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 Nyhedsbrev 7 

 

Julemøde for naturambassadørerne 

 

Den 9/12 holdte Solrød Kommune et julemøde for de uddannede naturambassadører. Mødet blev afholdt 

i rådhusets kantine. Der var et flot fremmøde af naturambassadører.  

Fra vores side har det her julemøde været en ren fornøjelse. Der har været så mange fantastiske input og 

historier om hvad i gør med den viden i har fået til at gøre naturen i Solrød Kommune mere vild. 

 

Julemødet startede med et oplæg fra Rie Lauridsen om forskellige træer og buske der er gode at have i 

haven. Fællesnævner for disse træer og buske er at de er hjemmehørende, men også at de enten giver 

flotte blomster eller giver frugter som både vi og de dyr vi får besøg af i haven kan have gavn af. 

Oplægget kom også med gode forslag til klatreplanter. 

Rie kom også med rigtig gode råd til hvordan du kan have en flot og gavnlig have igennem hele året. Det 

kan du blandt andet sikre ved at have træer, buske og andre planter der blomstrer på forskellige 

tidspunkter og som giver frugter der kan høstes over en stor del af året. Desuden kan det være en god ide 

at have stedsegrønne planter i din have, da de holder den friske grønne farve også om vinteren. 

Rie viste desuden en række forskellige planter man kan have i sin have, der kan give nogle flotte farver og 

teksturer i din juledekoration. 
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Herefter bød julemødet på en række oplæg fra naturambassadørerne. disse oplæg handlede om hvad de 

har gjort for at gøre naturen mere vild. Tiltagene fra naturambassadørerne dækkede bredt i forskellige 

størrelser og med vidt forskellige måder at få løftet naturen. 

Oplæg om vand i haven 

Et af oplæggene 

handlede om 

anlæggelsen af en dam i 

haven. At få vand i haven 

er et rigtig godt tiltag, da 

vand tiltrækker rigtig 

mange forskellige arter. 

Hvis man også husker at 

tænke sig om kan det 

ovenikøbet blive enormt 

flot og virkelig 

understøtte biodiversitet. 

Det må man sige at det 

gjorde her. Der var tænkt 

flere højdeniveauer ind i 

dammen, der var tilført 

en pindsvinetrappe og 

der var blevet forhørt 

nede hos forhandleren 

hvilke af deres vandplanter der er hjemmehørende. Der var ikke gået særlig lang tid efter opførelsen af 

dammen, at der kunne ses resultater og at spor efter udgravningen af dammen var væk. Helt fantastisk! 

 

Oplæg om ændring i fællesareal for 

at øge biodiversiteten 

Det andet oplæg handlede hvordan 

man har ændret fællesarealet hos en 

grundejerforening og den modstand 

man kan møde undervejs. 

Repræsentanterne fra 

grundejerforeningen har foreslået 

ændringer der kan styrke 

biodiversiteten. Det er blandt andet 

beplantning med hjemmehørende 

arter, lade græsset vokse og tilførsel af 

et kvashegn. Det er dog ikke alle der 

er lige så vilde med de ideer. Især 

parcelhusejere hvis grund støder 

direkte op af fællesarealet har en stor 

ejer fornemmelse for arealet og vil egentlig gerne have at alt bliver som det altid har været. Dog har 
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repræsentanterne fra grundejerforeningen vist at man ved at komme med nogle forslag, tager dem til sig 

og bruge dem i planlægningen alligevel godt kan få indført nogle tiltag der øge biodiversiteten. 

 

  

Oplæg om at sprede 

budskabet og tiltag i 

sin egen have 

Det sidste oplæg 

handlede om hvordan 

man kan bruge sin 

viden til at fortælle 

andre om hvordan 

man kan øge 

biodiversiteten. Det 

kan blandt andet 

gøres ved at holde et 

foredrag i 

sognecafeen. 

Oplægget bød også 

på de fordele der kan 

være ved 

anlæggelsen af et 

kvashegn. Ved at få 

sin havemand til at 

opsætte pæle i sin have og få lagt sit kvas i kvashegnet i stedet for at få det kørt væk osv. kan have 

positive økonomiske og tidsmæssige effekter. 

 

Til sidst forklarede Rie en smule om hvordan man bygger et bihotel. Der skal bruges planter der er hule så 

bierne kan kommer derind. Disse planter findes der rigtig mange af. Det kan være bambus, eller 

karteboller og en masse andre planter. 
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Vi vil endnu en gang gerne sige rigtig mange tak for jeres deltagelse i julemødet. Det har været 

enormt inspirerende at høre om hvordan i bruger det at være naturambassadør. Det er også enormt 

fedt at man kan fornemme den nysgerrighed der er for at udvikle på det at være naturambassadør. 

Det gør det også meget nemmere for os at finde på nye arrangementer vi kan holde samme med 

jer. Vi ønsker jer glædelig jul og godt nytår. 


