
Naturens Dag 2020 – Vild natur på Raghammer 

  

Med annonce og en fin foromtale i Bornholms Tidende samt andre bornholmske medier blev Naturens dag 2020 et 

særdeles vellykket arrangement: 

Naturens Dag er på Raghammer 

Raghammer kan opleves sammen med insekteksperten Morten Top-Jensen, når Danmarks 

Naturfredningsforening og Friluftsrådet på søndag 13. september holder Naturens Dag over hele landet. 

Årets tema for Naturens Dag er ”Vild i naturen”, og på Bornholm er det rammen om et arrangement med 

Morten Top-Jensen om kryb og kravl på Raghammer. 

Sammen med insekteksperten kan deltagerne se på alt det vilde insektliv, der lever på Raghammer, som 

foruden at være militært øvelsesterræn også er et helt specielt naturområde, fortæller Danmarks 

Naturfredningsforening Bornholm i sit nyhedsbrev. 

Morten Top-Jensen har sammen med Bornholms Landbrug i forbindelse med opstarten af Bornholm 

Blomstrer udviklet en bestemmelsesdug, som guider finderen igennem det mylder af 

forskellige insekter, der besøger blomsterne i den vilde natur. Hvordan man bruger sådan en 

bestemmelsesdug vil blive gennemgået på turen. 

 

   
 

Og det blev en ”vild” tur. 75 mennesker, heraf 8 børn, havde fulgt invitationen, og det var nødvendigt for 

at imødekomme myndighedernes anbefalinger om ”at holde afstand” at dele deltagerne i to grupper. 

 

En gruppe fulgte med Morten ud på Raghammers åbne hedeareal for at lede efter insekter, medens resten 

fulgte med på en tur til Raghammers strand og sandflugtsskov. Efter en time skiftede grupperne emne. 

 

  
 

Selv om det overskyede vejr ikke var optimalt til insektstudier, var dyrene alligevel til stede i rigt mål, og 

de flittige ekskursionsdeltagere fik med de medbragte insektnet fanget adskillige til bestemmelse. 



  
 

Og sammen med en repræsentant for Bornholms Landbrug, Klaus Petersen, kunne Morten gennemgå den 

bestemmelsesdug, der er udviklet til insektbestemmelser i forbindelse med projektet ”Bornholm 

blomstrer”. 

 

   
 

Men ikke nok med det. Ekskursionen var intet mindre end en Danmarks-/Verdenspremiere for en ny 

”app.” BioHunt, som godt nok fortsat er under udvikling, men som blev præsenteret og for første gang 

taget i brug med stor succes.  

 

App’en kan man downloade til sin egen telefon og gennem den bestemme de insekter, man finder på sin 

vej! Dermed bliver man fri for at medbringe en bestemmelsesdug. 

  

Og insekter manglede der ikke. Der blev fundet tre vortebidere og tre græshopper - et par natsværmere og 

en lille ildfugl samt tre egespinderlarver. 

 

   



 

Og så lykkedes det de aktive insektjægere at få indfanget Raghammers klenodie, blåvinget 

ørkengræshoppe. 

 

 
Blåvinget ørkengræshoppe. Foto: Morten Top-Jensen 

 

 

På grund af stedets ørkenagtige præg med stor varmeindstråling har græshoppen sin eneste danske 

forekomst netop her på skydeterrænet, og Morten anså, at den naturpleje, der udføres med fåreafgræssning 

er optimal for artens overlevelse. 

 

Et flot punktum på en naturens dag-ekskursion i et en vild natur. 

 

 
Fotos: Anna Sofie Poulsen og Morten Top-Jensen 

 

 

 

 

 


