Variationen av livsmiljöer, arter och
gener kallas biologisk mångfald.
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Vår levande
bergtäkt
Många kunder vill göra medvetna val.
Därför känns det bra att köpa ballast från
en täkt som sprudlar av biologiskt liv trots
daglig produktion. Här får du sex enkla
tips för hur du främjar biologisk mångfald
och hållbarhet i din bergtäkt.
Visste du att den föränderliga miljön i en bergtäkt
kan bidra till den biologiska mångfalden på ett
mycket speciellt sätt? Även under drift.
Vad gör täktens miljö unik?
Idag utgör den växande världsbefolkningen ett hot
mot ett stort antal livsmiljöer och arter eftersom
människan många gånger tar naturresurser i
anspråk på ett oansvarigt sätt. Våra täkter, med
sina exponerade ytor av sand, grus eller sten,
erbjuder en attraktiv miljö för många arter som
trängs undan när tät vegetation etableras.

Jorden i täkterna är normalt näringsfattig och
skillnaden mellan solbelysta och beskuggade ytor
är stor eftersom vi ofta har branter i täkterna.
På gräsbevuxna ytor trivs gärna en mängd
blommande örter.
Inom ett relativt litet täktområde, som störs
kontinuerligt, finns ofta fler olika naturmiljöer än
på en lika stor yta strax utanför täkten. Det är
detta som är så unikt med våra täkter och som ger
oss förutsättningar att gynna biologisk mångfald
och olika arter både under drift och i samband
med efterbehandling.
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Lämna vissa områden utan ytskikt
– gynnar svampar, växter och insekter.
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Behåll och skapa klipphyllor i olika lägen
– gynnar växter, träd, kräldjur och fåglar.
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Behåll och skapa dammar med olika djup och
storlek – lockar groddjur, insekter och fåglar.
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Sex sätt att främja levande
natur i din bergtäkt

Låt jordhögar bli rabatter. Gräv runt i dem om
gräs börjar dominera – bra för växter, insekter
och fåglar.
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Röj bort barrträd i lövskogsområden
– gynnar insekter och fåglar.
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Spara död ved – bra för svampar, lavar,
mossor, insekter och fåglar.
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Fråga om hjälp

Besök starnet.ncc.se/biodiversity.

Kontakta Råvaruförsörjning.
Om din råvaruhandläggare inte
kan hjälpa till kan du få tips på
vem du ska kontakta.
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Läs mer

Dela dina
erfarenheter
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Hur främjar ni biologisk mångfald på din
täkt? Skicka dina berättelser och bilder till
din råvaruhandläggare.

