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2
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

INDHOLDSFORTEGNELSE
BAGGRUND, ANALYSE OG MÅL
Introduktion
Udvikling af biodiversitet i Universitetsparken
Hvad er biodiversitet?
Universitetsparken i dag
Universitetsparkens historie
Respekt for bevaringsværdier
Værdibærende landskabsarkitektoniske elementer
Baggrund og proces
Input fra biodiversitetsworkshop
Universitetsparkens sammenhæng med eksisterende bynatur
Nuværende biotoper og tilsvarende naturlige biotoper
Biodiversitetsmål og succeskriterier
Kommunikation
Eksempel: AAU og SkejBynatur
Eksempel: Høje-Taastrup Kommune og NYE

4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
23
24
26

PRINCIPPER OG MANUAL FOR BIODIVERSITET
Bærende principper for biodiversitet i Universitetsparken
MANUAL
Centrale brugsplæner
Bearbejdning af kanterne
Udfyld gårdrum og mindre græsarealer
Tilføj strukturelementer
Busket
Egetræer
Beplantning i tilknytning til bæk og søer
Facader med klatreplanter
Udfas ikke hjemmehørende og invasive arter

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PROJEKTER I 2022
Kantzoner med engareal
Engareal med højdevariation
Gårdrum med strukturelementer
Mindre forsøgsområder

BILAG
Bilag A - Samlede artslister fra Universitetsparken
Bilag B - Anbefalede frøblandinger til biotoper
3
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

40
41
42
43

INTRODUKTION
Aarhus Universitet har vedtaget at der skal etableres biodiversitet på 5-10% af universitetets grønne arealer.
I Universitetsparken er der et stort demonstrationspotentiale til gavn for mere bæredygtige og biodiverse miljøer
på lokalt niveau. Med den rette fysiske planlægning kan flere af universitetets områder tjene en række lokale formål
inden for biodiversitetsområdet såsom undervisning, forskning og almene naturoplevelser og oplysning.
Der er på nuværende tidspunkt udlagt enkelte områder til biodiversitet fx områderne Fuldt Flor, AU Garden og
et gårdrum ved bygningskompleks 1520. De to førstnævnte områder drives af medarbejdere og studerende med
undtagelse af græsslåning, som varetages af gartnerne. Driften af kommende biodiverse tiltag og områder vil skulle
varetages af gartnerafdelingen.
Oplæg til mere biodiversitet på campus
Der er i løbet af 2020 og 2021 internt på AU arbejdet med oplæg til, hvordan der kan skabes mere biodiversitet på
Aarhus Universitets arealer. Der er vedtaget og oprettet forsøgsarealer svarende til ca. 7 % af Aarhus Universitets
grønne områder, som er placeret i udkanten af universitetsparken, forskellige steder i Aarhus samt i Emdrup og ved
Påskehøjgaard. Disse områder er etableret i et samarbejde mellem lokale driftsansvarlige, gartnere, forskere og
studerende.
Biodiversitet inden for rammerne af Universitetsparken
Aarhus Universitets bygninger er samlet på et unikt campusområde med Universitetsparken som et vigtigt centrum.
I dag består Universitetsparken af søer, grønne græsklædte bakker og solitære egetræer. Universitetsparken har en
særlig status som kulturmiljø med høj bevaringsværdi, og der er i den henseende begrænsninger for i hvilket omfang
forskellige områder i parken kan udlægges til biodiversitet.
Generelle holdninger til og præferencer for vild vs. kultiveret natur befordrer også overvejelser om, hvor en mere
biodivers natur kan indpasses, og hvor det mere kultiverede parkmiljø foretrækkes, samt på hvilke campusområder
biodiversiteten gør mest gavn. Der er en række æstetiske og hygiejnemæssige hensyn at tage, så studerende,
forskere og ansatte samt byens borgere forsat eller i endnu højere grad vil nyde at færdes og opholde sig i de
grønne områder. Det er dertil vigtigt at tage højde for, at der årligt arrangeres store udendørs studenterevents, som
medfører stort slid på de centrale græsarealer.
Nærværende potentialeplan har fokus på at anvise, hvordan man vil kunne etablere biodiversitet i Universitetsparken
ift. principper for forskellige biotoper. En del af principperne vil kunne anvendes på flere af campusområderne såvel i
Aarhus som i andre landsdele.
Sidst i planen er der foreslået biodiversitetsområder i Universitetsparken til anlæggelse i 2022.

4
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

UDVIKLINGEN AF BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN
Aarhus Universitet har vedtaget, at 5-10% af universitetets
grønne arealer skal udlægges til biodiversitet til gavn for flora
og fauna.
Områderne skal bidrage positivt til den samlede oplevelse og
brug af universitetets unikke campusområder.
De biodiverse områder skal kunne bruges i forbindelse med
undervisning og forskning, ophold og naturoplevelser samt
medvirke til at øge den lokale biodiversitet.
Aktiviteter og indsatser følges op med kommunikation og
formidling for at sikre synlighed og vidensdeling.
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HVAD ER BIODIVERSITET?

Biodiversitet er et begreb, der bruges til at beskrive mangfoldighed
og variation hos levende organismer i et givent miljø. Begrebet
dækker dels variationen af forskellige arter, men også den genetiske
variation indenfor den enkelte art samt variationen af levesteder og
de samspil, som arterne indgår i med hinanden.
Hvorvidt en konkret art findes et givent sted afhænger af, om
området opfylder de krav, som arten stiller i forhold til klima,
ressourcer og levesteder samt artens mulighed for at finde frem til
området og etablere sig i evt. konkurrence med andre arter.
Selv om de ydre rammer for biodiversiteten vil variere meget
afhængigt af, om man befinder sig i et lysåbent naturområde, i en
skov eller om der er tale om mere forstyrrede, bynære omgivelser, så
er de overordnede principper for biodiversitet de samme og påvirkes
bl.a. af følgende faktorer:
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Variation
Størrelse
Kontinuitet
Ressourcer og levesteder
Afstand til eksisterende naturområder

Variation
Forskellige arter stiller forskellige krav til deres
leveområder. Nogle arter er tilpasset livet i våde områder,
mens andre arter alene trives på tørre arealer. Nogle
arter trives bedst på næringsfattige arealer, mens andre
foretrækker et mere næringsrigt miljø, ligesom også pHværdien, sol- og skyggeforhold, jordbundsstruktur m.m.
er afgørende for, hvilke arter, der findes hvor. Jo større
variation, jo flere forskellige levesteder, og stor variation
skaber således grundlag for flere arter af planter, dyr og
svampe.
Størrelse
Størrelsen af et område har stor betydning for, hvor
stor en biodiversitet det kan indeholde. Store områder
vil kunne rumme større variation i de fysiske forhold og
dermed en større artsrigdom. Et stort område vil også
rumme flere individer af en given art end et tilsvarende
mindre areal. Dermed vil de bestande, der er knyttet
til store områder, være mindre udsatte for at forsvinde
som følge af ydre påvirkninger som f.eks. tørke, kulde,
prædation (at et dyr udnytter en føderessource) eller
oversvømmelser.
Kontinuitet
Tid er en væsentlig faktor for udviklingen af et områdes
natur og biodiversitet. Det tager tid for arter at sprede
sig til nye levesteder, ligesom det tager tid for et område
at udvikle sig nok til, at en given art vil kunne benytte sig
af området. Derudover tager det tid for bestande at blive
tilpas store og modstandsdygtige, så de ikke risikerer at
uddø som følge af ydre påvirkninger.
Man kan fremskynde effekterne på områdets
biodiversitet f.eks. ved at gøre enkelte træer gamle før
tid, ved udlæg af dødt træ/ved samt ved plantning og
udsåning af planter og således kunstigt tilføje eller skabe
ressourcer og levesteder for flere forskellige arter.
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Ressourcer og levesteder
Arterne er afhængige af, at områder tilbyder de rigtige
ressourcer i form af føde samt egnede steder for arterne
at finde skjul eller etablere ynglesteder. Nogle arter,
generalisterne, stiller begrænsede krav til de ressourcer,
som de har behov for, mens andre arter, specialisterne,
stiller langt mere specifikke krav. Nogle insekter og
svampe lever f.eks. kun på én enkelt planteart, mens
mange fugle stiller meget specifikke krav til de områder,
som de etablerer deres reder i.
Omfanget og variationen af fødekilder i et givent område
kan øges ved f.eks. at udlægge døde stammer, udplante
forskellige planter, etablere stenbunker, grave vandhuller,
lave solbeskinnede skråninger, lave områder med bar
jord og gøre større træer gamle før tid. Herved øges
variationen af både fødeudbud og levesteder markant,
og grundlaget for en langt større biodiversitet er skabt.
Ved endvidere at benytte hjemmehørende arter i
forbindelse med plantevalg understøtter man tillige
en større diversitet end ved brugen af eksotiske arter.
Hjemmehørende arter har generelt en større diversitet
af følgearter tilknyttet, da de gennem millioner af år har
udviklet sig i samspil med hinanden, mens eksotiske arter
ikke har opnået samme grad af tilhørende artsrigdom.
Afstand til eksisterende natur
At et område opfylder en konkret arts levekrav er ikke
nødvendigvis ensbetydende med, at arten forekommer
i området. Arternes forekomst på et specifikt areal
afhænger også af, om arten har mulighed for at sprede
sig dertil. Jo tættere artens eksisterende levesteder
ligger på nyskabte, velegnede levesteder, jo større er
sandsynligheden for, at arten vil kunne sprede sig dertil.
Hvis arterne ikke naturligt kan spredes til området,
så kan man evt. assistere spredningen ved at udså
frøblandinger eller transplantere artsrig græstørv eller
‘urteplugs’, altså udplante konkrete planter af en vis
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Universitetsparken er i dag rammen om den
centrale del af Aarhus Universitet.
Parken er ca. 200.000 m2.
Universitetsparken i Aarhus er, udover at være
Danmarks største egetræspark, ét stort mylder
af liv. Her færdes studerende på vej til og fra
forelæsning, ænder krydser vejen, når de har
lyst, og nysgerrige turister bevæger sig rundt
i det bevaringsværdige kulturarvsområde.
I Universitetsparken ligger også en række
kulturinstitutioner i form af Det Kongelige
Bibliotek, Naturhistorisk Museum, Steno Museet
og Antikmuseet.
Parken er til dagligt en ramme for mange
aktiviteter for studerende, forskere og
undervisere.
Dertil afholdes der i parkområderne to store
årlige events, som kræver græsarealer med en vis
robusthed.
Kapsejladsen afholdes hvert år i juni omkring
søerne i den centrale del af parken og har op
imod 30.000 deltagere.
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag med
en række koncerter og idrætsarrangementer
afholdes hvert år i september måned i området
omkring Grønningen/Galgebakken. Her er der
også ofte op mod 30.000 deltagere.
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”Sørensen og C. F. Møller holdt sig væk fra de tomme symboler, som blev en del af funktionalismen. Men sådanne klare ord
som helhed og enkelhed kunne de enes om at udtrykke. Og det
talte de om. Deres blufærdighed, deres udprægede respekt
for store ord og teoretisk æstetik har sikkert afholdt dem fra at
klæde deres tanker i ord.”
”C. Th. Sørensen – en havekunstner”, Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer, side 110.

”Enkelthed er en dyd. Aarhus Universitet er bygget op omkring
en kløft og et smukt, kuperet bakkelandskab, der strækker
sig ned mod havet. Bygningerne ligger spredt over et større
parklignende område, hvilket giver området det campuspræg,
man kender fra udenlandske, især amerikanske, universiteter.
…. Byggeriet er del af den bevægelse, der senere er blevet
kaldt “funktionalismen”: dvs. byggeri, hvor formen er underordnet funktionen, og hvor unødvendig pynt og udsmykning
R
E
er skåret bort. Med sit smukke, enkle formsprog og respekten
T
A
for de mennesker, der skal benytte det, kom Aarhus Universi- CIT
tet til at danne skole for dansk byggeri helt frem til midten afDE
1950’erne.”
EN

G
G
Y
”Kulturkanon”, Af Jeppe Villadsen, journalist, 2006
B
S
R
E
DE LG
N Æ i terBygningerne ligger ‘smukt ligesom tilfældigtUhenkastet
V
D
U
rænet’
- citat Axel G. Jørgensen, Arkitekten Årg. 51, 1949 s. 187
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UNIVERSITETSPARKENS HISTORIE

Universitetsparken er et hyldet og signifikant
arkitektonisk og landskabsarkitektonisk værk, der
afspejler nye strømninger i den tid, det er bygget i. Det er et funktionalistisk værk, der udlever
drømmen om at skabe en moderne campus.
Universitetsparken er skabt ud fra forbilledet i
form af Hannes Mayers Bundeschule i Bernau lidt
udenfor Berlin. Det var tanken om pavilloner, der
placeres i et skrånende terræn, der inspirerede
C.F. Møller, Kay Fisker, Povl Stegmann og C.Th.
Sørensen i skabelsen af den nye campus.
Allerede i konkurrenceforslaget var der skabt
en tankegang om en campus, der kunne udvikle
sig over tid og tilpasses med nye bygninger, når
dette måtte findes nødvendigt. Så længe bygningerne placeredes i frie grupperinger omkring det
åbne dalforløb i morænedalen, var grundidéen
så stærk, at der kunne adderes yderligere etaper
uden helheden gik tabt.
Visionen var at skabe et værk, der var uden
unødige dekorationer, med et enkelt og funktionalistisk udtryk både i bygninger og parkområder.
I skabelsen af den centrale del af parken har det
være essentielt at skabe en klar ramme, som bygningerne kunne placere sig i og omkring. Derfor
blev der arbejdet med klare koncepter som egelunden og den åbne skålform, der understregede
bygningernes placering i landskabet.
I skålformens bund bygges videre på en eksisterende bæk, også symboliseret som visdommens
kilde, der opdæmmes og tilføres yderligere vand
fra universitetets tage. Herved skabtes to søer
midt i parken. C.Th. Sørensen blev inspireret af

naturen i udformningen af parken, og han havde
en ambition om at skabe en naturlig egelund på
stedet.
Egetræerne blev valgt, da de er hjemmehørende
i Danmark. Der blev i løbet af processen stillet
spørgsmål til, hvorfor bøgen ikke blev valgt, da
dette nu var nationaltræet. Bøgetræer trives ikke
så godt omkring bygninger og kaster en meget
tæt skygge. Derfor landede valget på eg, da
der blot skulle udvælges én træsort til området.
Egene blev plantet som agern og er langsomt
vokset frem på stedet.

