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Et vildere udtryk på grønningen 
18. maj 2020 

Motivation (Baggrund) 
Naturen er presset. Både globalt, nationalt og lokalt. Fauna og flora har indskrænkede 
livsbetingelser i form af levesteder og fødegrundlag, og generelt er der for lidt plads til de 
naturlige processer, der har skabt og kan bevare biodiversitet og natur. Faktisk sker en 
voldsom tilbagegang af biodiversitet. 
 
FN's verdensmål (15: Livet på land) taler direkte ind i denne problemstilling (Delmål 15.5): 

Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige 
levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre 
udryddelse af truede arter. 

 
Ligeledes arbejder Furesø Kommune aktivt med problemstillingen gennem Grøn plan 
2013-2024, der opfordrer borgere til at handle på egne arealer. 
 
De fleste bebyggelsers randzoner har et enormt potentiale til at adressere problemstillingen. 
Læs mere i artiklen planbi.dk/der-kom-et-brev/. 
 
Vi skal være med til at ændre kurs. 

Vision (Drømmen) 
Vi ønsker at vores enorme fælles areal langs Olaf Becks Allé kan bidrage til at påvirke de 
beskrevne udfordringer i en positiv retning. Altså både til opfyldelse af FNs verdensmål samt 
støtte op om den kommunale handleplan. Arealet er i dag en ørken i biologisk forstand. Der 
er enorme arealer med græs, der med nuværende klippefrekvens fremmer væksten af 
plænegræs på bekostning af de vilde blomstrende urter. Det påvirker naturligvis dyrelivet, 
der som konsekvens af arealets biologiske tilstand kun eksisterer i meget begrænset 
omfang. 
 
Vi ønsker også at arealet kan bidrage til hele Ryget Skovbys nytteværdi ved at indeholde 
elementer, der kan skabe sjove, spændende og lærerige stunder for alle os. Æstetisk er 
arealet i dag en grøn flade uden meget rekreativ benyttelse. 
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Mission (Målsætning) 
● Samme økonomiske ramme. Vi bruger i dag årligt i omegnen af 122.500 kr på 

græsslåning af fællesarealerne. Vi påregner, at det også vil være gældende fremover 
dog med en forskydning af plejeudgifter fra hyppig græsslåning til udgifter af øvrig 
karakter. 

● Levesteder til biodiversitet. De eksisterende vandhuller vil blive beskyttet bedre og 
andre levesteder vil blive etableret. Også fødekilder til dyr og insekter vil blive 
etableret. 

● Nytteværdien for beboere. Elementer af aktiviteter, oplevelser og høst vil blive 
etableret. 

● Vildere udtryk. Arealets fremtræden vil udstråle natur og alle dens herligheder 
bestemt af årets cyklus. 

● Kommunale og eksterne midler til etablering. Omkostninger til omdannelsen af 
området vil i udgangspunktet sikres gennem kommunale midler og fondsmidler. 

 

Konkrete tiltag 
● Græsarealerne (syd) vil blive plejet med høslæt 2 gange årligt, hvilket gradvist vil 

fjerne næring og dermed ringere vilkår for græsset og dermed plads til mange nye 
planter og arter herunder blomstrende urter. 

● Græsarealerne (nord) vil blive klippet 3 gange årligt. Dette er billigere og arealerne er 
så næringsrige, at høslæt ikke ville give os resultat i de første årtier. 

● Udvalgte steder vil græsset blive slået hyppigere for at værne om øvrige hensyn 
såsom trafikalt overblik og skiltning. 

● Blomsterstribe hvor muldlaget skrabes af og der sås blomsterblandinger af 
hjemmehørende arter med fokus på blomstring gennem hele sæsonen. Den 
afskrabede jord lægges i en vold, der skaber andre levesteder for kryb og planter. 

● En natursti af kortklippet græs (med den nuværende klippefrekvens og dermed 
græslængde). Resultatet vil være en sti, der snor sig gennem det høje græs. Med en 
bredde på 2-3 m vil man ubesværet kunne gå igennem terrænet. 

● Klynger af bærbuske vil skabe føde for dyr, både fugle og insekter. Bærene vil 
samtidig kunne plukkes og nydes af børn og voksne med smag for naturens 
godbidder. 

