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HVORFOR BIODIVERSITET? 
Et idekatalog 

Biodiversitet er en vigtig del ar arbejdet med Bæredygtighed og miljø i Dansk Motorsport. Det kan ingen vist længere 
være i tvivl om. Om ikke andet er der masser af eksempler på hvordan hensynet til vores varierede biologiske arter må 
vige for andre hensyn, bl.a. ved ansøgning om miljø godkendelser eller gen-ansøgning af samme.  

Som et led I den grønne omstilling og bekæmpelse af klima forandringerne, er netop bio diversiteten en vigtig del af. I 
bevarelsen af bio systemet, kan ingen arter undværes, da de alle er indbyrdes afhængige i natur kredsløbet.  

Som en del af arbejdet med Bæredygtighed og miljø i Danmarks Motor Union, har udvalget derfor udarbejdet dette 
ide katalog, for at hjælpe klubber og baner med ideer til hvad de kan gøre for at hjælpe mangfoldigheden, men også 
med ideer og forslag til hvordan man kan arbejde med bæredygtigheden, miljø og bio diversitet på jeres baneanlæg. 

De klubber som kunne ønske at blive “grøn klub” vil kunne bruge kataloget til arbejdet med netop at opfylde 
kriterierne for denne “certificering” som en del af deres profil overfor publikum, kørerne, kommuner og andre 
interessenter i deres nærmiljø. 

For nogle klubber vil det være muligt at arbejde med en større del af kataloget, end det vil for andre klub ber. Det er 
ikke et krav fra DMU side at man skal arbejde med biodiversiteten, men en mulighed, som kan medvirke til en bedre 
forståelse og accept fra omverdenen, omkring de aktiviteter som finder sted på baneanlægget. Endelig vil der være 
baner og klubber som af deres kommune vil blive stillet en forventning om at de arbejder med dette. Hermed er i givet 
muligheden for at tage enkelt aktiviteter op og få udarbejdet en “miljø handleplan”, er nu givet endnu en mulighed 
herfor. 

Dette er først og fremmest forslag og ideer og den enkelte klub bestemmer selv i hvor høj grad de ønsker at gøre brug 
af disse
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AREALER MED VILD BEPLANTNING 

Alle motorsportsanlæg har grønne arealer hvor der ikke færdes 
nogen personer, men bare ligger hen. Det kan være på støjvolde, 
mellem bygninger eller inde i en MX bane.  

Så nogen blomster: For et par hundrede kroner kan man købe 
frø til såning af “grøftekants blomster” som i disse områder kan 
medvirke til at bevare en bestand af bier, sommerfugle og andre 
lignende insekttyper. Dette betyder igen yderligere gode 
livsbetingelser for pattedyr og andet, som vil blive styrket 
yderligere i deres livsbetingelser i kraft af den “kontrollerede 
forstyrelse” som ligeledes er en del af bane aktiviteten. 

Plant nogen buske og træer: Disse medvirker til at området 
kommer til at se “Grønnere” ud, men bidrager også til renere luft 
og bedre levevilkår for biologiske arter. 

Minimer Græs slåning: Slå kun græsset på de områder hvor det 
er absolut nødvendigt. Dette kunne f.eks. være publikumsarealer 
eller gangstier mellem bygninger.  Lad området gro lidt til. Det er 
godt for biodiversiteten. 

Gendan ødelagt natur: Indimellem sker der uforudsete ting, som 
går ud over buske, træer og andre arealer som er udlagt som 
natur, Genskab de områder og genplante evn. Træer og buske, 
som er uhensigtsmæssigt ødelagte. 

Undgå alle former for sprøjtemidler som kan skade bio 
diversiteten eller miljøet



4

INSEKTHOTELLER 

Et insekthotel giver yngle- og overvintringsmulighed for 
forskellige insekter.   Man kan købe et insekthotel eller man kan 
bygge et selv.    ”Hotellet” placeres tørt og solrigt og giver 
”hotelejeren” god mulighed for at iagttage de insekter der 
benytter hotellet. 

