. Jf. Letter of Interest: http://82qw.2.vu/1
Hurra, jeg fik en flue i øjet !

Lysåben natur
De valgte naturtyper som Transit-naturtyperne er på specialjorde og er lysåbne naturtyper (eller i byer)
De er sjældne OG egnede til at publikum kan færdes uden at forstyrre flora og fauna, især når der
laves faste stier. De kan ligge langs ’vandløb’, som undtagelsesvis er genåbnede – eller mere typisk
fremstår som temporære bække og reelt er uhyre aflange nedsivningsbassiner (som i det vedhæftede
lokal-projekt. Henstår vandet for længe i sommerperioden og der ikke er etableret tudse/frø/fiske
faunaer risikeres myggeplager - omend det er nemt at imødegå. A ‘nursery water reservoir’ for the
fauna may be needed to keep access to amphibians to control any mosquito plague.
En udbredte fejl ses ofte især i den lysåbne natur. Ofte er al underskov fældet, og når de gamle træer
falder er der ingen opvækst af nye træer. Ovenstående gælder ligeledes for:

Natur i byer
Selv små byhaver 30x20m) kan rumme meget humus, have terræn og bæklignende forløb.

Fig.5: Byhave under tørke 2014

Fig. 6: Samme byhave efter skybrud 2017

Modsat kommunernes og rådgivernes erfaringer, er det ret enkelt – med jordbunds-biologisk forståelse
– at etablere natur selv på særdeles små arealer (fig.5 og 6). Standardfejlen er at deres erfaringerne
bygger på standard etableret (næringsrig gartnermuld), hvorved deres almindelige eksotiske pryd- eller
nytteplanter overgros pga hurtigt voksende (jord-tilpasset) ukrudt - deres ‘natur’ bliver uhyre drift-

tung. På mange specielle jordtyper kan ‘Transit-natur’ med dens dertil tilpassede flora trives med
driftsudgifter, der ligger langt under græsslåning. Fordelen er, at den har fundamentet for og ligner den
autentiske naturtype ved at den umiddelbart kan tilplantes de autentiske ved-planter.
Så ‘Transit-natur’ er helt oplagt at indføre i det åbne land og omkring byer. Mere herom i
lokalprojektet og herunder:
Det lokale projekt har husene liggende i by- og beplantnings-arealerne ligger i land-zonen. Jeg ønsker
at vi fokuserer på naturtypen 'det næringsfattige overdrev' (Fig.7)***. Som nyetableret vil stedet ligne
området til højre på figuren og efterhånden som tiden går vil den se ud som til venstre. Uanset vil den
være fuldstændig beplantet med autentiske grundstammer af naturtypens plantearterne og med deres
tilknyttede hjemmehørende insekt-fauna. Som nævnt er hensigten at omdanne homogene flade
områder til topografi og eksponere den næringsfattige jord. Dette vil over tid blive rig på humus, så
hypotesen er, at kun dertil tilpassede arter migrerer. Udover, at give plads til naturen & biodiversitet vi
vil erstatte græsplæner * og eksotiske plante med indfødte planter, der giver mad (med eller uden
podning). Konceptet bør kunne udbredes uanset åbne arealer i landet, mellemarealer eller i byen.

Fig.7: Nutrient poor humus soil (left part with a 1300year old Juniper) and heavy clay soil (to the right)
In the local test-project the stiff clay soil in 10cm-8m depth can slowly develop into the pleasant humus soil.