I flere kilder kan det ses, at C. F. Møller mente, at

‘Udover de buske, som beskytter fortove, skrænter og

morænekløftens skulle fremstå landskabelig med

pladser, bør der af bevoksning, hvor de nævnte hensyn

græsklædte skråninger og egetræer fremfor med

ikke er til stede, kun forekomme egetræer. Prydbuske,

kultiveret havepræg.

blomster, bede, løg i plænerne og lignende er

Det synes dertil vigtigt, at det frie og levende samspil

udelukket, og sivene ved søbredderne bør begrænses.’

mellem natur og bygninger kunne aflæses tydeligt, så

Citater fra Møller, C. F. 1979. ‘Universitetsparken og

søerne måtte ikke vokse til i siv og egetræerne måtte

Vennelystparken i Århus’, det såkaldte ‘C. F. Møllers

ikke vokse for tæt til, så sigtelinjerne til bygningerne

testamente’.

ville forsvinde.
Helheden og enkelheden var og er vigtig.
‘Kløftens stærkt bevægede forløb har bevirket, at
terrænet omkring bygningerne ofte har måttet tilpasses
denne med det formål at give indtryk af, at bygningerne

I Universitetsparken står der i dag enkelte andre
træarter, men størstedelen af træerne i parken
er egetræer.

ligesom er ‘vokset op af jorden’.

I udgangspunktet skulle beplantningen på campus være enkel og uden den store diversitet for
at opnå det klare koncept for parken. Eksisterende træer, der var tilbage fra de tidligere kolonihaver på stedet, blev langsomt tyndet ud.
‘Han kæmpede til det sidste mod det føleri for
træer, der stillede sig i vejen, for en udtryksfuld
anvendelse af dem, og han reagerede imod
modeordet diversitet, der var ved at blive et
alvorligt anslag mod den rene egelund’. C.Th.
Sørensen, “En Havekunstner”, side 109.
På Grønningen/Galgebakken er der i 1980-erne
skabt et klart motiv af flade plæner, der omkranses af busket og egetræer.

Kort over parken med sigtelinier, plan 1947.
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Aarhus Universitet, Parkplan, den vestlige del af
Universitetsparken.
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Grønningen
Omkring Grønningen i Universitetsparkens
vestlige del, opleves park- og gårdrummene
mere lukkede og opdelte på grund af den
sammenhængende rumskabende busketbeplantning. I dette parkområde kan de primære
bærende værdier for beplantningen respekteres
ved at:
• Fastholde busketternes udseeende og
rumopdelende karakter. Det undersøges om
busktypen kan udskiftes til hjemmehørende
arter med samme udtryk uden at værdierne
mindskes.
• Fastholde den grønne plæne som et strøg i
Grønningens midte. Ved ensartet relativ lav
græshøjde kan værdierne respekteres også
selvom biodiversiteten øges.
• Genplante de oprindelige hvidtjørn
ved tværstierne. Det vil styrke både
landskabsarkitekturen og biodiversiteten.
• Bevare egetræerne. At lade træerne blive
gamle vil være i overenstemmelse med
bevaringsværdierne.
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Vej- og bygningsnære arealer
Arealer ved veje og bygninger er udlagt til
plæner og græsdækkede gårdrum, hvor der
ikke er forpladser og parkeringsarealer. Langs
vejene danner egetræerne alléer og der er
mindre plænearealer, kantbeplantning og
busketter. Bygningerne er bevoksede med efeu
og rådhusvin. Områderne har værdi i kraft af
deres ensartede beplantning, der understøtter
helheden og danner overgang mellem de større
parkarealer. I de vej- og bygningsnære arealer kan
værdierne respekteres ved at:
• Fastholde beplantningen med efeu
og rådhusvin på facaderne, der er i
12

•

overenstemmelse med bevaringsværdierne.
Fortsat lade de græsdækkede gårdrum
og mindre plænearealer binde arealerne
sammen. Alt efter beliggenheden kan højere
og mere biodivers engbeplantning indgå
eksempelvis i de afskærmede landskabsrum
omkring Grønningen eller i parkens kant.
Kantbeplantning og mindre busketter er
introduceret løbende og ikke som en del af
den samlede parkarkitektur. Beplantningen
bør vurderes ift. helheden. Udvalgte
importerede busktyper kan udskiftes til
typer af hjemmehørende arter. Helheden og
enkelheden skal fastholdes.

NØ

Den centrale del af Universitetsparken
I den centrale del af Universitetsparken, den
oprindelige park planlagt af C. Th. sørensen,
kan de primære bærende bevaringsværdier for
beplantningen respekteres ved at:
• Fastholde de åbne græssletter i
morænekløften. Ved ensartet relativ lav
græshøjde kan værdierne respekteres også
selvom biodiversiteten øges.
• Fastholde sammenhængen mellem
bygninger og landskab. Morænekløftens
græsflader skal strække sig helt op til og i
mellem bygningerne. Ved ensartet, relativ lav
græshøjde kan værdierne respekteres også
selvom biodiversiteten øges.
• Lade vandløb og søer forblive synlige
elementer. Kan respekteres ved alene at
indpasses mindre afgrænsede biodiverse
områder med mosebeplantning og siv.
• Bevare egetræerne. At lade træerne
blive gamle vil være i overenstemmelse
med bevaringsværdierne. Aspekter ift.
personsikkerhed skal varetages.
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VÆRDIBÆRENDE LANDSKABSARKITEKTONISKE ELEMENTER

I forbindelse med udarbejdelse af
potentialeplanen er følgende elementer vurderet
til at være de værdibærende beplantnings- og
naturelementer i Universitetsparken:
•
•
•
•
•
•

De åbne, friholdte græssletter i
morænekløften (anlagt i 1930-erne).
Egetræerne, fritstående og allétræer.
Kastanjetræerne ved Nørrebrogade.
Vandløb og søer med stensætninger.
Murværk bevokset med vedbend og
rådhusvin.
Grønningen i Universitetsparkens vestlige del
med purbeplantning, plæne, egetræer og
hvidtjørn (anlagt i 1980-erne).
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1. Morænekløften.
De åbne, friholdte græssletter i morænekløften i
den centrale del af parken bør bibeholdes og evt.
biodiversitetsarealer begrænses til mindre områder,
der visuelt ikke skiller sig ud men er integreret i
græsset.

2. Bygningernes placering i landskabet.
Det arkitektoniske hovedtræk med bygningerne der er
placeret i det bølgede landskab bør ikke sløres.

3. Egetræerne.
Egetræerne, både de fritstående og allérne bør
bibeholdes.

4. Bækken og søerne.
Bæk og søer i morænekløften skal bestå som centrale synlige elementer i parken.

5. Begrønning af facaderne.
De store efeu- og rådhusvinbeklædte facader skal bevares.

6. Grønningen.
Hovedtrækkene i landskabelige plan med plæner
omkranset af busketter bør bibeholdes.

BAGGRUND OG PROCES

Man har fra Universitetets side arbejdet med at
anlægge biodiverse prøveområder i Universitetets
mere landlige områder samt i yderkanten af
Universitetsparken, herunder AU Garden.
Der har været en intern debat på Universitetet om
hvorvidt og i hvilket omfang, der kan været plads
til biodiversitet i Universitetsparken.
Mange studerende, forskere og ansatte på
universitetet har stor respekt for den unikke
campus og holder af parken, som den ser ud i
dag. Set i det perspektiv, er det sikkert at holde
fast i, at der ikke skal ændres noget.
På den anden side ændrer naturens vilkår
og samfundet sig hastigt. Biologistuderende
og -forskere har i takt med den stigende
biodiversitetskrise stadigt mere indtrængende
påpeget, at der bør findes løsninger og vises veje
i forhold til alle Universitetets områder, herunder
også selve Universitetsparken, hvor signalværdien
og den kommunikative effekt vil være høj.

Luftfotos af Universitetsparken i starten af 1950’erne.
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For at kunne tage stilling til mulig indførelse af
mere biodiversitet i Univerersitetsparken var det
nødvendigt med overblik over flere relevante
forhold. Det blev derfor i foråret 2021 vedtaget,
at der skulle udarbejdes en helhedsplan, hvor
de relevante aspekter vedrørende parkens
brug, historie og udvikling, de bærende
bevaringsværdier, naturpotentialer, mulige
målsætninger og indvirkning på parkdriften skulle
belyses. Nærværende hæfte er resultatet af en
proces i efteråret 2021 med formålet at formulere
en potentialeplan.
Der blev som et led i processen afholdt en internt
annonceret åben workshop i september 2021.

BIODIVERSITETSWORKSHOP

“Drop pur”

På workshoppen var der oplæg om vigtigheden af at højne biodiversiteten, parkens historie og
brug samt parkens grønne elementer og potentialer. Emner som variation, æstetik og placering af
biodiversitetsområder blev diskuteret.
Input fra workshoppen er behandlet og båret videre til denne potentialeplan for biodiversitet i
Universitetsparken.

“Bevar hvidtjørnen”

“Slip kontrollen”

“Hjemmehørende arter”

“Høslet“

“Insekthoteller”

“Bevar de gamle
træer!”

“Enggræsblanding ved
Langelandsgade”

“Slå kanter skarpt”
“Kvashegn“
“Variation i arter
der vælges”

“Tænk i niveauer”
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“Undgå at klippe
vedbenden“
“Skilte til
formidling”

UNIVERSITETSPARKENS SAMMENHÆNG MED EKSISTERENDE BYNATUR

Universitetsparken ligger som et grønt område i
byen, den er et åndehul og frirum for borgere og
kan i stigende grad også blive det for naturen.
I en verden hvor mennesket i stadig større
grad lægger beslag på arealer til dyrkning,
transport og boliger er naturen trængt. Med
øget fragmentering bliver spredningskorridorer
og sammenhæng med anden natur stadig
vigtigere. Omkring Aarhus og i de små pletter
af naturindslag, der er tilbage i byen, findes en
stor pulje af både sjældne, almindelige og særligt
truede (rødlistede) arter.
Set fra et større perspektiv ligger Universitetsparken som del af et grønt netværk, der strækker
sig gennem byen. Universitetsparken kan dermed
også med dette mulighedskatalog i stigende grad
udfylde en rolle som levested og trædesten eller
spredningskorridor for arter i et ellers meget
befæstet miljø.

Grøn korridor ved Brabrandsøen.

Riis Skov.

16
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

Botanisk Have.

BRENDSTRUPKILEN

RIIS SKOV

TRUE SKOV
SKJOLDHØJKILEN
NORDRE KIRKEGÅRD

UNIVERSITETSPARKEN

BOTANISK HAVE
VESTRE KIRKEGÅRD

BRABRAND SØ

HAVREBALLE SKOV

MINDEPARKEN

MARSELISBORG DYREHAVE

Universitetsparken ligger i et netværk af grønne korridorer gennem byen.
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NUVÆRENDE BIOTOPER OG TILSVARENDE NATURLIGE BIOTOPER

Målet med potentialeplanen er at anvise
hvordan områder og parkdrift kan omlægges,
så biodiversiteten i Universitetsparken øges.
Med det mål for øje er det vigtigt at beskrive
udgangspunktet, dvs. den artspulje der allerede
findes i parken.

Udover rødlistede arter er der fundet 20 arter,
der kan betegnes som sjældne i Danmark, heraf
flest insekter.
Der er registreret syv invasive arter i
Universitetsparken, disse udgør ikke nogen
trussel mod den øvrige biodiversitet i
Universitetsparken, men planterne bør dog
Den diversitet, der er i Universitetsparken i
bekæmpes. Det drejer sig om: japansk pileurt, rød
dag, danner således grundlaget i forhold til
hestehov og smalbladet brandbæger.
vurderingen af hvordan, biodiversiteten udvikles
De øvrige invasive arter er fugle, edderkopper og
i fremtiden. For at definere den artspulje, der
mariehøns.
danner basis for Universitetsparkens biodiversitet, I det følgende illustreres parkens eksisterende
er der lavet en gennemgang af online databaser
biotoper og den ønskede, tilsvarende vilde
(Arter.dk og Naturbasen.dk), og ud fra denne
naturtype.
gennemgang er der lavet en samlet liste over
I den efterfølgende ‘manual’ beskrives en række
registrerede arter de sidste fem år. Den artsliste,
tiltag, som skal bringe de eksisterende biotoper
der bruges som artspulje, der danner basis, er
tættere mod naturtilstanden, så deres værdi for
angivet bagerst i hæftet under bilag A.
biodiversiteten øges.
Det anbefales, at der foretages en nærmere
Samlet set er der registreret 516 arter fra
kortlægning af, hvor der allerede i dag findes
Universitetsparken, heraf 31 rødlistede arter.
sjældne og rødlistede arter i Universitetsparken.
De rødlistede arter er primært trækfugle.
Dette kan hjælpe gartnerne med at varetage de
Disse er i en tabel for sig (bilag A), da deres
allerede eksisterende værdier.
registrering i parken baseres på forekomster
af overtrækkende fugle eller fugle, der blot
Biotoptyper:
midlertidigt udnytter parken som kortvarigt raste- • Eng - Fugtige områder i plæner med en vis
eller fourageringsområde, og ikke fordi parken
diversitet.
i sig selv udgør et egnet eller permanent leve• Overdrev – Tørre partier med artsrig urteflora,
eller ynglested for arten. Ud over fuglene er der
f.eks. på skrånende terræn.
registreret tre rødlistede arter i form af to typer
• Moser – Våde områder langs vandløb og søer.
laver og én type svamp.
• Krat/busketter – Under to meter høje.
De to arter af rødlistede laver vidner om de
Vedplante-dominerede partier.
store værdier tilknyttet gamle egetræer, og at
• Store gamle træer – Specielt store egetræer.
egetræerne i Universitetsparken i dag har nået en • Bevoksninger af primært vedbend og
alder og størrelse, hvor de understøtter værdifuld
sekundært rådhusvin.
biodiversitet. Den rødlistede svamp arbejder
• Søerne – Store vandflader med undervandssammen med egetræerne.
og søbredsvegetation.
• Bækken – Vandløb med rindende vand.
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GRÆSPLÆNE

ENG

KULTUR

NATUR
NUVÆRENDE

GRÆSPLÆNE

FREMTIDIG

OVERDREV

KULTUR

NATUR
NUVÆRENDE

FREMTIDIG

SØKANTER MED
STENSÆTNING

NATURLIGE SØKANTER

KULTUR

NATUR
NUVÆRENDE

EGETRÆER

KULTUR
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KLATREPLANTER

NATUR
NUVÆRENDE

NATUR
FREMTIDIG

BUSKETTER
HJEMMEHØRENDE ARTER

KULTUR

FREMTIDIG

FLERE ÆLDRE TRÆER

NUVÆRENDE

BUSKETTER
IMPORTERET ART

SØER

FREMTIDIG

SØER OG MOSEAREALER

KULTUR

NATUR
NUVÆRENDE

FREMTIDIG

BÆKKEN

BIODIVERSITETSMÅL OG SUCCESKRITERIER

De her foreslåede mål og succeskriterier er et
oplæg, som der skal tages stilling til internt på
Aarhus Universitet.
Målene er inddelt i tidshorisonter:
•
•
•

Tiltag der umiddelbart kan iværksættes og
etableres i 2022.
Tiltag der foreslås gennemført indenfor en
kortere tidshorisont på cirka 5 år.
Oplæg til langsigtede mål.

