HABITATS
vi får en vildere verden til at virke

Biodiversitetskrisen
er lige så alvorlig som
klimakrisen
Biodiversitet kan beskrives som den
biologiske mangfoldighed i form af
alt levende som dyr, svampe, planter og bakterier. Lige nu forsvinder
en alarmerende stor del af verdens
levesteder og biodiversitet både på
land og i vand.

Hvorfor er det vigtigt med
biodiversitet?

Arter i alle størrelser uddør op mod
tusind gange hurtigere end naturligt, og en fjerdedel af verdens arter
er nu udryddelsestruede.

Kortere afstand til grønne områder i
vores byer og kvalitetsnatur skaber
mulighed for kontakt med naturen i
hverdagen. Det fremmer vores allesammens livskvalitet at være i kontakt med naturen, og det øger vores
fysiske, mentale og sociale sundhed.

Vores globale samfunds ressourceforbrug og udnyttelse af landareal
er de største årsager til det ødelæggende tab af biodiversitet. Biodiversitetskrisen er et samfundsanliggende, der skal takles på alle niveauer af
samfundet.

Biodiversitet er en kilde til udvikling
og produktion af en lang række livsnødvendige goder og økosystemtjenester, som gavner os mennesker.

Ser vi ud over naturens goder, som
vi nyder godt af, så har en verden rig
på mangfoldige livsformer også i sig
selv en berettigelse.

“Habitats laver projekter
i samarbejde med
virksomheder og kommuner,
der skaber plads til mere
biologisk mangfoldighed,
og projekter som bid for
bid bidrager til en bedre
verden.”
Rasmus Vincentz
Direktør i Habitats

Vi får en vildere verden
til at virke
Habitats er en sagsdrevet virksomhed, som arbejder for at få biodiversitet integreret i alle lag af det
moderne samfund. I Habitats er vi
optaget af at skabe plads til naturen
i samspil med mennesket. Vi skaber
opmærksomhed omkring biodiversitet og arbejder for at fremme sagen,
og vi har klare holdninger til feltet.

Vores tilgang
Habitats gør verden vildere gennem
en fagligt funderet, eksperimenterende og nysgerrig tilgang til at
skabe mere biodiversitet. Vi flytter
feltet for hvordan man kan arbejde
med biodiversitet i alle lag af samfundet. Med afsæt i vores visionære
ideer og tværfaglige metoder skaber vi konkrete løsninger.

Habitats tilbyder naturbaseret rådgivning inden for formgivning, udvikling, planlægning og formidling.
Vi står for bl.a. analyser af det eksisterende naturgrundlag, dialog med
vores kunder og et veludviklet blik
for et landskabs potentiale, samt
drift, involvering og formidling. Vi
skaber plads til biodiversiteten, og
vi er med i hele processen fra idé til
udførsel, anvendelse og formidling
af projektet.
Habitats har mere end 10 års erfaring
med naturbaseret rådgivning, og vores team dækker mange forskellige
kompetencer på naturområdet som
biologer, landskabsarkitekter, skovog landskabsingeniører, urbane
landskabsingeniører og andre relevante faggrupper.

Vores kompetenceområder

Naturrådgivning

Landskabarkitektur

Biologisk analyse

Naturrådgivning
på abonnement,
workshops for
driftspersonale

Landskabs- og
bydesign med fokus
på biodiversitet og
bæredygtighed

Naturregistrering,
artsregistring,
monitering

Strategi & CSR

Formidling

Vild viden

Udvikling af strategi
og integrering
af biodiversitet i
organisationen

Grundkursus i
biodiversitet, oplæg,
SoMe-indhold,
guidede naturture

Kataloger, rapporter,
produktudvikling

Vilde drømme & idéer

“Vi skaber plads til biodiversiteten,
og vi er med i hele processen fra idé
til udførsel, anvendelse og formidling
af projektet.”
Rasmus Vincentz
Direktør i Habitats

Kundetype

Virksomheder
Virksomheder har store muligheder
og dermed også stort ansvar for at
sætte biodiversitet på dagsordenen.
Habitats samarbejder med en lang
række af mindre og større virksomheder - mest i Danmark, men i stigende grad også i udlandet.
Arbejdet med biodiversitet i virksomheder har mange lag. Habitats
hjælper både virksomheder med at
fremme biodiversiteten på grønne
udearealer og med at integrere biodiversitet strategisk i virksomheden. Vi
kobler de konkrete biologiske tiltag
på grønne udearealer med virksomhedens klima- og andre bæredygtighedsstrategier. Herunder indtænker
vi sammen med virksomheden biodiversitet i værdikæder, produktion,
transport og CSR-strategi.

Biodiversitet i alle lag
Habitats samarbejder med energifirmaet Better Energy om at indtænke

biodiversitet i deres solcelleparker
landet over, og hjælper samtidigt
med at indarbejde biodiversitet i flere dele af deres forretning.
Hos IT-virksomheden KMD har Habitats hjulpet med en række omdannelser på deres udearealer. Der er bl.a.
blevet anlagt et vandhul, og terrænet
er blevet bearbejdet for at skabe variation i levesteder.

Formidling og involvering
Habitats arbejder for at involvere både medarbejdere og ledelse i
biodiversitetsindsatserne, så de kan
tage ny viden og forståelse med sig
videre ud i samfundet. Det kan være
i form af workshops om naturnær
driftspleje, der bl.a. er udført hos
Ørsted i Fredericia, eller som frøsamlingsevents til Better Energy’s
sommerfest i 2020.

