


Kort om 
Glostrup Boligselskab

Ved driftsleder Pernille Sofia Frederiksen



Glostrup Boligselskab

• Vi er et mindre boligselskab med ca. 2.700 
boliglejemål.

• Bebyggelsen består primært af lavere 
bygninger på mellem 1 og 3 etager.

• Vi har mange store grønne områder, og har 
allerede meget fokus på at områderne skal 
være indbydende, frodige og appellere til 
ophold og leg. 



Hvad mener beboerne med biodiversitet 
og natur, og hvorfor vil de have den?

• Der er kommet stort fokus på at etablere egnede levesteder til 
områdets fugle, insekter og andre dyr. 

• DR har vist flere haveprogrammer, hvor temaet har været ”Vild 
med vilje”.

• I 2020 har folk været mere hjemme, alt har været lukket ned, og 
folk har derfor brugt den lokale natur mere end sædvanligt. 

• Vi har hørt om de truede honningbier, der ikke kan finde mad 
nok på konventionelt dyrkede arealer. Størstedelen af alle 
planter er afhængige af at blive bestøvet, og det vil derfor være 
katastrofalt for menneskeheden, hvis bierne uddør.

• Større accept af, at vilde blomster ikke bare er ukrudt, men 
faktisk kan være en kilde til stor mangfoldighed.

• Det er mere spændende at kigge på en blomstereng, end en 
klippet græsplæne.



Eksperimenter med biodiversitet i
Glostrup Boligselskab

Forsøg på etablering af blomstereng ved at:

• Fræse eksisterende græs op og så blomsterfrø.

• Lade komme, hvad der vil komme.

• Så blomsterfrø i allerede etablerede plæner.

• Overveje om engen skal placeres i sol eller
skygge?

• Overveje om vi kan gøre andet for at fremme
biodiversiteten? 



Fræsning og 
udsåning af
blomsterfrø

Frem til foråret 2021 havde vi 
en almindelig brugsplæne på
ca. 1.800 m² på arealet mellem
Sportsvej og Diget.

Arealet blev fræset op i foråret, 
og vi såede en “Engblanding til
lerjord” fra DLF. 

Engblandingen er udviklet i 
samarbejde med Danmarks 
Biavlerforening.

Vi brugte ca. 2 kg pr. 1.000 m²



Midt i juli så arealet
sådan ud!



“Come what may”
En stor bunke overskudsjord, i størrelse
og form svarende til en hval, blev frem til
foråret 2021 klippet ca. 10 gange årligt
med vores fjernstyrede Spider. 

Vi lod græsset gro.

Efter få måneder var højen
dækket af vilde margueritter
og andre spændende urter.



Blomsterfrø i
en allerede
etableret
græsplæne

Kælkebakken blev, som
boligselskabets øvrige plæner, klippet
som brugsplæne.

Det stoppede vi med i 2021.

Vi krattede op i det eksisterende
græs, og såede blomsterfrø.



Midt I juli så kælkebakken
sådan ud.

Mange vilde urter, men ikke
skyggen af de blomster vi 

såede.



Sol eller skygge.
Hvilken betydning har det?

• På plænen mellem Brinken og Stubben
står en velvoksen trægruppe bestående af
40-50 træer.

• Beboerne ønskede, at der blev etableret
en blomstereng under træerne.



Skygge og manglende vand 
viste sig at have stor 
betydning.

• Vi valgte at etablere et mindre område
med engblanding i kanten af trægruppen, 
og at lade græsset under træerne gro vildt.

• Væksten hos både engblanding og græs
har været sparsom.



Engblanding mellem 
sti og trærække
På Rødkælkevej ønskede
beboerne at få etableret et 
blomsterbælte langs en sti, 
der støder op til et 
plantebælte. 



Skygge og manglende 
vand viste sig igen at 
have stor betydning.

Vi fræsede arealet, og såede
engblomster, men resultatet
blev middelmådigt.

Træerne stjæler både lys og 
vand fra engblomsterne. 

Det ukrudt, der allerede lå i
jorden, fik et forspring.



Hvad kan vi ellers 
gøre for at fremme 
biodiversiteten? 
I vinteren 2020/-21 fældede
vi nogle store platantræer.

Af nogle af stammerne har vi 
etableret et kæmpe
insekthotel.

På “Naturens Dag”, der 
afholdes den 28. august, vil
beboerne bore en masse 
små huller i stammerne, hvor
insekter kan bo. 



Hvilke overvejelser gør Driften sig i forhold til en 

fremtidig naturvenlig drift? 

• Plads til ophold og boldspil

• Tydelig grænse mellem vild og trimmet natur.

• Det kunne være spændende at høste med le. 

Ellers høstes med fingerklipper i slutningen af 

september.

• Teamledere er tilmeldt kurset ”Biodiversitet i 

anlægsgartnerfaget”.

• Beboerne har en forventning om at spare penge.

• Da vi ikke har høstet endnu, kender vi endnu 
ikke det fulde time- og maskinforbrug.

• Medarbejderne skal vænne sig til nye 
standarder.



Projektforslag:

• Udnytte tagvand som ressource, og samtidig 
finde anvendelse for de ca. 1.000 m³ 
grundvand, som vi hver time pumper direkte i 
kloakken, til at skabe vandhuller, som kan blive 
levested for frøer og tudser.

• Lad gamle, halvdøde træer stå

• Bygge insekthoteller

• Efterlade kvasbunker

• Naturens dag – her bores huller i træstammer 
og bygges fuglekasser

• Plante frugttræer og bærbuske



Spørgsmål ?Spørgsmål?