● Klynger af frugttræer vil på samme vis som med bærbuskene skabe liv på flere 
fronter. Samtidig vil de også skabe opholdssteder for både dyr og mennesker. 
Træernes sorter og placering skal vælges, så de ikke bliver for store og fratager 
beboeres udsigt. 

● Enkeltstående solitære træer herunder nøddetræer. 
● Boldbane etableres midt i det lange græs nord for Hasselhaven, hvor der spilles i 

dag. 
● Bænke etableres langs den bugtede natursti, for at muliggøre ophold, hvor man kan 

nyde området og livet i det. Det kunne være træstammer fra poppelalléen der er 
planlagt til fældning. 

● Stabel med træstammer (igen fra poppelalléen), der er levested for svampe og 
smådyr. 
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● Vildnis i forbindelse med den nordøstlige sø, hvor der ingen pleje foretages. Her får 
naturen endnu mere frit spil. 

 
Nedenfor ses et kort, der indeholder elementerne fra listen ovenfor. Kortet er en skitse, der 
illustrerer hvordan området kunne komme til at se ud. 
 

 
Se stort billede her: https://tinyurl.com/rygetskovby2020 hvor det er beskrevet i flere detaljer, 
hvad der sker med hvert enkelt område. 

Plan 
Siden fremlæggelsen af projektet i foråret 2019 har projektgruppen været i dialog med 
kommunen, eksterne specialister og flere entreprenører. Der er indhentet et samlet tilbud på 
plejen af ovenstående, der er omtrent som den nuværende budgetramme. Det inkluderer de 
nye tiltag på grønningen samt pleje af de små græsstriber mellem vores små foreninger 
samt boldbanen ved nyttehaverne. Kort sagt en samlet entreprise, der plejer hele vores 
areal dog på en ny måde. Der er afsat penge til uforudsete udgifter såsom adhoc 
kantklipning opstået pga. mangel på udsyn. 
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Dette forslag er fordelt til de små grundejerforeninger som forberedelse til maj måneds 
generalforsamling i DFGRS. Efter vedtagelse her, vil kommunen forelægge 
kommunalbestyrelsen en revideret plejeplan (der matcher dette projekt) samt beslutningen 
fra DFGRS. Her foretages den sidste godkendelse, hvorefter vi kan begynde at følge den 
nye plejeplan med den valgte entreprenør. Det indebærer i første omgang at græsslåning 
ophører. Etablering af de biodiversitetsfremmende tiltag vil ske i takt med at de økonomiske 
midler findes via kommunen og fonde, som søges på forkant i foråret 2020 og derefter. 

Økonomi 

Løbende pleje 
Tilbud givet skriftligt af Care4Nature: 
2 høslæt inklusiv bortkørsel af hø   65.000 
3 slåninger fælledgræs samt mellemliggende striber   22.500 
10 slåninger af natursti og boldbaner   25.000 
20 gartnertimer til pleje af biodiversitetsfremmende tiltag   10.000 
10 gartnertimer til diverse uforudsete opgaver     5.000 
I alt (årlig udgift inkl. moms) 127.500 kr 

Etablering 
Afskrabning af jord til vold og udsåning af blomsterblanding ca. 100 m2 15.000 
Plantning af 3 solitære, store træer (eg, valnød og kirsebær) 20.000 
Plantning af 3 klynger af frugttræer og bærbuske inkl. hegn 35.000 
Bænke af stammer langs naturstien og ved vandhullerne   5.000 
Stabel af stammer fra poppelalléen   5.000 
I alt (inkl. moms) 80.000 kr 
Dette beløb skal søges af eksterne midler dels fra kommunen og via fonde. 

Forslagsstillere 
Rasmus Trock Kinnerup, Rønnebærhaven 21, rasmus@kinnerup.com, 2099 7886 
Jan Stabell, Kastaniehaven 21, janstabell@gmail.com, 6172 7496 
Ole Knudsen, Bøgehaven 60 (nu flyttet til Laanshøj), oleknudsenprivat@gmail.com, 2682 
9628 
Nanna Glad, Hasselhaven 31, nanna_ms@hotmail.com, 4050 4072 
Mads Thorning Pedersen, Kastaniehaven 32, mads@pedal.dk, 4091 3886 
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Visualisering (potentiale) 
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