Græsset skal give plads til biodiversitet
En borgergruppe og DN Furesø er gået sammen om projekt i Værløse med at fjerne græs, så de
vilde blomster kan komme til
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Slå græsset og få det væk. Sådan lyder metoden bag et initiativ, som en lokal
borgergruppe i Værløse sammen med DN Furesø og efter aftale med Furesø Kommune
har fået stablet på benene.
Området Nørreskov Parks byfælled, der omkrandses af Skovlinien og villaveje i Værløse,
havde, da nogle af borgerne i sin tid flyttede til stedet, masser af blomster i de varme
måneder. Det havde dog ændret sig.
“Vi undrede os over de enorme græsenge ikke har en eneste blomst længere. Der var
blomstrende og summende enge, da vi flyttede til for godt 20 år siden – smukke gule og
blå blomster, som børnene tumlede rundt i. Nu er de helt væk,” siger Karin Therkelsen, der
er initiativtager til den frivillige borgergruppe af naturplejere på byfælleden, i en
pressemeddelelse.
Det hele begyndte sidste år, hvor Karin Therkelsen og et par naboer forsøgte sig med
såkaldt høslet, som er at slå græsset med le og at rive høet væk bagefter. Det gjorde de
både forår og efterår på tre mindre områder, og allerede om efteråret kunne de se en
tendens til både flere forskellige blomster på de slåede områder. Derefter lavede gruppen
en aftale med Furesø Kommune om, at aftalte områder fremover ikke skulle klippes med
kommunens traktor men også med le.
Dette forår har frivilliggruppen så høslæt på større områder end sidste år, fortæller Karin
Therkelsen.
“Vi ønsker ganske simpelt at udpine jorden mest muligt på endnu større arealer, for at
fremme væksten af vilde blomster og urter, der er levested for de trængte insekter. Og
som jo er kønne for øjet,” siger hun.

Riv gerne græs sammen
Gruppen fortæller, at der er stillet river ud i området, og at man er velkommen til at hjælpe
med til at rive græs sammen, så blomsterne får mere plads, og at biodiversiteten dermed
får det bedre.
“Furesø Kommune er ejer af græsengene på Nørreskov Park byfælled og har igennem
årene passet arealet ved at få det klippet en gang i den tidlige sommer. I april måned
benyttede Furesø Kommune afbrænding som naturplejemetode på flere områder rundt

om Vulkanen, som alternativ til slåning og afgræsning,” siger Karin Therkelsen blandt
andet i pressemeddelelsen og fortsætter:
“Afbrænding er en måde at fjerne den visne biomasse, som dækker jordoverfladen, så frø
og rødder fra andre plantearter kan vokse op. Afbrænding er en miljøvenlig og billig
plejemetode i naturområder,” fortæller hun.
Riverne, som man gerne må bruge, står fire forskellige steder i området. Man kan evt.
kontakte Karin Therkelsen på telefon 23200522, hvis man vil vide, hvor de er.
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