For at sikre, at der er tale om objektivt målbare
enheder, er der sat mål for parametre, som man
dels allerede har kendskab til, og på parametre,
som det er let at måle på:
•

•
•

Antallet af arter i Universitetsparken (dels
antallet af arter registreret i online databaser,
dels antallet af sjældne og rødlistede arter (se
bilag A).
Antallet og omfang af strukturelementer.
Størrelsen på arealer med vildtblomstrende
arter (eng eller overdrev).

Hertil kommer indsatsen på kommunikationsområdet, som er den indsats, der reelt måske vil
kunne sætte det største aftryk.
Håbet kan være at kommunikationen om de biodiverse tiltag i Universitetsparken kan medvirke til
at studerende, undervisere, forskere og ansatte
bringer viden og inspiration med sig videre, så
principper og ideer kan spredes til andre studieog arbejdsfelter samt til private haver og fælles
boligområder.
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FLERE STRUKTURELEMENTER UNDERSTØTTER FLERE ARTER

OPLÆG TIL BIODIVERSITETSMÅL

+2

+ 600 m2

+
+ 10 m2

+ 3000 m2+5

++

+ 50%

10%

2022

PÅ KORT SIGT - 5 ÅR

LANGSIGTEDE MÅL

•

•

•

•

•

Etablering af udviklingsområder i 2022,
der vil medføre min. 25% stigning i antallet
af hjemmehørende plantearter.
Etablering af strukturelementer, der
vil medføre større diversitet i habitater
tilgængelige for flere arter.
Udvikling af kommunikationsstrategi og
iværksættelse af denne på hjemmeside,
sociale medier samt i terrænnet.

•
•
•
•
•

Udviklingsområder i 2022:
• 600 m² eng eller overdrev
• 3 m³ dødt ved
• stensætninger ca. 2 m3

•

Målsætning på 25% stigning i det samlede antal
arter registreret over 5 år.
Målsætning på 25% stigning i antallet af sjældne
arter.
Udlæg af min. 10 m³ dødt ved.
Etablering af min. 5 stensætninger/ stenbunker a
ca. 2 m3.
Etablering af min. 3.000 m² blomstrende
engområder eller overdrev.
Udskiftning af min. 30% af alle busketter af
ikke-hjemmehørende arter til busketter med
hjemmehørende arter.
Vedligeholdelse og udbygning af
kommunikations-indsatsen.

•
•
•

•

•
•
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Målsætning om, at næsten alle ikkehjemmehørende arter er blevet udskiftet.
Eksempler på arter, der ikke nødvendigvis
bør udskiftes: Ældre parktræer som f.eks.
ginkgotræ kan bevares.
Målsætning om min. 50% stigning i det samlede
antal arter.
Målsætning om min. 50% stigning i antallet af
sjældne arter.
Målsætning om fordobling af antallet af
rødlistede svampe og lav-arter (pga. de gamle
egetræer).
8-10% af det grønne areal i Universitetsparken
vil på lang sigt være vildtblomstrende eng eller
overdrev. Ca. 10-15.000 m2.
Fortsat udvikling i mængden af dødt ved og
strukturelementer.
Vedligeholdelse af kommunikationsindsatsen.

Gårdrum ved bygningskompleks 1520, prøveområde udlagt til eng, 2021.
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KOMMUNIKATION

At øge biodiversiteten i Universitetsparken er til
gavn for mere bæredygtige og biodiverse miljøer
på lokalt niveau. Det er vigtigt både i kraft af
de udførte tiltag, men også fordi der er et stort
demonstrations- og kommunikationspotentiale.
De studerende, underviserne, forskerne og
de øvrige ansatte, der ligesom gæster og
lokalområdets beboere færdes og opholder sig i
parken vil opleve og forholde sig til de biodiverse
tiltag. Derfor er det vigtigt, at man umiddelbart på
stedet kan finde information, så både budskabet
om nødvendigheden af et mere biodiverst
lokalområde og Danmark bringes videre, men
også at de konkrete principper og tiltag kan
udbredes, så der bliver inspiration til endnu mere
lokal biodiversitet i private gårdrum og haver.
Der foreslås dels et større skilt, som beskriver
baggrund og mål og dels et lille skilt som kort
markerer at området er en del af planen. Begge
skilte udformes så de passer til campus og/eller
integreres i de biodiverse områder.
Kommunikation og information skal findes online,
både på hjemmeside og sociale medier.
På hjemmesiden og de sociale medier skal der
gives overblik og fortælles mere uddybende om,
hvorfor parken driftes som den gør.
At indsatsen i forhold til biodiversitet
kommunikeres synligt og målrettet vil også
medvirke til at forklare det arbejde, som
gartnerne udfører i det daglige, og rammesætte
indsatserne i forhold til det større perspektiv.

Øverst: Der bør kommunikeres både internt og eksternt
som en vigtig del af målsætningen ift. indsatsen for øget
biodiversitet.
Nederst: Eksempel på mindre skilt i metal, som kan markere at området er en del af biodiversitetsindsatsen.
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Eksempel på større skilt, hvorpå lokalitetens biodiverse
tiltag kan beskrives og illustreres.
Der kan på begge skiltetyper anvendes tal eller QR kode,
der kan lede nysgerrige videre til yderligere information.

EKSEMPEL: AAU er vild med vilje
Græsset på Aalborg Universitet vokser og vokser. Og det gør arealerne til Vild med Vilje også!
Indtil videre har AAU dedikeret så stort et areal til Vild med Vilje, at det svarer til over 10 fodboldbaner. Projektet har til formål at styrke biodiversiteten ved at skabe mere natur i byerne
og dermed bedre levevilkår for plante- og dyrelivet. Aau.dk/nyheder 27.08.2019
45.000 m² natur med krat, græs og vilde urter, der bare får lov til at komme af sig selv.
25.000 m² med udsået engblanding.
5.000 m² med vilde skråninger.
Fra 2019 omgives AAU dermed af i alt 75.000 m2 varieret vild natur med klippede stiforløb.
Der er desuden opsat falkekasser på nogle af de nye høje bygninger i området. Håbet er, at
der flytter vandrefalke ind, som kan holde mågerne i skak.
Denne reference er udvalgt ved dets eksempelværdi som en campus, der arbejder aktivt med
biodiversitet.
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EKSEMPEL: SkejBynatur
SkejByNatur er et initiativ under VIA University College i Skejby og Aarhus Universitetshospital.
Formålet er at skabe forudsætningerne for et højere naturindhold i og omkring egne arealer samt at fungere som inspirationskilde for andre. Det sker ved at etablere blomsterrige
områder og landart-elementer, ved at omlægge arealdriften, samt ved at demonstrere, at
dette kan ske uden at gå på kompromis med den særlige æstetik og de landskabelige krav,
som en bynær beliggenhed stiller til sine omgivelser.
Referencen viser, hvordan arbejdet med biodiversitet kan brede sig i et lokalområde, når
der er nogen, der vil gå forrest.
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EKSEMPEL: Høje Taastrup Kommune
FLØNG

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der med at skabe både mere natur, mere biodiversitet og
bedre adgang til de nuværende rekreative værdier og kommende funktioner i 18 konkrete
områder. Her er fokus på både at skabe plads til planter, dyr og mennesker.

Bymæssig integration

Særligt i udarbejdelsen af Fløngskoven har der været fokus på at få biotoperne i naturen
til at spille sammen med de rekreative funktioner. Her er skabt plads til både sølvmågen og
Danmarks længste bordebænkesæt.
Her arbejdes med effektmåling i form af blandt andet antal nye træer, antal hektar
skovrejsning, antal løbende meter kvashegn, antal nye arter af flora og fauna, antal nye bænke
og antal nye naturlegepladser.

EKSISTERENDE
HUNDEPARK

HUNDESKOVEN
- Fritløber område

Område til skole undervisning
ALM. HVIDTJØRN
ALM. RØN
ALM. EG

Mosaik landskab

Projektet er ved at blive udviklet og effekterne er endnu ikke målt.

BORD BÆNKE SÆT
- Danmarks Længste bordbænkesæt
som agere outdoor forsamlingshuse

KVÆG

Referencen er udvalgt, da den sætter fokus på koblingen mellem det rekreative og
biodiversitet.
Fællesområde
- Mødested, inddragelse,
kommunikation

SHELTER’s
- ...
ROVFUGLEPINDE
- .....

Ophold
- Bænke med kig ud over søen

“Fløngskoven skal være et hverdagsnaturområde, hvor man kan få ‘en på opleveren’ både hvad angår at
færdes i en skov, omkring en sø eller på åbent land. Det skal samtidig være samlingssted for begivenheden
Skovens Dag, hvor området skal være en optimal ramme for fejring af naturen. “
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EKSEMPEL: NYE
NYE er et nyetableret byområde udenfor Aarhus, hvor man fra starten har indtænkt biodiversitet og natur – til glæde
for både beboere og de vilde arter. Dette gør NYE bl.a. ved at sikre og indtænke eksisterende naturværdier i etablering af grønne områder som levesteder og ressourcer for både dyr og planter.
Allerede i dag kan man se succesen; Ved en hurtig registrering fandt man i 2021 273 arter af dyr og planter. Blandt
andet blev stor vandsalamander, der er strengt beskyttet i hele sit udbredelsesområde, fundet i et af de nyetablerede vandhuller.
Projektet er udvalgt for sin eksempelværdi med at trække lokale arter ind i byerne og for sin evne til at engagere de
lokale i biodiversitetsdagsordenen.
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BÆRENDE PRINCIPPER FOR BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

1. BEVAR PLÆNERNE I MOREÆNEDALEN
OG GRØNNINGEN - UNDERSØG OM DE
KAN GØRES MERE BIODIVERSE

2. ARBEJD MED KANTERNE
AF UNIVERSITETSPARKEN

MORÆNEDALEN

GRØNNINGEN

HVORFOR
BIODIVERSITET?

PRINCIPPER FOR
BIODIVERSITET

FULDT FLOR

3. UDFYLD GÅRDRUM OG MINDRE
GRÆSAREALER

5. KOMMUNIKATION
HVORFOR GØR VI DET - HVAD GØR VI HVEM GØR VI DET FOR ?

4. GØR DE STORE BEPLANTNINGSELEMENTER
MERE BIODIVERSE OG UDFAS IKKE HJEMMEHØRENDE ARTER. BUSKET, EGETRÆER SAMT
BEPLANTNING I TILKNYTNING TIL BÆK OG SØ
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BÆRENDE PRINCIPPER FOR BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

MANUAL
Manualsiderne beskriver rammer
og retningslinjer for udviklingen af
Universitetsparken, med henblik på at gøre den
til et mere biodiverst område til gavn for flora,
funga og fauna samt til glæde for mennesker.
Manualen er udarbejdet med fokus på
principperne nævnt i afsnittet ’hvorfor
biodiversitet?’.
Der er i denne kontekst særligt lagt vægt på
tiltag, der kan skabe områder med en højere
naturkvalitet, frem for tiltag, der alene sigter
mod at skabe en større kvantitet af grønne
områder i parken.
På de følgende opslag gennemgås det, hvordan
de enkelte elementer i parken kan omdannes og
driftes, så de bliver mere biodiverse.
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CENTRALE BRUGSPLÆNER

OMRÅDERNES STATUS:
Plænerne dækker store arealer i Universitetsparken,
hovedsageligt med ensartet græsdække og
forholdsvis lav artsdiversitet. Græsplænerne findes
langs en fugtighedsgradient fra det næsten moselignende nær vandløb og sø over eng med let
fugtighed til tørre stejle skråninger.
Der er stedvist mange aktiviteter og stor slitage og
det er derfor vigtigt, at disse områder kan tåle slid og
reetablere sig efter større arrangementer.
I kanten af stierne ved Grønningen har der tidligere
stået to hvidtjørn på hver side af de enkelte stier, nu
der nu kun er enkelte hvidtjørn tilbage.
OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Der er et stort potentiale for at skabe større variation
i de relativt artsfattige græsplæner til gavn for
biodiversiteten.
Plænernes fugtighedsgradient kan udnyttes til at
differentiere mellem forskellige biotoptyper.
I de mest fugtige arealer langs søer og vandløb kan
der laves eng.
Med en overdrevsblanding (frøblanding, se bilag B)
kan der desuden etableres forsøgsområder med
lav, blomstrende vegetation på de store sydvendte
skråninger i morænekløften.

