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Lektion 1-3:

Lektion 8 - 13:

Interessentanalyse i Powerpoint
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OPGAVEARK TIL MODUL 3, LEKTION

8-9
PROJEKTOPGAVE
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Gruppen skal nu i gang med følgende

projektopgave :

»Hvordan kan levevilkår for truede
dyr og planter i
agerlandet forbedres på de økologiske
landbrug?«
Hver gruppe udvælger – blandt de
truede arter:
• 1 pattedyr
• 1 fugl
• 1 insekt
• 1 plante
Gruppen skal undersøge, på hvilke
måder arterne er truede og give
forslag til, hvordan det økologiske
landbrug, som de besøgte på ekskursionen,
kan fremme deres levevilkår. Forslagene
landmanden når grupperne fremlægger.
kan fremvises til

Introduktion: Natur på økologiske landbrug
Natur på økologiske landbrug, 6. klasse - 9.
klasse.

Som uddybning, opfordres I til at
undersøge samme arters forhold
på en anden form for økologisk landbrug, end den som de besøgte.
Hovedkategorierne er: kvæg, svin,
fjerkræ, planter og frugtavl.
I kan ringe eller skrive til ejerne

af disse landbrug for at indhente

Husk at forslagene skal tage højde
Se mere information om natur på

flere oplysninger.

for landmandens interesse i at drive

andre økologiske landbrug på næste

landbrug på gården.

side.

Modul 3 • Lektion 8-9 Side 1
INDSKOLING

H VA D

H VA D

E R

Ø

INTRODUKTION TIL NATUR PÅ

O
I ?

NATUR PÅ ØKOLOGISKE LANDBRUG

Naturen er trængt
Det meste af det danske landskab
er i dag benyttet
til landbrug. Kun 10 procent af landets
areal står
tilbage som beskyttet natur i form
af heder, enge,
overdrev og lignende.
Derved kommer naturen til at ligge
som små øer i
et hav af dyrket landbrugsjord.
Manglen på forbindelse mellem områderne
begrænser dyr og planters mulighed
for at overleve
og sprede sig. En stor del af de vilde
dyr i marken
lever ved de dyrkede marker.
Derfor forsøger man at finde en
balance, hvor der
både er plads til de vilde dyr og til
at drive landbrug.
Hvilke dyr?
Som tegn på høj kvalitet af natur
på et

landbrug

INTRODUKTION TIL NATUR PÅ

OVERBYGNING

ØKOLOGISKE LANDBRUG
9. KLASSE
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NATUR PÅ ØKOLOGISKE LANDBRUG

kan man vælge at se på de dyrearter,
der lever i og
omkring markerne. Det gælder for
eksempel: Sanglærke, hare, agerhøne, firben, padder
og dagsommerfugle.
Naturen er trængt
Det optimale er derfor at finde en
Det danske landskab er intensivt
Erfaringerne viser, at hvis der gøres
balance, hvor
udnyttet –
noget
at
der er plads til markvildtet sammen
primært tilfor
fremme disse arter, har det samtidig
jordbrug, der sammen med skovene
med landen god effekt
brugsdriften.
udgør to
på en lang række andre dyr og planter.
tredjedele af landets areal. Kun 10
procent af landets areal står tilbage
som beskyttet
Som indikatorer for god naturkvalitet
natur i form af heder, enge, overdrev
Landmanden kan anlægge områder,
kan man
og lignende.
hvor der ikke
vælge at se på arter, der lever i og
Derved kommer
bliver gødet, lave naturstriber, insektvolde
omkring marknaturen til at ligge som små isolerog marerne. Det gælder for eksempel: Sanglærke,
ker med foder til vilde dyr, for blotede øer i et hav
af dyrket landbrugsjord.
hare,
at nævne et par
agerhøne, firben, padder og dagsommerfugle.
eksempler.
Manglen på forbindelse mellem områderne
beErfaringerne viser, at hvis der gøres
grænser dyr og planters mulighed
Det tager tid
noget for at
for at overleve
fremme
disse
arter,
har
det samtidig en gavnlig efDet er vigtigt at landmanden gør og sprede sig. En stor del af markvildtet
sig klart, at nye
lever i og
fekt på en lang række andre dyr
ved de dyrkede
tiltag med natur-fremme skal have
og planter.
lov til at ligge marker.
Landmanden kan anlægge gødningsfrie
samme sted i flere år, inden de nye
områder,
tiltag har efnaturstriber,
insektvolde,
vildtagre for blot at
fekt.
nævne et par eksempler.
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MELLEMTRIN
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Lektion 14:
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MODUL 4

OVERBYGNING

MODUL 2
Forslag til evaluering i henhold til trinmål.
Lektion 3, 4-7:

Opgaveark 2: *Spørgsmål til gruppeopgave,
der besvares på gården, og hvor svarene
findes via QR-koder på gården.
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OPGAVEARK: BESØG PÅ ØKOLOGISKE

LANDBRUG
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Sted
På gårdens marker, i levende hegn,
vådområder m.v.
Landmand og lærer udpeger en
station til hver gruppe.
Udstyr til hver gruppe
• en smartphone eller iPad, der
kan aflæse QR-koder.
• papir til at skrive svar på
• flora/fauna (medbragt fra skolen)

*SPØRGSMÅL

Fra grejkassen på gården
• 1 feltspade til at grave i græstørv
og jord
• 1 hvide bakker
• 2 insektsugere
• 2 lupper
Opgaver på næste sider
- til opgaver markeret med * findes
løsninger

på QR-tavle ved mødestedet (se

næste side)
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Opgaveark 1: Gruppeopgaver, hvor svarene
tages med retur til skolen.

De nye undervisningsmaterialer
til ‘Natur på økologiske gårde’ er
støttet af:

samt Fonden for Økologisk
Landbrug og:

Se hele materialet på www.okologiiskolen.dk
Foreningen Økologisk Skolegårde
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