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Kan vi vænne øjnene til at se
nye værdier i den vilde græsplæne,
hvor vi i dag foretrækker en
nyslået græsplæne uden ukrudt?
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Når naturen kommer tættere på, er det oplagt, at børnene søger ud i den. Lege gemmeleg i det
høje græs, finde dyr at kigge på eller flette en blomsterkrans, er alle aktiviteter, som børn elsker.
Øget biodiversitet vil give børn og voksne mulighed for bedre at opleve naturens smukke livscyklus.

VI VIL GERNE VÆRE MERE
GRØNNE I ØSTERBO
De negative klimaforandringer, der foregår i
hele verdenen, er et fælles anliggende, hvilket
vi tager alvorligt i ØsterBO. Vi bidrager til
FN’s 17 verdensmål, og i denne lille folder vil
vi introducere dig for muligheden for at øge
biodiversiteten i jeres boligområde. Det er jer,

ØSTERBO BIDRAGER TIL
FN’S 17 VERDENSMÅL
Et af målene, Livet på land, indgår i en
bæredygtig udvikling frem mod 2030.
FN’S VERDENSMÅL NR. 15 (uddrag)
”BESKYTTE, GENOPRETTE OG
STØTTE BÆREDYGTIG BRUG
AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND,
STANDSE TAB AF BIODIVERSITET.”
Kilde: www.verdensmaalene.dk/maal

som beboere i ØsterBO, der kan være med
til at bestemme udviklingen. For naturen har
brug for hjælp: Op mod en million dyre- og
plantearter er truede af udryddelse. Når en art
forsvinder, trækker den ofte flere med sig, så
selv den mindste indsats kan være med til at
gøre en forskel.
Så tænk i ØsterBIOdiversitet: Sammen kan vi
gøre en stor forskel.
MERE VILDT & GRØNT
Ved at arbejde hen mod større biodiversitet,
gør I noget godt for de vilde blomster, urter,
kryb, kravl og bevingede væsener, som I
inviterer ind i området. Det kan på sigt give
et område med rigt plante- og dyreliv og ikke
mindst større naturoplevelser. Når mennesker
har noget levende og spændende at kigge
på, beriger det også menneskers hverdag
– jeres hverdag.

DET ER VIGTIGT MED TÅLMODIGHED
Biodiversitet sker ikke over nat. Det kræver
langsigtede mål og tålmodighed. Det tager
minimum 2-4 år, før biodiversiteten har nået
et niveau, hvor græsset er i mindretal og blomsterne i overtal. Til tider vil det ikke se pænt
ud, sådan som vi kender det i dag. Men det
handler om at tænke på fremtiden.

de blomster. Yderligere, så kræver plæner, der
har en hældning over 10%, særlige (og dyre)
græsslåmaskiner, for at man kan slå græsset.
Her kan man især med fordel lade græsset
vokse og blive vildt.

LIDT HAR OGSÅ RET
Nogle ændringer er ganske små, mens andre
er mere omfattende. Det er værd at bemærke,
at lidt også har ret, når det gælder biodiversitet. Bare det, at sørge for vand til dyrene, gør
en forskel. På nogle områder kan man endda
spare omkostninger ved at omlægge, mens
andre og større tiltag skal hjælpes i gang –
måske også økonomisk. Hvad der kan gøres i
jeres boligafdeling er bestemt værd at diskutere i afdelingen og sammen med ØsterBO’s
inspektør samt det grønne team.

1) FÆLLES BESLUTNING
Afdelingen beslutter og vælger et område,
hvor biodiversiteten øges.

HVILKE ØJNE SER I MED?
Vi er vant til, at en nyslået græsplæne SER pæn
og velplejet ud. Men det afhænger af de øjne,
der SER, for det SER ikke lovende ud for de dyr
og insekter, der lever i naturen. De mangler en
meget større variation af planter, end hvad en
nyslået græsplæne byder på. Det giver derfor
god mening, i mange af vores boligområder, at
lægge om fra fx græsplæner til enggræs og vil-

3 TRIN: FRA NYSLÅET GRÆSPLÆNE
TIL ENGGRÆS OG BLOMSTER

2) STOP MED AT SLÅ GRÆSSET
Græsset bør slåes en gang i foråret og en
gang i efteråret, for at vegetationen ikke
springer i skov.
3) HJÆLP NATUREN PÅ VEJ
Det ”vilde” kræver ofte en hjælpende hånd,
da græssets pælerødder er stærke og svære
at udkonkurrere. Man kan supplere med et lag
udpint jord (øverste jordlag blandet med grus)
og herefter så urter og vilde blomster – med
respekt for de omkringliggende plantearter.
PS: Hvis jeres boligområde har minimum en
halv hektar græsareal, der kan omlægges til
enggræs og blomster, så kan afdelingen spørge
inspektøren om muligheden for at få fx græssende husdyr i perioder.

SÅDAN ØGES BIODIVERSITETEN
•
•

•
•

Sørg for adgang til vand.
Plant urter, blomster, buske
og træer i forskellige niveauer,
der tiltrækker nyttige insekter.
Lad græsplænen blive ”vild”
og blomstrende.
Omlæg flisebelægninger til
grønne områder.

•

•
•
•

Lav naturlige insekthoteller:
– Lad dødt træ blive liggende.
– Lav kvashegn af haveaffald.
Lær at leve med kryb og kravl
Bekæmp invasive arter.
Brug ikke gift.

Kilde:
www.bolius.dk/foroeg-biodiversiteten-i-din-have-88693

Med tiden vil I forhåbentlig sætte
pris på et lidt mere vildt område og
det dyreliv, der følger med.

Bunker af grene og blade giver ly og overvintrings
muligheder for mange slags dyr. Mælkebøtter og
kløver i græsplænen er guf for fx bierne.

HER ARBEJDES MED
BIODIVERSITET I DAG
Der arbejdes allerede med biodiversitet i flere
af ØsterBO’s afdelinger. Nedenfor nævnes et
par eksempler, som man med fordel kan
besøge og blive inspireret af:
 MOLDEPARKEN
Her er regnvand udnyttet til små vandløb med
hyggelige broer henover. Græsplæner er omlagt til enggræs og vilde blomster, og insekt
hoteller er bygget.
 KLIMAPARKEN
I Østbyparkens ”baghave” ligger Klimaparken. Her har man udnyttet regnvandet til
små hyggelige vandløb og søer. Yderligere
er skråningerne omlagt til enggræs og
vilde blomster.

 SKOVBRYNET
De Grønne (medarbejderne i Park & Anlæg)
laver diverse forsøg for at finde den bedste
måde at gå fra græsplæne til vildeng med
blomster og urter. De har også lavet insekt
hotel af afklippede grene og andet haveaffald,
der tidligere kostede afdelingen 40.000 kr. at
få afhentet. Nu benyttes det som insekthotel,
og grenene forgår stille og roligt i naturens
eget tempo.
LÆS MERE OM BIODIVERSITET
www.vildmedvilje.dk
SPØRGSMÅL
Kontakt ØsterBO på telefon: 79 43 25 00 eller
e-mail kundecenter@osterbo.dk
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