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Naturambassadøruddannelsen 

Den 17. juni 2021 fra kl. 16.30-18.30 afholdte Solrød Kommune den 4. kursusgang i kommunens 

Naturambassadøruddannelse. Kurset foregik ved Gl. Havdrup Kirke og var en temaaften om 

fremme af biodiversitet. Vi samledes udenfor ved siden af kirkedøren, hvor vi opstillede klapstole så 

vi kunne sidde ned ved aftenens program. Det første indslag var et oplæg fra Annika Agger som til 

daglig er demokrati-forsker på RUC.  Dernæst skulle vi på en rundtur i den pragtfulde 

præstegårdshave. Vores guide var sognepræst Kristine Stricker Hestbech.   

Oplæg om samskabelse og sociale bevægelser   

Omdrejningspunktet for Annikas oplæg var parolen: ”Alt det vi kan, når vi gør det sammen”. Annika 

fortalte om den særlige tid vi står midt i med biodiversitetskrise og klimakrise og om, hvordan vi får 

flere med i kampen for undgå klimaforandringer og skabe mere natur.  

 

 

 

 



 

For det første handler det om at skabe stedsidentitet.  Dvs. indhente viden og skabe et forhold til 

det sted (lokalområde), hvor vi bor og lever.  Et sted er ikke bare ét sted, men har en historisk 

fortælling knyttet til sig. Når vi fx kender til historien om det sted vi bor kan vi skabe en positiv 

tilknytning til stedet og får ad den vej måske mere mod på at deltage i et fællesskab om at fx at 

ændre et fællesareal til vild natur. Ifølge Annika viser forskningen at skabelsen af en stedsidentitet 

også gør, at vi får en større lyst til at passe på vores område.   

For det andet handler det om at koble tingene sammen. Det kan fx være at en grundejerforening 

har omlagt et fællesareal til vild natur og efter afblomstring inviterer alle foreningens borgere til en 

dag, hvor de kan samle frø fra de vilde blomster som de kan plante i krukker mv. på deres altan. 

Eller det kan være en grunderforening er blevet enige om at dyrke fx squash, tomater og agurker 

på et stykke af deres fællesareal og invitere 

til høstfest, hvor beboerne høster og nyder 

grøntsagerne i fællesskab.  

For det tredje handler det om bare at gå i 

gang. Annika havde følgende forslag til 

indsatser:  

 

 Prik din nabo eller genbo på skulderen 

og spørg om ikke de vil være med. 

Frivillighedsforskningen viser, at når folk 

bliver prikket og spurgt om de vil være 

med – så vil de som regel gerne.  

 

 Allierer jer med andre foreninger som fx 

Kirken, spejderne, Grønt Råd osv.   

 

 Vær synlige og kommuniker på 

forskellige kanaler, tag billeder, skriv små 

positive historier som fx: Den 21 juni 

satte 5 borgere 13 fuglekasser op. Eller: I 

går så jeg en pindsvinefamilie på udflugt 

osv.  

 

 Eksperimenter og arranger studieture, 

gåture og inspirationsture.  

 

 Lav en tidsplan med aktiviteter ud fra de drømme og den energi, der er i blandt jer.  

 

Afslutningsvist var der en drøftelse i plenum om, hvordan vi kan holde liv i netværket. På sidste 

kursusgang blev aftalt, at Solrød Kommune laver et forslag til en tidsplan for de forskellige 



aktiviteter, som blev aftalt skulle gennemøres i 2021-2022. Tidsplanen bliver lagt på Facebook og 

kommunens hjemmeside efter sommerferien.  

 

Rundtur i præstegårdshaven 

Kristine startede rundturen på kirkegården. Kristine fortalte at hun gennem de sidste 12 år har 

arbejdet på at få mere natur ind på gravstederne.  

Tidligere bestod kirkegården af lange ubrudte grusstier, som man kun kunne bruge til at gå på. Nu 

er der lavet små naturoaser på grusstierne, hvor man kan sætte sig med en kop kaffe og få en snak 

med dem man møder på stedet. Der er opstået nye mødesteder.  