“Vi har været utrolig glade for
rådgivningen fra Habitats. Vi har
fået virkelig grundig og professionel
rådgivning, og vi har haft en rigtig
god dialog omkring skalering af
projektet i forhold til vores ønsker og
muligheder.”
Ditte Haugaard Clausen,
Lead Sustainability Officer KMD

Medarbejdere hos IT-virksomheden KMD identificerer
potentialerne for biodiversitet på deres grønne arealer i
Ballerup.

Kundetype

Boligforeninger
Mange boligforeninger råder over
store fællesarealer, der ofte består
af mange græsplæner som sjældent
bliver brugt. Der ligger derfor et stort
potentiale for at fremme en mere vild
natur hos boligforeninger.
Habitats samarbejder med adskillige boligforeninger fordelt over hele
landet, både private og almennyttige som KAB, FAB og BO-VEST.

Biodiversitetspotentialer
Nogle boligforeninger ønsker at få
identificeret biodiversitetspotentialerne på deres grønne fællesarealer,
og Habitat hjælper gerne med at
udføre biologiske analyser. Habitats
har udviklet en specifik metode til at
analysere og kategorisere biodiversitetspotentialer i grønne fællesarealer med udgangspunkt i den landskabelige og biologiske kontekst,
som de indgår i.

Workshops for driftspersonale med
fokus på naturnær drift kan være med
til at indfri potentialerne for mangfoldig natur og biodiversitet. Derudover
faciliterer Habitats også events, der
kan være med til at forankre indsatsen for biodiversitet hos beboerne og
engagere dem i projektet.

Skitseforslag og visionsplan
Nogle boligforeninger ønsker at omforme deres grønne fællesarealer, så
de rummer meget mere natur og biodiversitet. Habitats leverer skitseforslag eller visionsplaner i forskellige
skala, som kan være med til at forankre naturindsatsen og få dem til at
spille en fremtrædende rolle. Habitats har blandt andet udarbejdet en
visionsplanen Grøn Vision for Grundet for en gruppe grundejerforeninger nord for Vejle og et skitseforslag
til andelsboligforeningen Schifters
Kvarter i København.

Hos boligafdelingen Tunet står beboerne selv for driften af
de grønne fællesarealer. De arbejder aktivt med at gøre
plads til mere biodiversitet. Her ses et blomsterflor, som
tilbyder nektar og pollen til områdets insekter. Foto: KAB.

Kundetype

Kommuner
De danske kommuner er vigtige aktører i forhold til at fremme fokus
på biodiversitet og den biologiske
mangfoldighed. Kommunerne har
både råderetten over store arealer
og direkte kontakt til borgere i deres
hverdag.

Biodiversitetsstrategier
Habitats har hjulpet Københavns
Kommune med udvikling og forberedelse af deres kommende biodiversitetsstrategi, som forventes
vedtaget i sommeren 2022. Habitats
har inddraget og engageret københavnerne i biodiversitetsstrategien
gennem bl.a. guidede gåture med
fokus på bynatur og naturens rolle
og plads i byen.
Derudover har Habitats leveret faglig sparring og kvalitetssikring på
Solrød Kommunes ’Naturkvalitetsplan 2020-24’. Planen er med til at
fokusere kommunens arbejde med

biodiversitet på tværs af institutionen.

Kortlægning af biodiversitet
Habitats har hjulpet både Frederiksberg Kommune og Odense
Kommune med at kortlægge urbane biotoper og vurderet områdernes potentiale og betydningen for
kommunens samlede biodiversitet.
Kortlægningen giver mulighed for
politisk prioritering af biodiversitetsindsatser på arealerne.
Habitats har udarbejdet ‘Visionsplan
for Det Grønne Frejlev’ for Aalborg
Kommune. Projektet, der skal understrege de mange naturkvaliteter i
Frejlev, gennemføres frem til udgangen af maj 2022.

Habitats kan kortlægge biodiversitetspotentialer ved at
give alle grønne områder en pointscore. Det har Habitats
bl.a. har udført for Odense Kommune og Frederiksberg
Kommune, hvor billedet er taget.

Udgivelse

Byudvikling og Blå
biodiversitet
Habitats er initiativtager til projektet
”Byudvikling og Blå biodiversitet”,
der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring mangfoldigheden af liv i havet og de trange vilkår, som biodiversiteten i havet står
overfor.
Lige nu foregår der en rivende udvikling i mange danske havne, der
omdannes fra industri- og fiskerihavne til blandede bydele med boliger,
erhverv og rekreative områder. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte til et
sundere og forbedret havmiljø eller
til et bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere, og livet
i havet.

Inspirationskatalog
Dette er baggrunden for projektet
”Byudvikling og Blå biodiversitet”,
der er resulteret i et inspirationskatalog, der udkom i december 2021.

Kataloget er målrettet planlæggere, bygherrer, rådgivere og entreprenører, der arbejder på kystnære
projektområder. Kataloget samler
den nyeste viden om biodiversitetsfremmende indsatser og naturforbedrende tiltag fra både danske og
internationale cases. Projektet fortsætter i 2022 med symposier, oplæg
og praktiske projekter.

Tværfagligt samarbejde
Projektet er skabt i et tæt samarbejde med Bygherreforeningen, DTU
Aqua og Marint Kunskapscenter
Malmö, og er finansieret af Velux
Fonden. Habitats har været ansvarlig for faglig projektledelse, redaktion og tekstforfatter på inspirationskataloget. Derudover bidrager
Habitats til kommunikation om projektet.
Find kataloget på www.habitats.dk/
blaa-biodiversitet

Ud for Skuespilhuset i København er der etableret seks
kunstige stenrev for at skabe flere levesteder i Københavns Havn. Foto: Københavns Kommune