OPLÆG TIL PLANTER:
Nyetablering eller isåning med eng- og
overdrevsblanding. I områder, hvor man gerne vil have
lav vegetation kan bruges frøblandingen “Overdrev
med flere rosetplanter”
(se bilag B).
Genplantning af hvidtjørn.
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
I mindre intensivt udnyttede områder skal gødskning
og græsudsåning ophøre. Ved etablering af biodiverse
felter rotorharves områderne, og de tilplantes med de
anbefalede eng- og overdrevsblandinger, afhængigt
af fugtighed (se bilag B).
Med en overdrevsblanding (frøblanding - se bilag
B) etableres forsøgsområder med lav, blomstrende
vegetation på de store sydvendte skråninger
i morænekløften. Idet der er tale om mange
rosetplanter vil den fint kunne tåle slåning.
For at øge biodiversiteten i plænerne generelt kan
der ved genetablering af slidte områder iblandes engeller overdrevsblanding, når græsset reetableres.
Områderne klippes generelt som hidtil for at bevare
det oprindelige udtryk af den tydelige morænekløft,
der er omkranset af bygninger.

I mindre intensivt udnyttede områder kan græslaget
stedvist skrabes af, hvorefter den bare jord henligger
til naturlig succesion – altså at arter indfinder sig
ved naturlig spredning. Dette vil give mere naturlig
artssammensætning og basis for, at nye arter kan
indvandre.
Der foreslås genplantning af hvidtjørn ved hver
af de tværgående stier i den vestlige del af
Universitetsparken. Dette vil genetablere et af de
oprindelige elementer i parken og bidrage med
blomstrende træer og bær til gavn for insekter og
fugle.

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af typer der skal
indgå i et enventuelt GIS materialet for parken. >>
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Nuværende situation.

Overdrev med rosetplaner med højde på 5 cm.

BEARBEJDNING AF KANTERNE

OMRÅDERNES STATUS:

OPLÆG TIL DRIFT AF OMRÅDET:

Høegh-Guldbergs Gade:
Området består af klippede plæner med store
egetræer og andre store træer.

I blomstrende, biodiverse områder anvendes
mosaikslåning; dvs. der slås i uregelmæssige,
‘tilfældige’ baner, så der efterlades en mosaik
af stående vegetation, som insekter og andre
organismer kan anvende som føderessource og til
overvintring, hhv. kortklippede stier. Da der aldrig
køres i de samme baner, opstår der med tiden en
mosaik med forskellig alder. Mosaikslåningen bør
tilrettelægges, så det frembragte mønster også
fremstår æstetisk og attraktivt for publikum.

Ny Munkegade - Langelandsgade:
Kant af klippet hæk i tjørn og bøg omkring
klippet græs og spredt busket mod vejarealerne. I
græsplænen står store egetræer med en fast afstand
og danner sammen med hækken en meget klar
afgræsning af universitetets område. I et mindre
område langs Ny Munkegade er projektet ”Fuldt flor”
etableret. Det indeholder en vildere beplantning, hvor
f.eks. vild gulerod, almindelig kællingetand og hvid
okseøje er sået ud. Der er busket på det skrånende
areal ved parkeringspladsen ved Fysisk Institut.
Nordre Ringgade:
Kanten består primært af belagte arealer med bede til
egetræer og andre større træer. Mod øst ses en større
klippet plæne med egetræer og andre større træer.
Nørrebrogade:
Kanten består af en meget smal klippet plæne, der
ofte skråner kraftigt. På plænen står kastanjetræer,
der sammen med kastanjetræerne på den anden side
af vejen danner en grøn ramme om Nørrebrogade.
OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Høegh-Guldbergs Gade:
Plænerne og busketter kan blive mere biodiverse.
Ny Munkegade - Langelandsgade:
Græsarealer kan blive artsrige med høje blomstrende
urter, busketter kan ændres til hjemmehørende arter.
Egetræerne kommer med tiden til at understøtte
mere biodiversitet.
Nordre Ringgade:
Mindre plæner vil kunne blive mere artsrige.
Nørrebrogade:
Græsarealer vil kunne understøtte større biodiversitet,
de skrå arealer kan danne basis for artsrig
overdrevsvegetetation.
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Nuværende situation.

De vilde felter slås to gange om året, i et variabelt
mønster, så der altid står totter af beplantning tilbage.
Slåning foretages af hensyn til biodiversitet i slut maj
og slut september, dog kan tidspunktet rykkes af
hensyn til driften.
Afhøstet materiale fjernes fra arealerne.
Høegh-Guldbergs Gade:
Der etableres biodiverse felter ved isåning af eng- eller
overdrevsblanding (frøblanding, se bilag B). Busketter
erstattes med hjemmehørende arter.
Omkring de mere vilde felter slås kanter en til to
omgange med plæneklipperen.
Ny Munkegade - Langelandsgade:
Områderne bag hækkene udarbejdes som området
ved ‘Fuldt flor’. Tilplantes med engblanding
(frøblanding, se bilag B).
Hvor der ikke er busket mod vejarealerne, slås kanten
en til to omgange med plæneklipper. Der slås kun ud
mod vejarealer.
Nordre Ringgade:
Plænerne i de belagte områder gøres mere biodiverse
ved isåning af engblanding. Plantebede bevares som i
dag.
Kanterne mod færdselsarealer slås. Kanter mod mure
slås ikke.
Nørrebrogade:
Plænerne gøres mere biodiverse ved isåning af
engblanding.
På de skrå arealer isås frøblandingen “Overdrev med
flere rosetplanter” eller arealerne nyetableres med
ovenstående frøblanding (frøblandinger, se bilag b).
Der, hvor arealerne er skrå, slås der ikke, ved større
arealer slås der en til to gange med plæneklipper.

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af typer der skal
indgå i et enventuelt GIS materialet for parken. >>

Fremtidig situation.

UDFYLD GÅRDRUM OG MINDRE GRÆSAREALER

OMRÅDERNES STATUS I DAG:

OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:

Der er i Universitetsparken en del gårdrum og mindre
græsarealer, der med en mindre brugsbelastning, vil
kunne omlægges mere biodiverst uden det går ud
over brugernes behov. Det kan ud over gårdrum være
plæner mellem hække, små plæner langs vejarealer
eller arealer, som midlertidigt har været brugt til f.eks.
parkeringsplads.

Områderne slås en til to gange årligt med
mosaikslåning og det afhøstede materiale fjernes.
Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det frembragte
mønster også fremstår æstetisk og attraktivt for
publikum.

OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Overskudsarealer, som f.eks. midlertidige
parkeringspladser eller byggezoner, reetableres efter
brug til en biodivers biotop, eksempelvis:
•

•

Grusdækket parkeringsareal bevares med toplag
af grus som tilsås med overdrevsblanding med
rosetplanter.
Græsarealer etableres med engblanding.

Det anbefales, at gartnere og biologer fra Biologisk
Institut i samarbejde udpeger områder med
forskellige biotoper, der kan være udplantningssted
for vilde arter.
I forbindelse med ekskursioner og undervisning i
botanik vil der ofte blive hjemtaget diverse planter til
bestemmelse eller andre undervisningsformål. Disse
hjemtagne frø eller planter kan med fordel udplantes
af biologerne i relevante biotoper i Universitetsparken.

Arealer mellem hække eller i gårdrum, der ikke har
hyppig brug, kan med fordel etableres biotoper med
blomstrende urter. Dette vil give flotte blomstrende
arealer i sommermånederne og flere levesteder.
Mindre områder kan også efterlades til naturlig
indvandring af arter.
OPLÆG TIL PLANTER:
Overdrevsblanding med rosetplanter,
overdrevsblanding, engblanding (frøblandinger - se
bilag B).
Delområder kan også efterlades til naturlig invandring
af arter.

Markerede områder skal alene ses som eksempler. Der
skal udføresl laves en samlet vurdering og registrering af
arealerne. >>
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Nuværende situation.

Fremtidig situation.

TILFØJ STRUKTURELEMENTER

OMRÅDERNES STATUS I DAG:

OPLÆG TIL ELEMENTER:

I Universitetsparken mangler i dag nogle af de
naturlige strukturelementer, som i historisk perspektiv
har været meget almindelige i dansk natur og som
mange arter i evolutionært perspektiv er tilpasset til
at udnytte. Det er for eksempel dødt ved, store sten,
områder med barjord samt forekomst af tæt krat og
veterantræer.
Danmark er naturligt set et skovland. Når træerne i
naturlige økosystemer dør eller svækkes, vil svampe,
biller og myriader af andre organismer indfinde sig
for at udnytte det døde ved. I dag er dødt ved og
veterantræer en mangelvare som, hvor det tilføres,
kan skabe levested for masser af liv.

Strukturelementer bør både placeres soleksponeret
og skygget, da det således vil skabe størst variation af
mikrohabitater.

De lysåbne områder i naturlige økosystemer er fyldt
med mange store og små sten, der fungerer som
varme- og skjulesteder for mange forskellige arter.
Både krybdyr og padder såvel som insekter som
f.eks. sommerfugle, bier og svirrefluer kan udnytte
de solbeskinnede sten som varmepladser, mens
andre arter udnytter stenbunker som skjule- og/eller
overvintringsområder.
Både dødt ved og stensætninger og stenbunker
er elementer, der i dag findes i meget begrænset
omfang i Universitetsparken.
OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Med tilføjelsen af strukturelementer vil der blive bedre
levegrundlag for en række nye organismer, der ikke
findes i Universitetsparken i dag.

• Stenbunker/sætninger
Leve og skjulested for en række arter af: laver, mosser,
padder, insekter, planter.
• Store stammer i bunker
Levested og ressource for vednedbrydende
organismer.
• Kvashegn
Leve og skjulested for en række dyr og svampe.
• Bunker med blade eller grene
Disse kan efterlades i busketter som levested for
insektlarver, svampe og diverse smådyr.
Stenbunker og store stammer kan iht. erfaring
fra andre projekter, anvendes som afgrænsning
af brandveje og kan stå istedet for de nuværende
pullerter. Denne erstatning skal forelægges
brandmyndighederne inden pullerterne udskiftes.

Stammerne kan stå tilbage efter fældning af et træ i mindre besøgte områder i parken.

Stammer kan stables, så der opstår gode levesteder for dyr,
men også opholdsmuligheder for mennesker.

Bunker af sten skaber gode levesteder.

Der kan etableres kvashegn i de biodiverse områder i gårdrummene.

OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
De placerede strukturelementer skal ikke passes/
driftes. Det vil derimod være en fordel for diverse
arter, at de ligger urørt. De tilplantede områder
omkring strukturelementerne skal dog slås som
beskrevet under de enkelte delområder.
Hvis der udlægges strukturelementer som erstatning
for pullerter skal områderne mod brandvejen klippes,
så elementerne friholdes
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BUSKET

BESKRIVELSE AF OMRÅDERNES STATUS I DAG:
Især omkring Grønningen er der store arealer med
sargentsæbler.
Buskettet står overfor en udskiftning, da der er flere
af planterne, der er døde. I buskettet er der desuden
en bund af mange forskellige arter, som lever her i
hækkens skygge.
OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Sargentsæblerne er ikke en hjemmehørende art, og
bør gradvist erstattes af hjemmehørende arter.
Hjemmehørende arter fungerer som både pollen-,
nektar- og frugtressource for dyrelivet samt som
værtsplanter for en række arter.
Udtrykket af buskettet vil være sammenligneligt med
det nuværende, men ved udskiftning af store dele
af sargentsæblebeplantningen vil der opstå et mere
biodiverst busket og et busket, der blomstrer og
sætter bær over længere tid til glæde for både dyr og
mennesker.
Der kan etableres forsøgsområder, hvor sargentsæble
erstattes med hjemmehørende arter. Her kan
afprøves, hvordan de forskellige arter passer ind i
parken, og hvordan driften forløber i løbet af et år.

Nuværende situation.

Områder med hjemmehørende arter får en sæson til
at blomstre, sætte frugt og vokse mellem klipninger.
Herved sikres nektar- og pollenressourcer, samt
værtsplanter for insekter.
Eksisterende bundvegetation bibeholdes, for så vidt
der er tale om hjemmehørende arter. I nyetablerede
eller artsfattige busketter kan der indplantes
kratblanding (se Bilag B).
Bunker med blade eller grene efterlades i busketter
som levested for insekter, svampe og diverse smådyr.

OPLÆG TIL PLANTER:
Engriflet hvidtjørn, tørst, mirabel, alm. hæg, slåen,
benved og som bundvegetation kratblanding
(frøblanding se bilag B).
Kratblanding som bunddække (frøblanding se Bilag B).
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
Buskettet omdannes gradvist. Når sargentsæbler
eller buske af andre ikke-hjemmehørende arter skal
udskiftes, erstattes de af hjemmehørende arter.
Buskettet klippes til samme højde som hidtil. Der
etableres flere kvas- og bladbunker i busketterne.
Områderne med kvas og blade placeres lidt væk fra
stier, parkering og veje, så de ikke visuelt skæmmer
parken.
Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af arealerne, eventuelt i GIS materialet for parken. >>
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Fremtidig situation. Indarbejdelse af bunker af blade og
grene.

Hvidgul skovlilje. En af de rødlistede arter som findes i
nærområdet der vil have mulighed for at indvandre til busketter i Universitetsparken.