Der er også sket store forandringer på gravstederne. Der bruges ikke gift til at bekæmpe ukrudt og 

der gødes med hestemøg.  Det har giver en fantastisk grobund for en masse vild natur på 

gravstederne. Der er også plantet mange forskellige stauder, som flyttes rundt og genplantes når 

gravstederne sælges og købes.  

 

Næste stop var gårdspladsen, som bruges som p-plads for kirkens gæster. Gårdspladsen er belagt 

med perlegrus. Her har Kristine lavet et forsøg med at strø blomsterfrø for derefter at holde øje 

med, hvilke blomster og planter der kan leve i en grus ørken. Det er overraskende mange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra gårdspladsen gik turen til præstegårdshaven. Da vi kom ind i haven gik der et ah hh og et dybt 

suk gennem hele følget. Haven var et syn uden sidestykke.  Katrine har gerne villet skabe en haven 

som i gamle dage. Det er i den grad lykkedes!  

 

Følgende er en beskrivelse af de særlige steder i haven som Kristine viste os. Næsten alt hvad der 

er i præstegårdshaven er selvsået. Haven dyrkes – som på kirkegården - uden sprøjtegifte og med 

hestemøg.  

Et regnvandsbed 

Der er gravet en fordybning i haven, hvor regnvand fra taget ledes hen. Fordybningen eller 

bassinet har en kapacitet svarende til opbevaring af regnvand fra ½ hustag på præstegården. Der 

er ført et rør fra hustaget og ned til regnvandsbassinet. Katrine fortalte, at hun aldrig har set vand i 

bassinet, men at jorden er godt fugtig og at det giver grobund for forskellige planter og græsarter. 

Katrine er også glad ved tanken om, at regnvandsbassinet hjælper til med at aflaste kloaksystemet i 

kommunen.  

 

 

  



En hÿgel  

Jorden fra regnvandsbassinet er blevet brugt til at bygge en hygel. En hygel er et højbed, som er 

fyldt med træ og dækket med jord, så de danner en høj (Hügel på tysk). Træet gør, at højbedet 

indeholder meget organisk materiale, næringsstoffer og luftlommer til rødderne. Katrine fortalte at 

man kan dyrke sin hygel nærmest uden at vande og gøde. Holdbarheden er ca. 20 år.  

 

 

  



Et kvashegn  

I bunden af haven har Kristine etableret en køkkenhave, som er omgivet af rækker af kvashegn. 

Køkkenhaven er fyldt med løg, hvidløg, hestebønder og majs. Kvashegnet er med til at give læ til 

grøntsagerne og samtidig giver det en dejlig følelse af varme og ro i kroppen, når man høster 

grøntsager fra køkkenhaven.  

 

 
 

  



En lille bakke 

Overskudsjorden fra gravstederne er lagt i en lille jordbakke i haven. Bakken er dækket af selvsået 

hyld og slåentræer. Kristine har lavet en lille sti gennem træerne, så man kan komme op på bakken 

og nyde udsigten til haven.   

 

 

 

 



Til slut havde Katrines 3 gode råd til naturambassadørerne: 

1. Besøg Pometet i Taastrup, som høre under Institut for plante og miljøvidenskab på Københavns 

Universitet. Et pomet er en samling af sorter af frugttræer og -buske. Ordet er afledt det 

latinske ord "pomum", som betyder "frugt på træer". Det er, ifølge Kristine, en kæmpe 

oplevelse.  

 

2. Sæt dine stauder tæt, så sker der hurtigt noget. 

 

3. Skab små biotoper rundt om i haven og dyrk din have ud fra princippet – jeg nyder, jeg tager 

og jeg lader være. Det giver en fin harmoni.  

 

 

Vi håber I alle får en dejlig sommer og I har mod på at fortsætte arbejdet for mere natur og 

biodiversitet i Solrød Kommune efter sommerferien. 

 

 

Mange glade sommerhilsner fra  

 

Lotte og Maria 

 

 

 

 


