
Velkommen til 
webinar om vildere haver 
og fællesarealer 
Vi går i gang klokken 19.00



Præsentation af holdet

●Lotte Kjær, Leder af Natur og Miljø i Solrød 

Kommune

●Maria Astrup Skov, Naturmedarbejder i Solrød 

Kommune 

●Rikke Milbak, Rådgivende biolog

●Rie Birk Lauridsen, Haverådgiver
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Aftenens program

● Velkommen (Borgmester Niels Hörup)

● Vildere haver og fællesarealer (Rikke Milbak)

● PAUSE (ca. 19.45)

● Kursus og uddannelse som naturambassadør 

(Maria Astrup Skov og Rie Birk Lauridsen)

● Opsamling og spørgerunde

● Tak for i aften
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Stil spørgsmål via chatten
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Velkommen

Borgmester 

Niels Hörup
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Vildere haver 

og 

fællesarealer

Rikke Milbak

6



Vildere haver og fællesområder
W E B I N A R – S O L R Ø D  K O M M U N E  2 8 .  A P R I L  2 0 2 1



Rikke Milbak

 Rådgivende biolog

 Biodiversitet & Vild 
natur

 Aktiv i Foreningen    
Vild Med Vilje
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Nogle af de bærende idéer

 Øget biodiversitet kræver 

indsatser fra mange 

interessenter

 Fra reolplan til 

inspirationskatalog

 Grønne værktøjskasser til 

forskellige aktører

Ny version af planen

Inviterer til fælles indsatser



Mest sårbare
og unikke natur

- Trylleskoven

- Gammel Havdrup
Mose

- Staunings Ø

- Jersie Mose

- Karlstrup Kalkgrav

- Engstrup og
Karlstrup Moser





Sammen om 
Solrøds natur
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Invitationer til en 
række aktører

Private haver

Byernes grønne fællesområder

Erhvervs- og industriområder

Landejendomme

Skoler og institutioner

Kirkens jorde
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Byernes grønne fællesarealer
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Mere af det her: 

 Nabosamarbejde om flere 

blomster og natur

 Blomstring

 Smart regnvandshåndtering

 Gamle træer og dødt ved

Mindre af det her: 

 Befæstede områder og 

ensformige græsplæner

 Sprøjtegift og gødning

 Hækklipning lige før 

blomstring

Byernes grønne 

fællesarealer
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Private haver
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Mere af det her: 

 Vand

 Blomstring

 Kvasbunker og gamle træer

 Hjemmehørende stauder, 

buske og træer

Mindre af det her: 

 Sprøjtegift og gødning

 Befæstede arealer og plæner

 Invasive plantearter

Private haver



Aurora og løgkarse
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Forstå naturens sammenhænge



Grøn guldbasse og gamle træer
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Og sæt dit aftryk på byens vilde liv



Bevar det uerstattelige

20

KrogerupHøjskole



Altså mindre af det her!
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Og mere 
af det her!

- Vildere
plænearealer

UtterslevMose
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Vildere plæne – med udsåning af vilde
urter
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Bispebjerg kirkegård



Vildere blomsterbede langs veje

Gladsaxe kommune
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Information og god dialog er vigtig
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God fornøjelse med at give plads til de 
vilde fællesområder og haver
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Hvordan er forholdet mellem 
”hjemmehørende arter” og 

”eksotiske/ikke-hjemmehørende 
arter” typisk i haver?

A: 30/70
B: 50/50
C: 60/40

(Pause 5 minutter)



Bliv natur-

ambassadør

Maria Astrup 

Skov
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Uddannelse til Naturambassadør

● Formål: 

At kunne gennemføre egne biodiversitetsprojekter og hjælpe og rådgive andre, 

der ønsker at gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne arealer. 
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Praktisk information

● Moduler:

Et teorimodul d. 12. maj 2021 

To praktiske moduler d. 19. maj og 26. maj 2021

Alle dage kl. 17-20.

● Tilmelding til mas@solrod.dk Frist 5. maj 2021

● Har du/I et areal vi kan bruge?

● Dele erfaringer på facebooksiden: Sammen om et vildere Solrød
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mailto:mas@solrod.dk


Det sker på 

kurset

Rie Birk 

Lauridsen
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Program

Del 1: (teori)
Naturen i Solrød

Mad, vand og levesteder

Græspleje / blomstereng

Hjemmehørende arter –

hvorfor er de bedre

Hvad er iNaturalist.

Del 2: (praktisk)
Vi anlægger et bassin, 

bygger et kvashegn og 

planter vilde blomster i en 

privat have.

Del 3: (praktisk)
Vi arbejder med græspleje 

på fællesarealer. Vi lægger 

sten/stammer. Vi planter 

hjemmehørende 

buske/træer.



Projekt 

midterrabat

Egon Petersen
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Så plantes der
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Så plantes der
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De første pinde i 

Projekt Midterrabat
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Vi venter på blomsterne
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Så kom blomsterne
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Hvad vil du gerne 
vide mere om?

(Brug chat-funktionen)



Stil spørgsmål via chatten
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Find mere information på kommunens hjemmeside under 
”Aktuelle projekter” 
og facebooksiden Sammen om et vildere Solrød

Tak for i aften
Tilmelding til 

mas@solrod.dk