EGETRÆER

TRÆERNES STATUS I DAG:

OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:

Egetræerne i parken har en alder, hvor de
understøtter en væsentlig biodiversitet. Med over
1.000 arter af tilknyttede insekter, svampe- og
lav-typer skaber gamle egetræer basis for en høj
biodiversitet. Flere af arterne knytter sig dog først til
træerne, når de begynder at forfalde og/eller udvikle
hulheder.
TRÆERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:

Egetræerne i Universitetsparken nærmer sig de
livsstadier, hvor der er større biodiversitetspotentiale.
Døde grene eller halvdøde stammer, bør bevares
i størst muligt omfang. ‘Risikogrene’ beskæres, så
de ikke udgør en fare for publikum. Træer, der er
syge og døende, kan bevares som højstubbe ved
topkapning, hvor vedmateriale, der er afskåret/
fældet efterlades og bruges i parken som dødt ved (se
strukturelementer).

Ældre egetræer giver mange levesteder og
mikrobiotoper. Fremadrettet vil der derfor kunne
etablere sig flere arter i tilknytning til disse. Ved
en søgning på online databaser ses det, at der
i Aarhusområdet er en del arter, som vil kunne
indvandre til Universitetsparken.

Der bør etableres en genplantningsplan for træerne i
Universitetsparken. Herunder en oversigt over træer,
der så vidt muligt bevares som evighedstræer i parken
og som dermed i så høj grad som mulig får lov til at stå
til naturligt nedbrud og forfald. Dog skal der foreages
sikkerhedsvurdering i forhold til nedfald af grene.

ARTER:

Det anbefales, at der årligt i efteråret laves en
parkvandring, hvor der deltager en biolog med viden
om skovnatur og en forstlig uddannet fagmand som
samlet vil kunne lave en vurdering af eventuelle træer,
som skal vurderes for naturindhold og risikoelementer.

Bevar eksisterende egetræer, genplante de som
fjernes, efterlad dødt ved i parken i så høj grad som
muligt.

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af arealerne, eventuelt i GIS materialet for parken. >>
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Nuværende situation

Fremtidig situation

BEPLANTNING I TILKNYTNING TIL BÆK OG SØER

OMRÅDERNES STATUS I DAG:
I området omkring bækkens udløb i søerne er der
pletter af bevoksninger med kornel og snebær. Disse
bør fjernes og udskiftes med hjemmehørende arter,
som i højere grad understøtter biodiversitet.
Arter af buske som understøtter en høj grad af
biodiversitet og trives i fugtigt miljø kunne være:
gråpil, øret pil samt andre arter af hjemmehørende pil.
Der er et enkelt område, hvor græsset er meget vådt,
og hvor der er naturlige vandstandssvingninger over
året. Ellers er der de fleste steder et meget skarpt skel
mellem våde biotoper og tørrere græsarealer. Langs
stort set alle søbredder er der stensætning langs
kanten.

Stenene, der fastholder søbredderne og kanten af
bækken, fjernes i enkelte områder. Herved skabes
en mere naturlig overgang mellem sø, vandløb og
terrestrisk natur, og en naturlig, artsrig eng- og
mosevegetation etableres.
Der fjernes jord fra de skarpe kanter langs bækken for
at tydeliggøre den i terrænet. Ved udlæg af grus og/
eller dødt ved i områder, hvor bækken har stort fald,
skabes variation i form af hurtigt strømmende iltrigt
vand hhv. strømlæ, og dermed flere levesteder for
akvatiske arter.
Rød hestehov ved bækkens udløb i søerne bekæmpes
og tilplantes med moseblanding (frøblanding - se bilag
B) (se afsnit om ikke hjemmehørende arter).

OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Overgangen mellem vandflade og højereliggende
arealer rummer naturligt mange arter på grund af den
varierende vandstand. Gradienten i fugtighed i disse
områder kan fremmes ved søerne og bækken for at
give plads til mere diverst liv.
Med færre slåninger vil der naturligt kunne skabes
en højere diversitet. Eksempelvis har orkideen majgøgeurt tidligere vokset på de fugtige arealer ved
søerne, og den forventes at genindvandre, hvis de
rette betingelser måtte genopstå.
OPLÆG TIL PLANTER:
Eng- hhv. moseblandingen (Bilag B) kan udsås
afhængigt af hvor fugtigt arealet er, men på sigt
vil ændret drift alene også betyde, at vegetationen
ændres.
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
Arealerne slås en til to gange årligt, med
mosaikslåning så der står områder med vinterstandere
tilbage. Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det
frembragte mønster også fremstår æstetisk og
attraktivt for publikum. Afslået materiale fjernes.

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af arealerne, eventuelt i GIS materialet for parken. >>
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Nuværende situation

I fremtiden kan der igen vokse Maj-gøgeurt på fugtige
arealer i Universitetsparken

FACADER MED KLATREPLANTER

OMRÅDERNES STATUS I DAG:
Store facadearealer bevokset med vedbend og
rådhusvin er i dag et karakteristisk element i
Universitetsparken. Vedbend fungerer som en
sjælden nektarkilde langt ind i efteråret/vinteren.
Klatreplanterne skaber hulrum, der kan bruges af
redebyggende fugle, samt af overvintrende insekter.
Vedbend er et værdifuldt biodiversitetselement i
Universitetsparken, der bør bevares og evt. udbredes
til flere områder.

Nuværende situation.

OMRÅDERNES FREMTID:
De eksisterende bevoksede facader bevares.
OPLÆG TIL PLANTER:
Eksisterende planter bevares og erstattes, hvis de dør.
Rådhusvin er ikke en hjemmehørende art, men den
bevares, da den er et væsentligt æstetisk element,
der tilføjer smukke efterårsfarver og er en del af det
bygningsmæssige udtryk.
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
Klatreplanter beskæres minimalt, så der efterlades
store veludviklede planter med blomster og plads til
fuglereder.
Beskæring af facaderne sker i mosaik, så der ikke i
et område efterlades helt afklippede flader. Denne
praksis er allerede etableret og fortsættes.
Der skal ved beskæring tages hensyn til balance
mellem vedhæftning og planternes vægt for at
minimere risikoen for vedhæftningssvigt

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af arealerne, eventuelt i GIS materialet for parken. >>

37
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

Skovblåfugl er en af de arter som har vedbend som
værtsplante og i dag findes i Universitetsparken.

UDFAS IKKE HJEMMEHØRENDE OG
INVASIVE ARTER
OMRÅDERNES STATUS I DAG:
Der er i dag flere arter i Universitetsparken som
er ikke-hjemmehørende, f.eks.: sargentsæble,
hækberberis, rød hestehov, rådhusvin, hvid snebær,
kranstop, lodret og vandret (Cotoneaster horizontalis),
ildtorn, arter af kornel, krokus og vintergæk.
I området omkring bækkens udløb i søerne er der
pletter af bevoksninger med kornel og snebær.
På den store parkeringsplads ved kemi og fysik er
der store bede med lodret og vandret (Cotoneaster
horizontalis).
Foran Bartolinbygningen er der plantet bevoksninger
af ildtorn.
Rød hestehov er en invasiv art som vokser i en større
bestand ved søerne, denne bør bekæmpes.
OMRÅDERNES FREMTIDIGE POTENTIALE:
Der er et ret stort biodiversitetspotentiale i at erstatte
de fremmede plantearter med hjemmehørende
arter, da disse i højere grad er føde-, pollen- og
nektarressourcer for hjemmehørende insektarter.
Der kan etableres forsøgsstrækninger/områder,
hvor ikke-hjemmehørende arter erstattes med
hjemmehørende arter. Herved afprøves, hvordan de
passer ind i parken, og hvordan driften forløber i løbet
af et år.
Sargentsæble (behandlet under busketter) og
herefter også hækberberis, bør udfases ligesom
større buske af arter af snebær og kornel.

Havtorn vil være oplagt til at erstatte ildtorn, da de har
nogenlunde samme udtryk.
I stedet for arter som kornel eller snebær kan
anvendes hassel, kristtorn, hunderose eller benved.
I området hvor den røde hestehov bekæmpes, kan der
etableres mosevegetation, da dette område er fugtigt.
I stedet for bevoksningerne med kornel og
snebær omkring bækkens udløb i søerne, plantes
hjemmehørende arter af pil, gråpil, øret pil eller gråris.
Dette er buske som understøtter en høj grad af
biodiversitet og som trives i fugtigt miljø.
De store ensformige bede ved fysik, med lodret og
vandret (Cotoneaster horizontalis) kan etableres
som artsrige overdrev. De høje og tørre bede vil
naturligt kunne matche de abiotiske forhold, der
er på naturlige overdrev. Der etableres sandbund
og tilplantes med “overdrevsblanding med flere
rosetplanter” (frøblandinger se bilag B).
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
Fremmede arter udskiftes gradvist med
hjemmehørende arter. Driften fortsætter som hidtil.
Bedene, hvor der etableres overdrevsvegetation
i stedet for lodret og vandret (Cotoneaster
horizontalis), skal dog slås med mosaikslåning og
fjernelse af det afhøstede materiale. Der afhøstes
slået materiale i det sene efterår (september måned).
Etableret mosevegetation slås en til to gange årligt
med mosaikslåning og det afslåede materiale fjernes.
Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det frembragte
mønster også fremstår æstetisk og attraktivt for
publikum.

OPLÆG TIL PLANTER:
I stedet for sargentsæble anbefales: Almindelig
hvidtjørn, benved, engriflet hvidtjørn, hunderose,
slåen.
Disse arter fungerer som både pollen-, nektar- og
frugtressource for dyrelivet.
Er der behov for afskærmende, stikkende buske kan
anvendes arter som: Slåen, klitrose eller havtorn. Disse
arter er salttolerante og kan derfor også plantes langs
veje og stier.
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Pilebuskenes potentielle spredning til det fugtige
områder hindres ved slåning i skarpe kanter omkring
buskene. Herved tydeliggøres, at området er vildt med
vilje.

Markering af områder, markeringen er ikke udtømmende,
på sigt skal laves en samlet registrering af arealerne, eventuelt i GIS materialet for parken. >>

Nuværende situation.

BÆRENDE PRINCIPPER FOR BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

FORSØGSPROJEKTER I 2022
På de følgende sider beskrives projekter, der
foreslås iværksat efter manualens principper i
2022.
Sideløbende med projekternes planlægning
og udførsel arbejdes der med etablerering af
en kommunikationsstrategi ift. hjemmeside og
sociale medier samt fysiske skilte til markering af
områderne i parken.
Projekterne bør endvidere i 2022 koordineres
med igangværende indsatser for øget
biodiversitet på andre AU-lokaliteter.

39
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

ENGAREALER MED HØJDEVARIATION

For at udmønte planen for biodiversitet i
Universitetsparken, udpeges forsøgsområder
med mulige placeringer og principper for
biodiversitetsområder i Universitetsparken.
Projekterne har mere eller mindre grad af
synlighed.

artsrigt mere naturnært plantesamfund vil opstå.

Der udføres forsøgsprojekter med engarealer
med mere højdevariation på arealer langs HøeghGuldbergsgade og arealer mod Nørrebrogade.
For supplerende beskrivelse henvises til afsnittet
omkring bearbejdning af kanter.

Områderne slås en til to gange årligt med
mosaikslåning og det afhøstede materiale fjernes.
Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det
frembragte mønster også fremstår æstetisk og
attraktivt for publikum.

OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:

OPLÆG TIL PLANTER:

På arealerne arbejdes med udskiftning af muld
med en næringsfattig sandbund ved den lave
og mellemhøje beplantning. Ved den høje
beplantning kan mulden genanvendes. Der udsås
forskellige frøblandinger i området. Engblanding
udsås så de lave arter er nærmest veje og stier,
mens de højere arter sås nærmere midten af
bedet eller hen imod omkransende mure. Arterne
vil gradvist blandes imellem hinanden og et

Engblanding, overdrev med flere rosetplanter og
overdrev (frøblandinger - se bilag B).
• Lav højde frøblanding: Overdrev med flere
rosetplanter.
• Mellem højde frøblanding: Overdrev.
• Høj højde frøblanding: Engblanding.

Lav

Princip for beplantningen.
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Mellem

Når udsåningen sker på denne måde kan
slåningen mod kanterne undgås. Når arterne
begynder at blande sig, kan det blive nødvendigt
med en slåning af kanterne.

Høj

Mellem

Lav

Udpegning af områder.

KANTZONER MED ENGAREALER

Zoner med biodiversitet vurderes at kunne indpasses
i flere kantzoner omkring Universitetsparken og
Vennelystparken uden at forstyrre oplevelsen af det
sammenhængede parklandskab, der overordnet set
har meget høj bevaringsværdi.
Bag tjørnehækkene langs Ny Munkegade og
Langelandsgade udvides det allerede ebalerede
biodiverse område ’Fuldt flor’ til en større strækning
mod nord.
Et areal ved krydset mellem Vennelyst Boulevard og
Nørrebrogade, hvor arealet alligevel skal reetableres
efter en midlertidig byggeoplagsplads, etableres også
med engareal.
OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:
På arealer mellem hække eller i gårdrum, der ikke har
hyppig brug, kan etableres biotoper med blomstrende
urter. Dette vil både give flotte blomstrende arealer i
sommermånederne og flere levesteder for insekter og
smådyr.

Nuværende busketter kan blive stående som de er
eller omlagt i takt med, at beplantningen trænger til
udskiftning.
Området med busketter vest for parkeringspladsen
ved Fysisk Institut vil blive omlagt til engareal, da Malus
Sargenti-buskene, der er en ikke hjemmehørende art,
vurderes at trænge til udskiftning.
Områderne slås en til to gange årligt med
mosaikslåning og det afhøstede materiale fjernes.
Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det frembragte
mønster også fremstår æstetisk og attraktivt for
publikum.
Hvor der ikke er busket mod vejarealerne, slås kanten
af arealet en til to omgange med plæneklipper. Der
slås kun ud mod vejarealer.
OPLÆG TIL PLANTER:
Engblanding (frøblandinger - se bilag B).

Nuværende plæner rotorharves, og der udsås
engblanding (frøblandinger - se bilag B). Mindre
striber tilsås ikke, således der i disse områder kan ske
en naturlig indvandring af planter.

