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Nyhedsbrev 3 

 

Naturambassadøruddannelsen 

Den 26. maj 2021 fra kl. 17.00-20.00 afholdte Solrød Kommune den 3. kursusgang i kommunens 

Naturambassadøruddannelse. Kurset foregik i en privat have i nærheden af Trylleskoven. Vejret viste sig 

ikke fra sin bedste side, men det påvirkede ikke motivationen hos kursusdeltagerne. Alle glædede sig til at 

komme i gang med dagens aktiviteter.   

Vi startede med en samling i garagen, hvor vi, som sidst, fik kaffe og en snak om aftenens program. Vi fik 

også en snak om et ønske fra kursusdeltagerne om, at kurset kunne fortsætte i et eller andet omfang. Der 

var følgende forslag: 

 Vi afholder temaaftener om relevante emner vedrørende fremme af biodiversitet 

 Vi fortsætter med i fællesskab, at omlægge udvalgte fællesarealer til vildere natur. Det kan enten være 

kommunale arealer eller fællesarealer i grundejerforeninger 

 Vi besøger allerede omlagte arealer som er i drift både inden og uden for kommunen 

 Vi afholder et årligt event om biodiversitet i Solrød under parolen ”Sammen om et vildere Solrød” 

Alle forslag blev godt modtaget og det blev aftalt at Solrød Kommune laver en plan for de forskellige 

aktiviteter med forslag til tidspunkter for afholdelse i løbet af 2021-2022. Arrangementerne vil også blive 

annonceret på Solrød Kommunes hjemmeside under aktuelle projekter/Danmarks Vildeste Kommune og 

på facebookgruppen; Sammen om et vildere Solrød.  

Aftenens program  

Vi skulle lave 6 forskellige naturfremmende tiltag – et kvashegn, et vandhul med vandplanter, en jordvold 

med græstørv, 2 blomsterbede, et pindsvinebo og opsætning af egernkasser og fuglekasser. Ligesom sidst 

blev vi delt i hold som vi kunne cirkulere rundt imellem, således at vi hver især kunne prøve at arbejde 

med alle tiltag.  
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Et Kvashegn 

Kvashegnet blev placeret i 

skellet til naboen, efter aftale 

med naboen. Der blev place-

ret i alt 8 pæle på en lige 

række med 4 pæle over for 

hinanden i hver række. Kva-

sen til hegnet blev taget fra 

en eksisterende haveaffalds- 

og kvasbunke i haven. Det så 

ret godt ud, da det var fær-

digt og det smarte er, at na-

boen også kan bruge kvas-

hegnet til at komme af med 

sit grenaffald i stedet for at 

køre det på genbrugspladsen.   

 

 

 

Vandhul med vandplanter 

Tæt ved hækken ud til vejen blev der gravet et hul som 

kunne rumme en stor murerbalje. I bunden af baljen blev 

lagt en masse småsten og der blev placeret 2 sække med 

sten oven på småstenene så der var en samling på de for-

skellige stenbede. Der blev også placeret en aflang spand 

med 2 kroge så den kunne hænge fast på kanten af mu-

rerbaljen. Den aflange spand blev ¾ fyldt med småsten. 

Derefter blev alle vandplanterne plantet i de anlagte sten-

bede og der blev fyldt vand på med en haveslange. Rundt 

om murerbaljen blev lagt nogle store sten som afgræs-

ning af vandhullet. Vandhullet vil blive besøgt af padder, 

vandlevende insekter og fugle og mange andre dyr.  

 

Jordvold med græstørv 

Ideen med etablering af en jordvold med græstørv er at 

skabe variation i en ellers flad græsplæne. Brud og ter-

rænspring giver levemuligheder og skjulesteder for ha-

vens smådyr. Volden blev dækket af tørv fra den eksiste-

rende plæne, for at bevare det fine blomsterflor med både 

korsknap og rød tvetand.  
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2 blomsterbede 

På heden ved Trylleskoven 

lever den sjældne 

sommerfugl Argusblåfugl. 

For at udvide 

sommerfugles levesteder 

etablerede vi et bed med 

hedelyng, Calluna vulgaris 

og klokkelyng, Erica tetralix 

som er værtsplanter for 

blåfuglens larver. Desværre 

kunne vi ikke få de vilde 

arter, men måtte tage til 

takke med forædlede 

sorter.  

Et andet blomsterbed blev 

etableret i et græsrigt 

område af plænen, for at 

fremme blomstring til glæde for insekter. Vi plantede 3 gode hjemmehørende strandplanter (engelskgræs, 

bakkenellike og knoldet mjødurt), samt såede en strand-frøblanding imellem planterne. For insekternes 

skyld er det vigtigt at der er mange blomstrende planter i haven. Altid hjemmehørende planter og gerne 

mange af dem.  
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Pindsvinebo  

Et pindsvinebo er nemt at etablere. Det kræver kun en gammel palle og sten til at lægge omkring for at 

beskytte dyrene imod angreb fra katte og ræve primært. Det blev lavet meget kunstfærdigt med 

træstykker og gamle fyrrenåle som dækmateriale. Det blev sat i det roligste hjørne af haven under en busk 

langs med muren ind til naboen. Bestanden af pindsvin er faldende i Danmark, og de har brug for 

beskyttede reder, hvor de kan have deres unger i fred.  

Opsætning af egernkasser og fuglekasser 

Planen var også at opsætte redekasser til fugle og egern, som der jo altid er mangel på. På grunden var 

flere gode høje træer, men desværre nåede vi ikke selve opsætningen. Pga. regnen var det ikke optimalt at 

klatre på høje stiger. Det overlod vi til ejerne selv at færdiggøre. 

 

Kurset sluttede af med et fælles kig på et særligt stykke græsplæne i den private have. Haven ligger jo 

meget kystnært og den sandede og næringsfattige jord indeholdt allerede mange blomster. Hans 

Wernberg udpegede de bittesmå urter i den meget artsrige plæne. Man skulle helt ned på knæ for at se 

de blomsterne, men der var mange og plænen var allerede en fin, fin blomstereng, som ikke kan laves 
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bedre med diverse frøblandinger. Der var fx mange hunde-viol som breder sig meget langsomt, og som 

botanikere næsten faldt i svime over. Der var også markforglemmigej, klæbrig hønsetarm, almindelig 

løvefod. Ved at ændre plejen fra en ugentlig klipning til en årlig klipning med stier, kunne man skabe en 

meget fin og varieret naturlig blomstring i haven.  

 

 
 

Vi gik også en smut ned til stranden for at se på hjemmehørende strandplanter og høre Maria Astrup Skov 

fortælle om den helt særlige Argus Blåfugl, der, som nævnt, lever på hede-arealet ved Trylleskoven.   
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Alle kursusdeltagerne fik et lille emblem som bevis på gennemførsel af kurset og dermed retten til at kalde 

sig for naturambassadør i Solrød Kommune   Nedenfor er en oversigt over de planter, som vi plantede i 

den private have.    

Liste med planter 

 

Vandplanter: 

Brudelys, Butomus umbellatus 

Lægebaldrian, Valeriana officinalis 

Vandmynte, Mentha aquatica 

Vandpileurt, Persicaria amphibia 

Eng-kabbeleje, Caltha palustris 

 

Strandplanter: 

Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris 

Bakkenellike, Dianthus deltoides 

Engelskgræs, Armeria maritima 
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Lyng: 

Hedelyng, Calluna vulgaris 

Klokkelyng, Erica tetralix 

Vårlyng, Erica carnea  


