
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Uddannelsen af en ny omgang naturambassadører er i 

gang! 

 
D. 7 april 2022 blev Solrød kommunes anden omgang af uddannelse af naturambassadører sat i gang. i Alt 

9 borgere har tilmeldt sig for at blive de nye kommende naturambassadører. Ligesom sidste år skal 

naturambassadørerne uddannes i at kunne udføre egne biodiversitetsprojekter på deres egne private og 

fællesarealer, samt rådgive andre der ønsker at gøre noget for biodiversiteten.  

 

Den første undervisningsgang varede et par timer og indeholdte oplæg som omhandlede kommunes 

indsatser i forhold til vild natur i kommunen, hvordan naturtilstanden er i kommunen lige nu og 

selvfølgelig Solrød kommunes deltagelse i Danmarks vildeste kommune. Her er naturambassadør 

uddannelsen nemlig en af indsatserne.  

 

Der blev også tid til at snakke lidt om hvad kursusdeltagerne selv har gjort for at øge biodiversiteten, samt 

hvad de forventer at få ud af uddannelsen. Der var nogen som allerede har lavet projekter for 

biodiversiteten i deres haver og også nogle som gerne vil have inspiration og viden og prøve kræfter med 

de forskellige tiltag man kan bruge for at øge biodiversiteten. Da nogle af deltagerne har lidt mere erfaring 

end andre kunne deltagerne komme med tips til hinanden om hvor f.eks. frøblandinger der er gode for 

biodiversiteten kan købes henne. Her blev der foreslået https://spirekassen.nu/ som blandt andet sælger 

forskellige frøblandinger der kan anvendes i forhold til de jordbundsforhold man har i sin have. 

Hjemmesiden er også god til at vejlede folk med interesse for mere vild natur i haven. Den er absolut et 

besøg værd. 

 

Aftenen bød også på videoer af eksempler på tiltag der hjælper biodiversiteten på fællesarealer. Disse 

videoer er fremstillet af biolog Hans Wernberg fra Care4nature som blandt andet arbejder med at udføre 

projekter og rådgivning til gavn for biodiversiteten.  

https://spirekassen.nu/


 

 
SIDE 2/2 

Til sidst blev kursusdeltagerne instrueret i at bruge appen ’Inaturalist’. Inaturalist er nemlig et rigtig godt 

redskab til at se hvilke arter der er omkring en. Det gør den ved at sammenligne det billede man tager 

med sin telefon med en masse andre billeder den finder der ligner. På den måde kan den finde den art der 

ligner bedst og det lykkes appen rigtig fint med. Havebrugskonsulenten Rie Lauridsen havde taget lidt 

forskellige planter med så kursusdeltagerne kunne få prøvet appen. 

 

 

Figur 1: Plante brugt til at prøve Inaturalist appen af med, samt skærmbillede fra Inaturalist. 

 

 