Kantzone med busket/pur bag tjørnehæk.
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Kantzone med græsarealer bag tjørnehæk.

Udpegning af områder.

GÅRDRUM MED ENGAREALER OG STRUKTURELEMENTER

Den midterste del af gårdrummet ved Biologi,
bygningskompleks 1130, omdannes til engområde
med strukturelementer.
Pullerter fjernes, såfremt det kan tillades af
myndighederne, og erstattes med træstammer
og bunker af sten. Der skabes et naturligt udtryk
i områderne med stammer og sten tilfældigt
placeret i engen. Stammerne udlægges, så der
opstår mindre opholdsområder.

materiale fjernes. Slåning foretages af hensyn
til biodiversitet i slut maj og slut september,
dog kan tidspunktet rykkes af hensyn til driften.
Mosaikslåningen bør tilrettelægges, så det
frembragte mønster også fremstår æstetisk og
attraktivt for publikum.
Der slås omkring engområderne i en afstand fra
bygningen, som de nuværende brandveje eller i
en afstand på 3 meter ind til bygningerne.

OPLÆG TIL DRIFT OG ETABLERING AF OMRÅDET:

OPLÆG TIL PLANTER:

Nuværende plæner rotorharves, og der udsås
engblanding. Områderne slås en til to gange
årligt med mosaikslåning og det afhøstede

Engblanding (frøblandinger - se bilag B).

Visualisering af gårdrum vest for bygningskompleks 1130.
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Gårdrummenes placering.
Der udføres justeringer i gårdrummet ved bygningskompleks 1520, der blev anlagt med engareal i 2021.

MINDRE FORSØGSOMRÅDER

En del af principperne fra nærværende
potentialeplan afprøves ved etablering af mindre
forsøgsområder i 2022. Med forsøgsområderne
kan en række forhold i relation til gartnerdrift,
brugeroplevelse og æstetiske indvirkning på
arealernes udtryk i relation til områdets bærende
bevaringsværdier vurderes.
1.

2.

Overdrev på centrale brugsplæner
Der i sås overdrevs-frø på ca. 60 m2
på den syd-vest vendte skråning for
vurdering af æstetiske fremtoning og
betydning for den parkens helhed.
Siv og mosebeplantning ved vådområder
Som en første fase bekæmpes Rød

3.

4.

5.

6.

Hestehov ved slåning.
Hjemmehørende arter i kantbeplantninger
Berberis, der er en ikke-hjemmehørende
art, erstattes med hjemmehørende art.
Hjemmehørende arter i busketter
60 m2 Malus Sargenti buske, der er en
ikke-hjemmehørende art, erstattes med
hjemmehørende buske med samme
orverordnede udtryk.
Biodiverse bede i gårdrum
To bede omlægges med græsser og
hjemmehørende bed-beplantning.
Beskæring af egetræer
Stormskadede træer beskæres i samråd
med biolog.

1

2

3
PLACERING
IKKE FASTLAGT

5
4

6

Nuværende forhold ved bækkens udmunding i søen. Der er i dag sumpede områder der er vanskelige at holde som kortklippet brugsplæne.

43
BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

Forsøgsområdernes placering.

Visualisering af gårdrum vest for bygningskompleks 1130. Pullerter ved brandveje kan efter aftale med Aarhus Brandvæsen sandsynligvis erstattes med sten eller egestammer.
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Nuværende forhold, gårdrum vest for bygningskompleks 1130.

Skråning og bæk i den centrale del af parken.
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BÆRENDE PRINCIPPER FOR BIODIVERSITET I UNIVERSITETSPARKEN

BILAG
BILAG A
SAMLEDE ARTSLISTER FRA UNIVERSITETSPARKEN
REGISTRERET I ONLINE DATABASER
BILAG B
ANBEFALEDE FRØBLANDINGER TIL BIOTOPER

BILAG A. SAMLEDE ARTSLISTER FRA UNIPARKEN REGISTRERET I ONLINE DATABASER
(ARTER.DK OG NATURBASEN)
Bilag A

Samlede artslister fra Universitetsparken registreret i
online databaser (Arter.dk og naturbasen)

Registreringer af arter i Universitetsparken fa 15/11-2016 til 15/112021. Visse arter har ikke et dansk navn og er derfor kun registreret
med deres latinske navn.
Artslisten danner en baseline for den fremadrettede udvikling af
biodiversiteten. Med udgangspunkt i denne liste kan det vurderes,
hvordan artspuljen i Universitetsparken ændres efterhånden som
biodiversitetstiltag implementeres.
Total artsliste af dyr planter og svampe
Dansk navn
Latinsk navn
Admiral
Vanessa atalanta
Adonis mariehøne
Hippodamia variegata
Aftenpåfugleøje
Smerinthus ocellata
Agatsnegl
Cochlicopa lubrica
Ager-champignon
Agaricus arvensis
Agerhumle
Bombus pascuorum
Curculio venosus
Agernsnudebille
Ager-stedmoderblomst Viola arvensis
Ager-tidsel
Cirsium arvense
Ahornvortegalmide
Aceria cephalonea
Allike
Corvus monedula
Coloeus monedula subsp.
Almindelig allike
monedula
Almindelig blåfugl
Polyommatus icarus
Almindelig brandbæger Senecio vulgaris
Almindelig brunelle
Prunella vulgaris
Hypnum cupressiforme
Almindelig cypresmos
Almindelig dværgmåler Eupithecia vulgata
Almindelig eg
Quercus robur
Almindelig engtæge
Lygus pratensis
Almindelig fingerbøl
Digitalis purpurea
Almindelig firling
Sagina procumbens
Almindelig fuglegræs
Stellaria media
Almindelig gedehams
Vespula vulgaris
Almindelig guldstjerne
Gagea lutea
Almindelig hundegræs
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Almindelig katost
Malva sylvestris
Almindelig klokkeskilla
Hyacinthoides non-scripta
Almindelig
Taraxacum hamatum
krogmælkebøtte
Almindelig
kuglebænkebider
Armadillidium vulgare
Almindelig kvistlav
Hypogymnia physodes
Almindelig kællingetand Lotus corniculatus
Almindelig løvtæge
Elasmostethus interstinctus
Almindelig møgbille
Aphodius prodromus
Lolium perenne
Almindelig rajgræs
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Almindelig røllike
Almindelig røn
Almindelig skovranke
Almindelig slåenlav
Almindelig snepryd
Almindelig sumpstrå
Almindelig sølvkræ
Almindelig vedbend
Almindelig vintergæk
Almindelig vorterod
Almindelig væggelav
Almindelig
zebraedderkop
Almindelig
æggeblommelav
Almindelig ørentvist
Amara sp.
Amerikansk fyrretæge
Andricus lignicolus
Apenniner-anemone
Apion aeneum
Apion frumentarium
Apion hookerorum
Apion hydrolapathi
Apion malvae
Apion virens
Artiskokgalhveps
Ask
Aurora
Aurora-rørhat
Balkan-anemone
Bark-springhale
Birke stenugle
Bittersød natskygge
Bjergvipstjert
Blishøne
Blodrød rørhat
Blød storkenæb
Blå bredtæge
Blå kæmperovbille
Blå kærhøg
Blå libel
Blå malakitbille
Blå mosaikguldsmed
Blå murerbi
Blågrå rosetlav
Blågrå siv
Blåhale
Blåhatblomstertæge
Blåmejse

Achillea millefolium
Sorbus aucuparia
Clematis vitalba
Evernia prunastri
Scilla forbesii
Eleocharis palustris
Lepisma saccharina
Hedera helix
Galanthus nivalis
Ranunculus ficaria ssp. ficaria
Xanthoria parietina
Salticus scenicus
Candelariella vitellina
Forficula auricularia
Amara sp.
Leptoglossus occidentalis
Andricus lignicolus
Anemone apennina
Apion aeneum
Apion frumentarium
Apion hookerorum
Apion hydrolapathi
Apion malvae
Apion virens
Andricus foecundatrix
Fraxinus excelsior
Anthocharis cardamines
Hortiboletus bubalinus
Anemone blanda
Entomobrya corticalis
Lithophane semibrunnea
Solanum dulcamara
Motacilla cinerea
Fulica atra
Hortiboletus rubellus
Geranium molle
Zicrona caerulea
Ocypus ophthalmicus
Circus cyaneus
Libellula depressa
Dasytes caeruleus
Aeshna cyanea
Osmia caerulescens
Physcia caesia
Juncus inflexus
Favonius quercus
Placochilus seladonicus
Cyanistes caeruleus

Bogfinke
Bred bænkebider
Bredbladet dunhammer
Broget blomstertæge
Broget fluesnapper
BrogetfForårsugle
Broget
læderporesvamp
Bronzesmalbi
Bronzevejbi
Brun rotte
Brunfiltet stjernemos
Brændende mælkehat
Bugtet skørhat
Burre-snerre
Butbladet skræppe
Bysvale
Bøg
Canadagås
Candolles mørkhat
Certhia sp.
Ceutorhynchus floralis
Citronmåler
Citronsommerfugl
Contarinia rumicis
Curculio glandium
Dagpragtstjerne
Dagpåfugleøje
Dannebrogsgalhveps
Deraeocoris lutescens
Det Hvide W
Dictyna uncinata
Dobbeltbåndet
Svirreflue
Dompap
Droneflue
Drosophila sp.
Duehøg
Duft-skørhat
Dunet dueurt
Dværgfalk
Dværgmåler sp.
Dødningehovedsvirreflue
Efterårsmosaikguldsmed
Ege-bævretop
Egern
Egevikler
Ege-voksskind

Fringilla coelebs
Porcellio dilatatus
Typha latifolia
Deraeocoris lutescens
Ficedula hypoleuca
Orthosia incerta
Trametes versicolor
Lasioglossum leucopus
Halictus tumulorum
Rattus norvegicus
Mnium hornum
Lactarius acerrimus
Russula graveolens
Galium aparine
Rumex obtusifolius
Delichon urbicum
Fagus sylvatica
Branta canadensis
Psathyrella candolleana
Certhia sp.
Ceutorhynchus floralis
Opisthograptis luteolata
Gonepteryx rhamni
Contarinia rumicis
Curculio glandium
Silene dioica
Aglais io
Cynips longiventris
Deraeocoris lutescens
Satyrium w-album
Dictyna uncinata
Episyrphus balteatus
Pyrrhula pyrrhula
Eristalis tenax
Drosophila sp.
Accipiter gentilis
Russula odorata
Epilobium parviflorum
Falco columbarius
Eupithecia sp.
Myathropa florea
Aeshna mixta
Exidia glandulosa
Sciurus vulgaris
Tortrix viridana
Peniophora quercina

Dansk navn
Eng-forglemmigej
Engkarse
Engpiber
Éngriflet hvidtjørn
Eng-rævehale
Enårig rapgræs
Epuraea melanocephala
Erantis
Erythricium aurantiacum
Fabriciushvepsebi
Falsk kuglebænkebider
Feber-nellikerod
Fedtedderkop
Filtbladet kongelys
Fin kløver
Fintstribet kvikløber
Fireplettet barkløber

Latinsk navn
Myosotis scorpioides
Cardamine pratensis ssp. pratensis
Anthus pratensis
Crataegus monogyna
Alopecurus pratensis
Poa annua
Epuraea melanocephala
Eranthis hyemalis
Erythricium aurantiacum
Nomada fabriciana
Cylisticus convexus
Geum urbanum
Steatoda bipunctata
Verbascum thapsus
Trifolium dubium
Agonum muelleri
Dromius quadrimaculatus
Dryophilocoris
Fireplettet blomstertæge flavoquadrimaculatus
Ardea cinerea
Fiskehejre
Fiskeørn
Pandion haliaetus
Flad hjulspinder
Nuctenea umbratica
Flagermus ubest.
Vespertilionidae indet.
Fliget brombær
Rubus laciniatus
Anthophora plumipes
Forårsvægbi
Frugttræløvsnudebille
Phyllobius oblongus
Regulus regulus
Fuglekonge
Følfod
Tussilago farfara
Gaffelbladet skørhat
Russula heterophylla
Dicranopalpus ramosus
Gaffelmejer
Gammaugle
Autographa gamma
Gedde
Esox lucius
Glat bænkebider
Oniscus asellus
Glat vejbred
Plantago major ssp. major
Glat ærenpris
Veronica serpyllifolia
Gransanger
Phylloscopus collybita
Grynskællet
æggeblommelav
Candelariella reflexa
Grøn fluesvamp
Amanita phalloides var. phalloides
Grønbenet rørhøne
Gallinula chloropus
Grønirisk
Carduelis chloris
Grønsisken
Carduelis spinus
Grønåret
Pieris napi
Kålsommerfugl
Grå egemåler
Hypomecis punctinalis
Grå fluesnapper
Muscicapa striata
Grå sektoredderkop
Zygiella x-notata
Gråand
Anas platyrhynchos
Grå-bynke
Artemisia vulgaris
Grågrøn rosetlav
Phaeophyscia orbicularis
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Grågås
Gråhvid melhat
Gråkrage
Gråsisken sp.
Gråspurv
Gul anemone
Gul blødvinge
Gul bævresvamp
Gul fladbælg
Gul kløver
Gul vipstjert
Gulbug
Guldøje ubest.
Gulerod
Gulhatfamilien
Gulhovedet agerrovbille
Gulplettet agersvirreflue
Gulplettet spidshale
Gærdesanger
Gærdesmutte
Gåsepotentil
Halemejse
Halsbåndmus
Hare
Hare-kløver
Harlekinmariehøne
Havehumle
Havejordbi
Havemaskebi
Havesanger
Havetæge
Havørn
Hejrenæb
Hindbærbille
Hjortetrøst
Honningbi
Hornmejer
Horse-tidsel
Hulkravet kodriver
Hulrodet lærkespore
Humle-sneglebælg
Humlevoksmøl
Hushumle
Husmoderugle
Husrødstjert
Husskade
Hvepsevåge
Hvid anemone
Hvid stenkløver
Hvid stork

