
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 

Nyhedsbrev 2 

 

Naturambassadøruddannelsen 

Den 19. maj 2021 fra kl. 17.00-20.00 afholdte Solrød Kommune den 2. kursusgang i kommunens 

Naturambassadøruddannelse. Kurset foregik på fællesarealet til den gamle pibefabrik i Naurbjerg. Vejret 

var strålende og humøret højt hos 20 kursusdeltagere, der var klar til at gå i jorden med spader og river.   

Vi lagde ud med en kop kaffe samtidig med, at Rie fortalte om aftenens program. Vi skulle prøve at lave 3 

forskellige naturfremmende tiltag – et kvashegn, et vandhul med vandplanter og en skråning med en nord 

og sydside som skulle plantes til med hjemmehørende stauder og blomsterfrø. Vi blev delt i 3 hold som vi 

kunne cirkulere rundt imellem, således at vi hver især kunne prøve at arbejde med alle 3 tiltag.  

Et Kvashegn 
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Formålet med et kvashegn er at give læ i haven samtidig med at masser af insekter og dyr kan gemme sig 

og overvintre i det døde grenaffald. Insekter og dyr vil kvitterer for husly ved at æde bl.a. bladlus og 

snegle i haven.  

 

Holdet startede med at slå pæle i jorden så de dannende en svag buegang. Der blev placeret i alt 8 pæle 

med ca. 0,5 meters afstand i bredden, ca. 1,2 meter i længden og ca. 1,5 meter i højden. Så gik holdet i 

gang med at save de nederste grene af nogle grantræer, der hørte til området. Træerne havde brug for en 

beskæring, så det passede fint med at holdet kunne bruge de afskårne grene til bygning af kvashegnet. 

Alle de afklippede grene blev placeret mellem stolperne, så der blev dannet en slags hæk eller hegn. Hol-

det trykkede hegnet kompakt ved at trampe oven på grenene.  

 

Beboerne på pibefabrikken kan fremover stable oven på grenene i takt med at hegnet synker sammen og 

forgår.  

Vandhul med vandplanter 

Formålet med et vandhul er at skabe mulighed for at fx padder og insekter kan yngle på fællesarealet og 

dermed give et rigere naturliv. Mange af vandhulles insekter lever som larver eller nymfer i vandhullet i 

flere år, før de forvandler sig til vokse insekter, der lever i luften og ved vandhullets omgivelser, som regel 

bare en sommer. Derfor kan vi finde insektlarver- og nymfer i vandet hele året.  

 

Holdet startede med at grave et hul som kunne rumme en stor murerbalje på 90 liter. Så blev spanden sat 

på plads i hullet og der blev lagt nogle sten i bunden af spanden. Mellem stenene blev der plantet forskel-

lige vandplanter og fastsat et stykke træ, som ragede op over spandens kant. Derefter blev spanden fyldt 

om med vand til ca. 20 cm fra kanten og vandoverfalden blev plantet til med flydende vandplanter. Sidst 

blev spanden fyldt helt op med vand. 
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Skråning med en nord- og sydside  

Ideen med etablering af en skråning er at skabe levesteder for fugtelskende eng-planter i bunden og for 

tørkeelskende planter på toppen af højen. Grøften vil også fungere som et levested for smådyr som ikke 

tåler at tørre ud, som fx frøer, salamandre og tudser. Også orme, larver, tusindben, bænkebidere osv. vil 

trives der i bunden af renden. Området er en del af Skensved ådal, og det er håbet at de oprindelige 

engplanter og dyr fra området også vil indfinde sig i haven.  

 

Holdet fik hjælp af en minigraver til at grave en grøft på ca. 6 meter i bredden og ca. 0,5 meter i dybden. 

Jorden fra udgravningen blev lagt op som en høj på nordsiden, så der blev skabt en højdeforskel og en 

lang sydvendt skråning. Vi startede med at lægge store marksten i skråningen. Markstenene er med til at 

skabe varme for de vekselvarme insekter og krybdyr. Derefter plantede vi forskellige tørketålende 

hjemmehørende stauder på skråningen. I bunden blev der plantet engplanter og udsået en frøblanding 

særligt til fugtig jord.  

 

Omkring grøften fik vi placeret 6 store tykke stammer, som skal ligge og forgå ganske langsomt, og som 

forhåbentlig vil huse nogle af de billearter, som har brug for dødt ved. De vil også fungere som 

overvintringssted for salamandre og andre padder og krybdyr. 
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Kurset sluttede af med en fælles samling, hvor Rie og Maria gennemgik navne og virke på de forskellige 

planter som var blevet anvendt i vandhul og skråning. Til inspiration er planterne listet op nedenfor.   

Liste med vandplanter og hjemmehørende arter 

Vandplanter:  

Juncus effesus, lysesiv 

Hippurus vulgaris, vandspir 

Ceratophyllum, tornfrøet hornblad 

Ranunculus flammula, kær-ranunkel 

Hottonia plaustris, vandrøllike 

 

Engplanter: 

Iris pseudocorus, gul iris 

Cardamine pratensis, eng-karse 

Geranium pratense, eng-storkenæb 

Geum rivale, eng-nellikerod 

Lychnis flos-cuculi, trævlekrone 

Calthe palustris, eng-kabbeleje 
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Engfrøblanding, Vegtech 6702 (våd eng – 11 m2).  

 

Overdrevsplanter: 

Geranium phaeum, bølgekronet storkenæb 

Agrimonia eupatoria, agermåne 

Gallium verum, gul snerre 

Silene dioica, dagpragtstjerne 

Lotus corniculatus, kællingetand 

Echium vulgare, slangehoved 

 

 