Opsæt redekasser til fugle

Redekasser til forskellige fuglearter kan købes mange steder, eller 
du kan selv bygge dem. Redekasser kan ophænges på mure, 
plankeværker, pæle og i træer. Vær opmærksom på, at forskellige 
fuglearter har forskellige krav til redekassens størrelse og 
placering.   

Spar på vandet 

Ved anlæg af nye vaskepladser og lignende, sørg da for at vand 
forbruget bliver så lille som muligt. Dette kan ske gennem 
genanvendelsesanlæg og lignende.  

Fortæl omverdenen om jeres tiltag 

Via klubbens hjemmeside eller sider på sociale medier, kan i gøre 
opmærksom på de tiltag i tager på baneanlægget, som gavner 
bio diversiteten og fortæller om jeres arbejde med “den grønne 
omstilling”. Alle i lokal området må meget gerne have kendskab til 
at i arbejder positivt og målrettet med disse aktiviteter.



OPSÆT BISTADER 

Bier er vigtige for besvarelse af en god bio diversitet. Måske 
er der allerede et medlem af klubben som producerer sin 
egen honning eller har lyst til at starte. Det kunne også være 
at man lavede en aftale med en lokal honningproducent om 
at opstille bistader på området. Man kunne sælge sin egen 
honning og derved bidrage til økonomien i klubben.
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LAV EN MILJØPLAN FOR BANEANLÆGGET 

Via “grønt forbund” logoet på dmusport.dk, kommer du videre 
ind på “Bæredygtigheds og miljø udvalgets” sider på 
hjemmesiden.  Under punktet “Miljøplan” findes skabeloner til 
hjælp til dette, såfremt du skulle have behov for dette. 

Med en miljøplan for baneanlægget, får du skabt overblik 
omkring hele bæredygtigheds og miljø håndteringen på 
anlægget. Dette overblik gør det muligt at arbejde målrettet 
og pro aktivt med fremtiden. 

Denne status kan så igen bruges til at planlægge fremtidens 
miljø aktiviteter og forandringer på baneanlægget. Dette kan 
både være bane layout og natur aktiviteter. 

Samtidig kan man bruge miljøplanen og handleplaner som er 
lavet med udgangspunkt i denne, til overfor kommunen, 
lokalområdet og andre som kunne være interesserede, at i 
arbejder seriøst med miljøet og at man kan samarbejde med 
jer omkring miljø aktiviteter. 

Dette giver igen bedre omdømme, større troværdighed og tro 
på at man i Dansk Motor cykel sport også er gode for miljøet.
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FÅ LAVET EN “DDM2” 
MÅLING 

For et par år siden blev der udviklet en måle metode, som populært kaldes “DDM2”. Målemetoden blev udviklet 
for at kunne fastslå hvor høj en grad af “Fuldgas” der blev kørt med på banen. Denne procentsats bruges ved 
beregningen af støjen hos nærmeste nabo.  

Jo mindre “fuldgas” perioder på banen, jo mindre støj hos nærmeste nabo og dermed mulighed for mere køretid 
på anlægget. 

Rent praktisk, foregår det ved at en sender, en mikrofon og en GPS, spændes på ryggen af en kører. En gang i 
sekundet sendes et signal til en computer, hvor bane layoutet er lagt ind på forhånd. Efter et antal omgange kan 
computeren vise hvor på banen der er højest lyd, samt beregne hvor høj en procentdel af tiden hvor der køres 
med fuld gas.  

Derved bliver det så muligt at beregne hvor meget støjen påvirker nærmeste nabo. Dette sker i et program 
beregnet specielt til dette 



BIO DIESEL PÅ VEDLIGEHOLDELSESMATERIEL 

Biodiesel kan bruges i jeres traktor eller lastbil uden 
problemer. Derved bidrager i til et Carbon brændstof frit 
miljø, både på baneanlægget og i lokalmiljøet. 
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