Anser anser
Clitopilus prunulus
Corvus cornix
Carduelis sp.
Passer domesticus
Anemone ranunculoides
Cantharis livida
Tremella mesenterica
Lathyrus pratensis
Trifolium campestre
Motacilla flava
Hippolais icterina
Chrysopidae indet.
Daucus carota
Bolbitiaceae
Tachyporus obtusus
Scaeva selenitica
Anaspis fasciata
Sylvia curruca
Troglodytes troglodytes
Argentina anserina
Aegithalos caudatus
Apodemus flavicollis
Lepus europaeus
Trifolium arvense
Harmonia axyridis
Bombus hortorum
Andrena haemorrhoa
Hylaeus communis
Sylvia borin
Lygocoris pabulinus
Haliaeetus albicilla
Erodium cicutarium
Byturus tomentosus
Eupatorium cannabinum
Apis mellifera
Phalangium opilio
Cirsium vulgare
Primula veris
Corydalis cava
Medicago lupulina
Aphomia sociella
Bombus hypnorum
Scoliopteryx libatrix
Phoenicurus ochruros
Pica pica
Pernis apivorus
Anemone nemorosa
Melilotus albus
Ciconia ciconia

Hvid vipstjert
Hvid-kløver
Hyrdetaske
Hættemåge
Håret engtæge
Illosporiopsis
christiansenii
Isfugl
Japan-pileurt
Jernspurv
Jomfrublomstertæge
Jordbi sp.
Jordhumle/Lys
jordhumle
Kalkstens-skivelav
Kalmus
Kamfer-mælkehat
Kernebider
Kirsebær-kornel
Klippedue
Kløverbladrandbille
Kløverspinder
Knapgalhveps
Knarand
Knippe-champignon
Knudret skimmelbille
Konvalrodæder
Kornblomst
Korttået træløber
Kragefod
Kratløber
Krat-ærenpris
Krikand
Kvækerfinke
Kæmpetræhveps
Kødflue ubest.
Kølle-skållav
Lancet-vejbred
Landsvale
Langbenet bænkebider
Langstilket lærkespore
Laurbær-kirsebær
Liden andemad
Liden dugrosetlav
Liden klokke
Liden æggeblommelav
Lillagrå trævlhat
Lille frostmåler
Lille humlebille
Lille husedderkop

Motacilla alba
Trifolium repens
Capsella bursa-pastoris
Chroicocephalus ridibundus
Lygus rugulipennis
Illosporiopsis christiansenii
Alcedo atthis
Reynoutria japonica
Prunella modularis
Campyloneura virgula
Andrena sp.
Bombus terrestris/lucorum
Lecidella stigmatea
Acorus calamus
Lactarius camphoratus
Coccothraustes coccothraustes
Cornus mas
Columba livia
Sitona hispidulus
Lasiocampa trifolii
Neuroterus numismalis
Anas strepera
Agaricus subperonatus
Cartodere nodifer
Korscheltellus lupulina
Centaurea cyanus
Certhia brachydactyla
Comarum palustre
Carabus nemoralis
Veronica hederifolia ssp. lucorum
Anas crecca
Fringilla montifringilla
Urocerus gigas
Sarcophagidae indet.
Melanohalea exasperatula
Plantago lanceolata
Hirundo rustica
Philoscia muscorum
Corydalis solida
Prunus laurocerasus
Lemna minor
Physconia perisidiosa
Campanula rotundifolia
Candelariella aurella
Inocybe griseolilacina
Operophtera brumata
Trichius rosaceus
Tegenaria domestica

Dansk navn

Latinsk navn

Lille korsnæb
Lille mejeredderkop
Lille murmejer
Lille penselspinder
Lille skovhumle
Lille vandsalamander
Liophloeus tessulatus
Lugtløs kamille
Lundsnegl
Lysbuget spætmejse
Lysplettet barkløber
Lysstokket rødblad
Læge-oksetunge
Lækat
Løgkarse
Løvsanger
Mager jordfarveugle
Mahognisporet
netbladhat
Malthodes marginatus
Mandarinand
Mangefrugtet orangelav
Mark-hindeknæ
Markjordløber
Mark-ærenpris
Marmorkugle-galhveps
Marts-viol
Martsviolgalmyg
Mat spydsvirreflue
Matrem
Mejeredderkop
Melet grenlav
Mellemfluen Oskar
Microneta viaria
Mirabel
Motacilla alba subsp.
alba
Munk
Mursejler
Mur-snotand
Museedderkop
Muse-vikke
Musvit
Musvåge
Mørk jordhumle
Mørk kornsmælder
Mørkbuget spætmejse
Natugle
Navr

Loxia curvirostra
Psilochorus simoni
Oligolophus hanseni
Orgyia antiqua
Bombus pratorum
Lissotriton vulgaris
Liophloeus tessulatus
Tripleurospermum inodorum
Cepaea nemoralis
Sitta europaea subsp. europaea
Calodromius spilotus
Entoloma lividoalbum
Anchusa officinalis
Mustela erminea
Alliaria petiolata
Phylloscopus trochilus
Agrochola macilenta
Paxillus obscurisporus
Malthodes marginatus
Aix galericulata
Polycauliona polycarpa
Spergularia rubra
Pterostichus melanarius
Veronica arvensis
Andricus kollari
Viola odorata
Dasineura odoratae
Baccha elongata
Tanacetum parthenium
Pholcus phalangioides
Ramalina farinacea
Tachina fera
Microneta viaria
Prunus cerasifera
Motacilla alba subsp. alba
Sylvia atricapilla
Apus apus
Tortula muralis
Scotophaeus blackwalli
Vicia cracca
Parus major
Buteo buteo
Bombus terrestris
Agriotes obscurus
Sitta europaea subsp. caesia
Strix aluco
Acer campestre

Nedyus
quadrimaculatus
Netstokket indigorørhat
Nigma walckenaeri
Nordlig stor flagspætte
Nordlig træløber
Nældens takvinge
Nældesommerfugl
Orange vægmejer
Orangemyre
Pantersnegl
Parallel barkløber
Parkhvepsebi
Pibeand
Pilegrenbladlus
Pileurtbladbille
Pindsvin
Plæne-kransemos
Poppelspinder
Psilochorus simoni
Pude-gråmos
Pukkelhornet
Blomstertæge
Punkt-skållav
Pyramideugle
Ravn
Rejnfan
Rhinoncus pericarpius
Ringdue
Rod-rørhat
Roset-springklap
Russisk skilla
Rynket skållav
Rød dværgbænkebider
Rød glente
Rød hestehov
Rød kanttæge
Rød murerbi
Rød tvetand
Rødbenet bredtæge
Rødbåndet dværgmåler
Rød-eg
Rødhalet busksmælder
Rødhalet jordbi
Rødhals
Rødhovedet
Kardinalbille
Rødmende fluesvamp
Rødpelset jordbi
Rødstjert

Nedyus quadrimaculatus
Suillellus luridus
Nigma walckenaeri
Dendrocopos major major
Certhia familiaris subsp. familiaris
Aglais urticae
Araschnia levana
Opilio canestrinii
Lasius fuliginosus
Limax maximus
Dromius meridionalis
Nomada panzeri
Mareca penelope
Tuberolachnus salignus
Gastrophysa polygoni
Erinaceus europaeus
Rhytidiadelphus squarrosus
Poecilocampa populi
Psilochorus simoni
Grimmia pulvinata
Harpocera thoracica
Punctelia subrudecta
Amphipyra pyramidea
Corvus corax
Tanacetum vulgare
Rhinoncus pericarpius
Columba palumbus
Caloboletus radicans
Cardamine hirsuta
Othocallis siberica
Parmelia sulcata
Trichoniscus pusillus
Milvus milvus
Petasites hybridus
Corizus hyoscyami
Osmia bicornis
Lamium purpureum
Pentatoma rufipes
Gymnoscelis rufifasciata
Quercus rubra
Athous haemorrhoidalis
Andrena haemorrhoa
Erithacus rubecula
Pyrochroa serraticornis
Amanita rubescens
Andrena fulva
Phoenicurus phoenicurus

Rødtoppet fuglekonge
Rørhøg
Råge
Sangdrossel
Sanglærke
Sangsvane
Satellitugle
Sildemåge
Silkehale
Sjagger
Skakbræt
Skalle
Skarntæge
Skarp kam-skørhat
Skarv
Skeand
Skimmelflagermus
Skive-kamille
Skovblåfugl
Skovbredtæge
Skov-elm
Skovfladløber
Skov-forglemmigej
Skovhornugle
Skov-hullæbe ssp.
helleborine
Skov-hullæbe
Skov-jordbær
Skovmalakitbille
Skovmærke
Skovrandøje
Skovsalat
Skovsanger
Skovskade
Skovsneppe
Skovspurv
Skovvalmue
Skov-viol
Skræppebladbille
Skræppegalmyg
Skræpperodæder
Skvalderkål
Skægget sølvkræ
Slangehoved
Smalbladet brandbæger
Solsort
Sort natskygge
Sortbrun jordbi
Sortbæltet bladmåler
Sortgul hvepsebi

Regulus ignicapilla
Circus aeruginosus
Corvus frugilegus
Turdus philomelos
Alauda arvensis
Cygnus cygnus
Eupsilia transversa
Larus fuscus
Bombycilla garrulus
Turdus pilaris
Propylea quatuordecimpunctata
Rutilus rutilus
Reduvius personatus
Russula amoenolens
Phalacrocorax carbo
Spatula clypeata
Vespertilio murinus
Matricaria matricarioides
Celastrina argiolus
Troilus luridus
Ulmus glabra
Nebria brevicollis
Myosotis sylvatica
Asio otus
Epipactis helleborine ssp.
helleborine
Epipactis helleborine
Fragaria vesca
Malachius bipustulatus
Galium odoratum
Pararge aegeria
Mycelis muralis
Phylloscopus sibilatrix
Garrulus glandarius
Scolopax rusticola
Passer montanus
Meconopsis cambrica
Viola reichenbachiana
Gastrophysa viridula
Contarinia rumicis
Triodia sylvina
Aegopodium podagraria
Ctenolepisma longicaudata
Echium vulgare
Senecio inaequidens
Turdus merula
Solanum nigrum
Andrena nigroaenea
Xanthorhoe fluctuata
Nomada goodeniana

Dansk navn
Sorthovedet
bænkebider
Sorthvid jordbi
Sortmejse
Sortmærket
Overvintringsugle
Spids-løn
Spiselig rørhat, Karl
Johan
Spraglet kvikløber
Spurvehøg
Spæd rosetlav
Spætmejse
Stenpikker
Stenskolopender
Stenus cicindeloides
Stephostethus lardarius
Stilk-eg
Stillits
Stinkende parasolhat
Stinkende storkenæb
Stjerneformet rosetlav
Stor blødvinge
Stor blåpil
Stor bæltespringhale
Stor flagspætte
Stor frostmåler
Stor gedehams
Stor humleflue
Stor humlesvirreflue
Stor husedderkop
Stor kejserguldsmed
Stor kålsommerfugl
Stor løvtæge
Stor narcisflue
Stor nælde var. dioica
Stor regnorm
Stor rovbille
Stor skallesluger
Stor skægløber
Stor smutugle
Stor springedderkop
Stor uldbi
Storblomstret kodriver
Storkronet ærenpris
Stormmåge
Storplettet
perlemorsommerfugl
Storøjet hindbærbille
Stribet blomstertæge

Latinsk navn

Porcellio spinicornis
Andrena cineraria
Periparus ater
Conistra rubiginosa
Acer platanoides
Boletus edulis
Anchomenus dorsalis
Accipiter nisus
Physcia tenella
Sitta europaea
Oenanthe oenanthe
Lithobius forficatus
Stenus cicindeloides
Stephostethus lardarius
Quercus robur
Carduelis carduelis
Lepiota cristata
Geranium robertianum
Physcia stellaris
Cantharis fusca
Orthetrum cancellatum
Orchesella cincta
Dendrocopos major
Erannis defoliaria
Vespa crabro
Bombylius major
Volucella zonaria
Eratigena atrica
Anax imperator
Pieris brassicae
Acanthosoma haemorrhoidale
Merodon equestris
Urtica dioica var. dioica
Lumbricus terrestris
Ocypus olens
Mergus merganser
Leistus rufomarginatus
Noctua pronuba
Marpissa muscosa
Anthidium manicatum
Primula vulgaris
Veronica persica
Larus canus
Issoria lathonia
Byturus ochraceus
Rhabdomiris striatellus

Stær
Sumpmejse
Svartbag
Sværtevæld
Syvplettet mariehøne
Sølvgrå skållav
Sølvmåge
Sørgekåbe
Tagrør
Tandrod
Tidlig agerhat
Tidselsommerfugl
Tigger-ranunkel
Tjørnejordbi
Tofarvet jordbi
Toplettet mariehøne
Toplettet spejlløber
Topmejse
Tornirisk
Tornsanger
Trapezugle
Trentepohlia umbrina
Troldand
Træløber
Træløber/Korttået
Træløber
Tråd-ærenpris
Tue-grenlav
Tusindfryd
Tveskægget ærenpris
Tæppeklanner
Tørve-silkesvirreflue
Tåge-tragthat
Tårnfalk
Uldgumpmåler
Uplettet mariehøne
Vandbænkebider
Vandedderkop
Vandflagermus
Vandrefalk
Vedbend
Vedbend-ærenpris
Vej-pileurt
Viburnum x
rhytidiphylloides
Vild kørvel
Vindrossel
Vintergæk
Violbuk
Violet hekseringshat

