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Baunesletten i Værløse er et nærmest mytisk sted for lokalbefolkningen. I årevis har hundeejere
kæmpet en stædig kamp for at vinde hævd på området. Egentlig var området fredet og
hundeluftning slet ikke tilladt. I 1970´erne blev der så opført en nihullers golfbane. Den blev
fjernet igen, da den var opført ulovligt. Hundelufterne overtog igen området. For ti år siden
blussede kampen op igen, da der var planer om naturpleje ved kogræsserlaug på hele
Baunesletten. Modstanden var massiv. I sidste ende besluttede Furesø Kommune, at tillade
hundeluftning for at undgå de konstante gnidninger mellem hundeluftere og naturelskere.
Området plejes dog med græsslåning. Høet bruges til naturpleje.
I december dukkede så en stribe nygravne render op flere steder på den gamle golfbane.
Mystikken var stor. Men svaret er enkelt. Det handler om biodiversitet, fødekæden og
sommerfugle.
- Striberne er et forsøg på at give sommerfugle mere mad. I renderne skal der udsås en blanding af
planter, som findes naturligt i området, fortæller biolog i Furesø Kommune, Mette Bjerre Larsen.

Sidste sommer holdt Danmarks Naturfredningsforening en sommerfuglekonference, hvor
kommunerne kunne vinde 100.000 kroner til et projekt. Furesø Kommune stillede op med et
projekt, baseret på en specialestuderendes observationer af arten Violetrandet Ildfugl på
Baunesletten.
- Vi vandt ikke, men alligevel følte vi, at der var naturligt at gå videre med projektet, siger Mette
Bjerre Larsen, som vurderer prisen til cirka 50.000 kroner.
Violetrandet Ildfugl er på den røde liste over truede arter i Danmark. På Baunesletten holder den
til ved den lille sø midt i området.
- Sommerfuglene er under pres, fordi der er færre og færre levesteder. Violetrandet Ildfugl er gået
stærkt tilbage i Danmark, men lige præcis Baunesletten er et fristed for den, forklarer Mette
Bjerre Larsen.
Rendernes placering er ikke tilfældig. I udkanten af området plantes vilde rosenbuske for at lokke
sommerfuglen længere ud i området og skabe et større levehabitat.
- Jeg tror, at når først blomsterne kommer, vil folk synes, at det ser godt ud. Med tiden vil det falde
naturligt ind i omgivelserne, vurderer Mette Bjerre Larsen.
DN Furesøs formand Carsten Juel bakker op om projektet.
- Sommerfuglene er en indikator for om naturen har det godt. Projektet vil tilgodese hele
fødekæden. Det handler om biodiversitet, siger Carsten Juel.