Natur i landbrugslandet
Konceptet går ud på, at re-integrere landbrugspraksis ind i (re)etableret natur:
Der er en del forskellige aspekter af landbrug i dette projekt. I modsætning til konventionelt eller
almindelig økologisk urteproduktion skal ’Transit-natur’ skabe grundlæggende restaurering af naturen,
ligesom der forventes at være i en del af den oprindelige naturtype. Frø af naturlige urter vil i første
omgang blive udsendt i en moderat forøget andel af spiseligt urter i forhold til i naturtypen (og ingen
direkte giftige arter). Udover, at gavne forudsætningerne i naturentypen, vil de ved-planter, der skal
(re)genereres i området også være de naturlige arter. For at producere mad i en interessant mængde,
skal mange af disse naturlige træer og buske podes med attraktive nødder, frugter og bær.
På den måde bliver både natur-og føde-behovene tilgodeset: Ved-planternes grundstammer ventes at
bidrage med biodiversitet, men fungerer så også som podestammer, der kan producere fødevarer
Derudover drager vi fordel af ved-planterne ift. klimaet ved at fiksere CO2 (der inkluderer den
stedsegrønne enebær), fjerne græsplæner og eksoter som grundstammer, reducere mad-transport,
forøge de lokales økonomi ved selvforsyning og skabe flere multi-funktionelle muligheder lokalt.
Vi regenererer den oprindelige næringsfattig lerjord fra præ-industrielle (landbrugs-)tid (på
morænejord ) efter de bedste regenereret landbrugs- og permakultur-principper, så mindre
jordbehandling er påkrævet (og mindre jord organisk stof nedbrydes).
Uden kvælstof-gødskning reducerer vi desuden kvælstofudvaskningen i landskabet og mængden af
kvælstof-gas afgivelseoo .
Endelig tilgodeser vi klimatilpasningen i landskabet – frem for LAR i rør.
Desto flere ‘Transit-natur’ arealer, desto flere ‘biologiske lommer’, og hvis de efterhånden findes som
perler på en snor, vil de bidrage til spredningskoridorer for sjældne arter i det åbne land og i
landbrugslandet. I den bedste ånd indenfor permakultur-konceptet, er det vigtigt én gang for alle at
beslutte sig for hvilken naturtype, man ønsker som natur-perler. Hvis man ønsker et overdrev eller
hede-naturtype, så er det OK, at de fleste landbrugsjorde typisk har pløjesåler.
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Ønskes andre naturtyper og bedre nedsivning, skal den komprimerede jord opløses. Som i den lysåbne
natur kan en forhøjet mængde organisk stof forbedre nedsivningen, jordens evne til at holde på
næringsstofferne og afhjælpe erosion.
Uanset, så kan ‘Transit-naturens’ forøgede topografi skabe ekstra kontrol over vandbevægelsen efter
skybrud – OG disse vandmængder beriger naturen med kontrolleret frodighed, som ellers frarøves ved
genopretning af næringsfattige arealer.
Dertil kommer at vi reducerer (nulstiller) eutrofieringen og i bækken kan vi skabe selvrensning
gennem tilsætning af et "sand filter " og vha. phytopurification teknik. Afhængigt af dalens
oversvømmelses niveau er enen Paludi-kultur egnet.
’Transit-natur’ er relevant som bidrag til Reduceret-, Permakultur-, Skov- og Regenerativt jordbrug,
pga. den øgede topografi og nul jordbehandling efter etablering - som alle ser ud til at bidrage til øget
biodiversitet – modsat dyrkning af enårige afgrøder.
Summarized, this ’Transit-natur’ deviate from mainstream farming by producing food AND strengthen
biodiversity and several ecosystem services.

Naturoplevelser og friluftsliv
I min rapport til Københavns kommuneψ kan ses en del grønne aktiviteter, men aht. biodiversitet
ønsker jeg at nævne, at flere rekreative elementer også bør indgå ind i ’Trans-naturen’ for at beskytte
naturarealet - såsom øko-turisme og landart / brugskunst i naturen.
Af ’Trans-naturens’ kultur-liv kan disse områder overvejes
→ Stillearealer: I midterarealet kan anti-stress, meditation, ro, solbadning, pick nick, naturfoto-terapi...
Som lappeløsning for at vi ikke umiddelbart kan genetablere tørv & gytje i jorden eller gamle træer,
kan vi etablere et års energiafgrøder, organiske afklip/flis og store døde træer (evt. med efeu op

vækst) skabe autensitet og også reelt give levesteder for mange dyr.
→ Mellemaktivitet: Gåture, leg, hulebyggeri, spejder-aktiviteter, lære podning og spiseplanter at
kende, lære naturhistorie (eks. 70% af alle opfindelser er inspireret af naturen),
→ Højaktivits-areal: I periferien kan dannes f.eks. rulleskøjte-, løbe- og klatre-ruter.

Andet
Motivation og viden om biodiversitet, der forbedrer borgernes ønske for mere biodiversitet: Skov og
lavbunds-jorde som klima og biodiversitets-forbedrende arealer har borgerne og politikerne taget til
sig som belejlige og oplagte lavthængende frugter. De anstøder og berører end ikke natur-skeptikernes
hverdag. Men Natur- & biodiversitetspakke-udbuddet tegner til, at MFVM ligeledes lægger op til, at
det er NU, at hver sten skal vendes, hvis noget biodiversitet skal reddes. Vi må bevidstgøre den bredde
befolkning om, at rigtig natur ikke er friseret glansbillede-natur - uden muligheder. Og højst 1 ud af
100.000 danskere har, udenfor kystarealerne, nogensinde set uberørt natur. Hvis vi forsigtigt starter
med overgangs-projekter, vil vi ikke møde alvorlig modstand. Når folk så er blevet lidt bevidste om
dårlige vaner og hvad rigtig natur er, kan vi stille med de nødvendige omstillinger. Det kan være
frivillige adfærds-omlægninger eller afgifter som gennemskueligt kanaliseres som flere tilskud til
biodiversitets-skabende natur: Ligesom klimaet kræver biodiversitets-krisen gennemgribende
handling, som mainstream-danskere i dag vil finde rabiate: Afgifter må overvejes imod almindelige
dårlige vaner såsom rutinemæssig brug af asfalt/beton, anlæggelse af afdrænings-rør, kunstgødet
havebrug, græsplæner, eksotiske (=alm. have)planter o.l. især fordi befæstede arealer og ikke-reel
natur optager al plads - og forhindrer biodiversitets-skabende natur. Afgifterne skal så uddeles som
arealstøtte til de, der fastholder rigtig natur (eks. Natura2000 naturtyperne) eller projekter, der
genskaber natur. Bevidstgørelsen skaber nye lavthængende frugter (ligesom bandlysning af offentlig
indendørs rygning bevirkede, at der er mulighed for tobaksafgift til gavn for sundhed og velfærd).
Desuden bliver ægte natur ofte tilsidesat for “almenvellets skyld” dvs. aht. kortsigtet økonomi /
motorveje... Derimod findes der lokalt på lokaliteten populære aktiviteter, dyr kunst / landart, dyre
øko-landsbyer eller attraktive landbrugsprodukter, bliver arealet reelt fredet.
For at flere end 20% danskere forstår ordet biodiversitet***, skal deres lave forståelse forøges for
hvad rigtig (uberørt) natur ser ud - og lyst til at opleve den. Selv ved kysterne har vi næsten ingen uberørt natur tilbage, og indtil vi har, kan vi være tvunget til at vise natur vha. 3D modeller og trin for trin
vise – hvad biodiversitets-skabende natur er (mangler endnu 3 naturmodeller). Næste skridt er, at vi
skaber motivation via overgangs-natur igennem ’Transit-natur’med multifunktionel arealanvendelse,
som langt flere borgere har lyst til at være ude i. Mange går ikke tur i skoven og især ikke teenagere.
Har vi derimod ’Transit-natur’ – dvs. oplevelsesrige mellemtyper imellem byliv og natur-idyl – vil
flere blive motiveret til mere biodiversitet. Men det er essentielt for Transit-naturen, at det ikke kun er
af natur af udseende, men arealer på et autentisk fundament, der nemt kan konverteres til uberørt natur.
--------------------------------------------------------