Sturnus vulgaris
Poecile palustris
Larus marinus
Lycopus europaeus
Coccinella septempunctata
Parmelina tiliacea
Larus argentatus
Nymphalis antiopa
Phragmites australis
Cardamine bulbifera
Agrocybe praecox
Vanessa cardui
Ranunculus sceleratus
Andrena carantonica
Andrena bicolor
Adalia bipunctata
Notiophilus biguttatus
Lophophanes cristatus
Carduelis cannabina
Curruca communis
Cosmia trapezina
Trentepohlia umbrina
Aythya fuligula
Certhia familiaris
Certhia familiaris/brachydactyla
Veronica filiformis
Ramalina fastigiata
Bellis perennis
Veronica chamaedrys
Anthrenus verbasci
Sericomyia silentis
Clitocybe nebularis
Falco tinnunculus
Alsophila aescularia
Aphidecta obliterata
Asellus aquaticus
Argyroneta aquatica
Myotis daubentonii
Falco peregrinus
Hedera helix
Veronica hederifolia
Polygonum aviculare
Viburnum x rhytidiphylloides
Anthriscus sylvestris
Turdus iliacus
Galanthus nivalis
Callidium violaceum
Lepista nuda

Virginia-asters
Vorterod
Vortet væggelav
Æblejordbi
Østersgalhveps

Aster novi-belgii
Ranunculus ficaria
Xanthoria calcicola
Andrena helvola
Neuroterus anthracinus

Invasive arter (Dyr og planter)
Artsnavn
Gaffelmejer
Harlekinmariehøne
Orange vægmejer
Gaffelmejer
Canadagås
Japan-pileurt
Rød hestehov
Smalbladet brandbæger

Latin
Dicranopalpus ramosus
Harmonia axyridis
Opilio canestrinii
Dicranopalpus ramosus
Branta canadensis
Reynoutria japonica
Petasites hybridus
Senecio inaequidens

Sjældne arter (Dyr, planter og svampe)
Artsnavn
Blågrå siv
Korttået træløber
Skarntæge
Lille mejeredderkop
Grøn plantekrustrådsspinder
Tandrod
Vandedderkop
Gulplettet agersvirreflue
Rødtoppet fuglekonge
Contarinia rumicis
Lille humlebille
Parallel barkløber
Birke-stenugle
Dictyna uncinata
Kalmus
Pilegrenbladlus
Rod-rørhat
Stor humlesvirreflue
Bred bænkebider
Falsk kuglebænkebider

Latin
Juncus inflexus
Certhia brachydactyla
Reduvius personatus
Psilochorus simoni
Nigma walckenaeri
Cardamine bulbifera
Argyroneta aquatica
Scaeva selenitica
Regulus ignicapilla
Contarinia rumicis
Trichius rosaceus
Dromius meridionalis
Lithophane semibrunnea
Dictyna uncinata
Acorus calamus
Tuberolachnus salignus
Caloboletus radicans
Volucella zonaria
Porcellio dilatatus
Cylisticus convexus

Rødlistede arter af laver og svampe
Dansk navn
Brændende mælkehat
Stjerneformet rosetlav
Sølvgrå skållav

Latinsk navn
Lactarius acerrimus
Physcia stellaris
Parmelina tiliacea

Rødlistede arter af fugle observeret i Universitetsparken
Rødlistede fugle er i en tabel for sig, da deres registrering i parken
baseres på forekomster af overtrækkende fugle eller fugle, der blot
midlertidigt udnytter parken som kortvarigt raste- eller
fourageringsområde, og ikke fordi parken i sig selv udgør et egnet
eller permanent leve- eller ynglested for arten
Artsnavn
Grønirisk
Spurvehøg
Troldand
Rød glente
Grønbenet rørhøne
Hættemåge
Blishøne
Sanglærke
Broget fluesnapper
Løvsanger
Mursejler
Husrødstjert
Grønsisken
Bjergvipstjert
Havørn
Duehøg
Stor skallesluger
Isfugl
Gulbug

Latin
Carduelis chloris
Accipiter nisus
Aythya fuligula
Milvus milvus
Gallinula chloropus
Chroicocephalus
ridibundus
Fulica atra
Alauda arvensis
Ficedula hypoleuca
Phylloscopus trochilus
Apus apus
Phoenicurus ochruros
Carduelis spinus
Motacilla cinerea
Haliaeetus albicilla
Accipiter gentilis
Mergus merganser
Alcedo atthis
Hippolais icterina

BILAG B - ANBEFALEDE FRØBLANDINGER TIL BIOTOPER
Frøblandinger er udvalgt til at indeholde arter opformeret fra Danmark eller tæt på som Nordtyskland eller Sverige, da udplantede
frø af fremmede provenienser medfører genetisk “forurening” af
hjemmehørende arter.
Ved valg af frøblandinger er der valgt blandinger med fortrinsvis
hjemmehørende eller naturaliserede arter.
Lang samlet blomstringstid, så området er flot at se på for borgerne og en attraktivt nektar og pollen kilde for insekter hen over
året.
Frø som er relativt let tilgængelige på markedet.
Eksisterende frøblandinger
Overdrev:
Blanding: Lutter urter - overdrev
Med græs: Nej
Frøkilde: Sverige og Tyskland
Blomstringstid: maj-oktober
Indhold: klinte*, almindelig røllike, nyserøllike, smalbladet klokke,
kornblomst* , almindelig knopurt, cikorie, bakkenellike, knoldet
mjødurt, gul snerre, prikbladet perikon, blåhat, stivhåret borst, hvid
okseøje, tjærenellike, rosenkatost, dunet vejbred, dagpragtstjerne,
almindelig syre og djævelsbid.
Overdrev med flere rosetplanter:
Blanding: Sommerhusblomster – til mager og kalkfattig jord – tørt
overdrev
Med græs: Ja
Frøkilde: Sverige og Tyskland
Blomstringstid: maj-oktober
Indhold: liden klokke, bakkenellike, håret høgeurt, prikbladet
perikon, almindelig kongepen, blåmunke, blåhat, almindelig
kællingetand, tjærenellike, rødknæ, kornet stenbræk, almindelig
gyldenris, almindelig stedmoderblomst, almindelig hvene, vellugtende gullaks, fåresvingel, vejsvingel, almindelig rødsvingel og
markfrytle.
Mose og søkanter:
Blanding: Vild og våd – til søbredder og lavninger – mose og eng
Med græs: Ja
Frøkilde: Sverige og Tyskland
Blomstringstid: maj-oktober
Indhold: Nyserøllike, engkabbeleje, engkarse, forskelligbladet tidsel, kåltidsel, afbidt høgeskæg, almindelig mjødurt, skovstorkenæb,
engnellikerod, kantet perikon, trævlekrone, engforglemmigej,
krageklo, almindelig brunelle, bidende ranunkel, engskær, dagpragtstjerne, djævelsbid, engblomme, læge-baldrian, musevikke,

engrævehale, hjertegræs, hirsestar, kamgræs, mosebunke, engsvingel og rød svingel.
Krat/Busketter:
Blanding: Skovengsfrø skovbundsfrøblanding – krat
Med græs: Nej
Frøkilde: Danmark
Blomstringstid: maj-august
Indhold: almindelig hulsvøb, nikkende limurt, løgkarse, haremad,
almindelig brunelle, nældeklokke, skov-forglemmigej, skovangelik,
dagpragtstjerne, knoldet brunrod, vorterod, hulkravet kodriver og
skovjordbær.
Eng:
Blanding: Dansk Vildeng (uden græs) – eng, måske mere overdrev
Med græs: Nej
Frøkilde: Danmark – angiver at frøene oprindeligt stammer fra Hedeland i Roskilde.
Blomstringstid: april-august
Indhold: almindelig røllike, farve-gåseurt*, smalbladet klokke, liden
klokke, nældebladet klokke, almindelig knopurt, cikorie, knoldet
mjødurt, gul snerre, prikbladet perikon, blåhat, hvid okseøje, almindelig kællingetand, tjærenellike, trævlekrone, skov-forglemmigej,
merian, dunet vejbred, hulkravet kodriver, almindelig brunelle, nikkende limurt, blæresmælde, moskuskatost*, klinte*, kornblomst*,
kornvalmue*, slangehoved.
Tilpassede frøblandinger
Ved henvendelse til frøfirmaer er det muligt at få dem til at lave
en tilpasset frøblanding. Ønskes denne model er der her en anbefaling af hvilke arter som ville understøtte stor biodiversitet i de
forskellige biotoper.
Overvejelser – fortrinsvis hjemmehørende almindelige arter eller
naturalise-rede arter ekskl. græsser.
Lang samlet blomstringstid, som er flotte at se på for borgerne og
attraktivt for insekter.
Frø som er relativt let tilgængelige på markedet.
Overdrev inkl. høje urter:
Hulkravet kodriver (Primula vulgaris)
Blæresmælde (Silene vulgaris)
Knold ranunkel (Ranunculus bulbo-sus)
Slangehoved (Echium vulgare)
Liden klokke (Campanula rotundifo-lia)
Almindelig knopurt (Centaurea jacea)
Håret høgeurt (Pilosella officinarum)

Stor knopurt (Centaurea scabiosa)
Almindelig kongepen (Hypochaeris radicata)
Muse-vikke (vicia cracca) – spirings-tid på 160 dage
Almindelig gyldenris (Solidago virgau-rea)
Stor/Liden skjaller (rhinanthus mi-nor/serotinus)
Almindelig pimpinelle (Pimpinella saxifraga)
Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus)
Blåhat (Knautia arvensis)
Høst-rødtop (Odontites vulgaris)
Høst-borst (Leontodon autumnalis)
Gul snerre (Galium verum)
Græsbladet fladstjerne (Stellaria graminea)
Merian (Origanum vulgare)
Bugtet kløver (Trifolium medium)
Vild gulerod (Daucus carota)
Rødknæ (Rumex acetosella)
Gul kløver (Trifolium campestre)
Blodrød storkenæb (Geranium sanguineum)
Harekløver (Trifolium arvense)
Almindelig torskemund (Linaria vulgaris)
Mark-krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa)
Læge-oksetunge (Anchusa officinalis)
Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare)
-Indeholder enårige, toårige og flerårige arter.
-Lang blomstringsperiode fra april-september.
-Ser muligvis “grimt” ud om vinteren –-Når der ikke er græs, kan
skjaller snylte på arter fra ærteblomstfamilien.
Overdrev lave urter
Dunet vejbred (Plantago media)
Sølv-potentil (Potentilla argentea)
Hunde-viol (Viola canina)
Engelsk græs (Armeria maritima)
Blåmunke (Jasione montana)
Håret høgeurt (Pilosella officinarum)
Almindelig kongepen (Hypochaeris radicata)
Almindelig brunelle (Prunella vulga-ris)
Græsbladet fladstjerne (Stellaria graminea)
Hulkravet kodriver (Primula veris)
Bugtet kløver (Trifolium medium)
Læge-ærenpris (veronica officinalis)
Hvid okseøje (Leucanthemum vul-gare)
Gul kløver (Trifolium campestre)
Harekløver (Trifolium arvense)
Smalbladet klokke (Campanula rotundifolia)
Rundbælg (Anthyllis vulneraria)

Bakke-nellike (Dianthus deltoides)
Smalbladet timian (Thymus serpyllum)
Bredbladet timian (Thymus pulegiodes)
-Består mest af små roset- eller nedliggende arter, som også kan
tåle noget tørke. 1-flerårige arter.
-Blomstring fra april-august – dog mest forårs- og tidlig sommerblomstring.
Mose – indeholder høje urter.
Vandmynte (Mentha aquatica)
Eng-kabbeleje (Caltha palustris)
Kattehale (Lythrum salicaria)
Almindelig mjødurt (Filipendula ulmaria)
Gul iris (Iris pseudacorus)
Hamp-hjortetrøst (Eupatorium can-nabinum)
Eng-nellikerod (Geum rivale)
Bidende ranunkel (Ranunculus acris)
Brudelys (Butomus umbellatus)
Almindelig skjolddrager (Scutellaria galericulata)
Vorterod (Ficaria verna)
Foder-kulsukker (Symphytum x up-landicum)
Eng-storkenæb* (Geranium praten-se)
Pengebladet fredløs (Lysimachia nummularia)
Kål-tidsel (Cirsium oleraceum)
Kær-galtetand (Stachys plaustris)
-Blomstring fra marts-august – dog mest forårs- og tidlig sommeropblom-string.
-Kræver 1-2 årlige (april/maj og medio september) for vedligeholdelse.
Eng – forstås som naturtypen eng med fugttålende arter.
Kan også bruges til mose.
Eng-storkenæb (Geranium pratense)
Eng-kabbeleje (Caltha palustris)
Eng-nellikerod (Geum rivale)
Læge-baldrian (Valeriana officinalis)
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Eng-karse (Cardamine pratensis)
(Kær-tidsel (Cirsium palustre))
Eng-forglemmigej (Myosotis scorpio-des)
Stor skjaller (Rhinanthus serotinus)
Bidende ranunkel (Ranunculus acris)
Vandmynte (Mentha aquatica)
Almindelig skjolddrager (Scutellaria galericulata)

Gul fladbælg (Lathyrus pratensis)
Kær-galtetand (Stachys plaustris)
-Til det mere populære begreb “blomstereng” kan arter inddrages
fra over-drevsblandingen.
-Blomstring fra maj-august – dog mest forårs- og tidlig sommeropblomstring.
Krat
Marts-viol (Viola odorata)
Skov-viol (Viola reichenbachiana)
Krat-viol (Viola riviniana)
Storblomstret kodriver (Primula vul-garis)
Fladkravet kodriver (Primula elatior)
Almindelig lungeurt (Pulmonaria obscura)
Mørk kongelys (Verbascum nigrum)
Stor fladstjerne (Stellaria holostera)
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum)
Skov-forglemmigej (Myosotis sylvatica)
Judaspenge (Lunaria aanua)
Nældebladet klokke (Campanula tra-chelium)
Almindelig fingerbøl (Digitalis purpurea)
Liljekonval (Convallaria majalis)
Krybende læbeløs (Ajuga reptans)
Skov-fladbælg (Lathyrus sylvestris)
Skov-jordbær (Fragaria vesca)
Foder-kulsukker (Symphytum x uplandicum)
-Skyggetolerante arter – for det meste lave planter.
-Blomstring fra februar-august – størst blomstring om foråret og
tidlig sommer.

