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Vilde
boligområder
Giv naturen plads
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Der kan være regelsæt i
boligselskaber og afdelinger,
der modarbejder udvikling af
biodiversitet. Det er sjældent
hensigten, så hvad med at
sætte det på dagsordenen
til næste møde, og få drøftet,
om biodiversiteten ikke kan få
bedre vilkår hos jer? Det kan
handle om regler for, hvornår
hækken skal være klippet,
hvor tit græsset skal slås,
muligheder for at etablere
områder til blomster eller
kvashegn og -bunker.

Rigtig
god
fornøjelse
Eksempel på insekthotel

BL 2. kreds
Biodiversitetsgruppen

– Du kan gøre en forskel

Danmark står overfor en biodiversitetskrise
med nedgang i antallet af arter og dyr og
planter. Dette skyldes blandt andet, at der
mangler levesteder og føde til dyr og planter.
Mange beboere i almene afdelinger har
øje for disse problemer, og der findes en
del projekter hist og pist. Men der er intet
samlet koncept eller en egentlig opskrift på,
hvordan et boligområde kan ”forvildes”, for
at give plads til levesteder til arter fra den
danske natur.
Ved at tilgodese levesteder fra altaner til
afdelingernes arealer for både dyr og planter,
kan vi være med til at skabe levesteder for
Danmarks hjemmehørende flora og fauna,
og få vildhed og natur ind, der hvor mennesker bor, arbejder og leger.
Nogle vil måske have totalomlagte arealer
og fjerne græsset for at give plads til vilde
danske blomsterflor, andre vil starte med en
lille sommerfugleeng, mens andre igen vil
arbejde for at give mursejlere bedre forhold.
Man kan også bevare gamle træer, og lade
ældre træer veteranisere, og dermed arbejde for at skabe udearealer med fokus på
værdifulde levesteder for planter, blomster,
fugle og insekter, og øge vores fælles kendskab til naturen.
Kreds 2 i BL – Danmarks Almene Boliger har
nedsat en biodiversitetsgruppe, som står bag
denne inspirationsfolder. Vi håber, at du får
glæde af den, og vil være med til at sprede
tankerne om biodiversitet i din boligafdeling
og boligorganisation.

God
fornøjelse!

Nogle stikord til det der
fremmer biodiversiteten
• Lade græsset gro, og slå det kun 1 gang
årligt i august/september måned
• Etablere områder med blomsterflor
• Etablere kvashegn i stedet for at bruge penge på at få kørt det væk
• Anskaffe danske træer og buske, som er til
gavn for hjemmehørende insekter og fugle
• Lade hele eller dele af udgåede træer stå,
og se hvad der sker i nedbrydningsfasen
• Udnytte altaner
• Bygge insekthoteller
• Biodiversitet med vand

Søg materiale til inspiration
for det videre arbejde i:
• Materiale fra kommunerne

- Naturkommunen (Hjørring Kommune)
- Viborg Kommune (Folder Naturen i din have)

• Foreninger og fonde

- Danmarks Naturfredningsforening (Folder sommerfugle)
- Vild med Vilje

• Universiteter

- Århus Universitet (Scorelisten for haver)

• På Facebook

- De Vilde Haver
- Danmarks Vilde Haver
- Biodiversitet.dk

• På Youtube

- Korte film om biodiversitet og grønne haver

• dr.dk

- Giv os naturen tilbage (Serie på 4 udsendelser fra
Hjørring Kommune)
- Vilde haver – gør det selv (Serie på 10 korte
udsendelser med Katrine Turner)

• Boligselskaber

- Boligselskabet Sjælland

• Andre firmaer

- Videnscentret Bolius – Sådan bygger du insekthotel i haven

Sådan laver du
en blomstereng/
urteplæne
1. Vælg et område i afdelingen med
masser af sol, gerne hvor man normalt slår græs.
2. Start med at fjerne græstørven,
dvs. de øverste ca. 10 cm. Grav
tørven af med spade.
3. Fjern græstørven helt og fyld op
med sandet jord.
4. Eller grav græstørven ned. Når
græstørven er fjernet, graves et
spadestik dybere. I hullet lægges
græstørven med den grønne side
nedad og jorden fyldes på igen.
5. Så en blanding af vilde, hjemmehørende blomster. Undlad at så
græs, det kommer af sig selv. Så
kun vilde danske arter af blomster
og urter. Det er vigtigt, at det er vilde danske arter, så det er ikke alle
blomsterblandinger, der dur.
6. Vedligehold blomsterengen
ved at slå den én gang årligt i
slutningen af august eller starten
af september. Riv det afslåede hø
væk. På den måde fjernes næring
fra området, så blomster og urter
ikke udkonkurreres af græsser
med tiden.