Skov
Skiftende regeringer har prioriteret uforstyret climax skov og har dedikeret de fleste af de tilgængelige
biodiversitets budgetter til skov-naturtyperne, hvilket efterlader næringsfattige, topografiske og åbne
landområder til private initiativer (og kommuner, der laver klimatilpasning i sidste øjeblik). Det vil
være indlysende at gå i retning af at (re)generere og forberede biodiversitets-rige naturområder langs
veje eller virksomhedens bygninger, parker i byerne, urentable landbrug områder... i forbindelse med
jordbehandling af de mange klimatilpasnings projekter (i stedet for rør-teknik).
Uberørte skoves klimaks-træer er perfekte til at optage CO2. Og hvis de ikke drænes, gamle træer
ryddes eller anvendes kommercielt skabes megen biodiversitet. Men vi skal gennemtænke artsbeplantningen og undgå kvælstof-tilførsel i en forfejlet iver for at fremvise flotte skove, fordi
afgasning af NOx’er er langt mere klimaskadelige end CO2 og vi har i forvejen en del biodiversitet

tilhørende de kvælstofrige jorde. I periferien af vedhæftede lokal-projekt er næringsrig jord presset ind
i bakker i rend-områderne som ’Den lysåbne skov’ med især protein-producerende beskårede elme- og
hassel-nøddetræer. Den lokale ambitionen at få erfaringer herfra til senere at etablere skov-landbrug
som habitattype på nye produktionsarealer (mens det øvrige øko-landbrug producerer enårige urter i
mellemtiden). Det lokale projekt med et overdrev tilstræber arealmæssigt glidende overgang til et
skov(landbrugs)-projekt§§ (som for 225år siden).
I en genskabt 'transit-natur’s naturlige økosystem, der dybest set rummer de fleste af de oprindelige
arter, forventer vi også pattedyr at migrere. De hjemmehørende plantearter er fremragende til dyrelivet
og øger biodiversiteten. Skoven vilde dyr er generelt ' velkomne ' i området (i det lokale projekt). De
mulige sårbare knopper og skud ventes at være beskyttet, da de er podet højt som sideskud i nærheden
af tornede træer, og hvis jagt senere er nødvendig, så har øko-landsbysamfundets store netværk adgang
til certificerede jægere, der kan nedbringe en evt. overproduktion af kaniner og hjorte, der afgræsse for
stor andel af de spiselige urter eller reducere væksten af de podede træer.
Skovens indre biodiversitet ventes først varetaget i næste ’Transit-natur’ projekt ’Den lysåbne skov’.

Hav
Særligt langs vores fjorde kan kontrollerede overløb sikre at kystnære byer eller værdier ikke
oversvømmes. Havets biodiversitet indgår ikke direkte i dette projekt.

International naturpolitik
Med udvikling af eksempler på mange hjemmehørende naturtyper har vi på lang sigt have koncepter at
tilbyde internationalt ligesom ’first-mover’ ø-samfund (ligesom Samsø som energi-ø) - og en succesrig
’Transit-natur’ som ’Det næringsfattige overdrev’ med podede mad-træer og -urter vil kunne indgå i
lokale rundvisninger for udenlandske øko-turister, i demonstrationscenter i Permakultur Danmark og i
LØS internationale formidling. Biodiversitetsskabende internationale strategier indgår ikke i dette
projekt.
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