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Gør din virksomhed vildere   
 

Som virksomhed kan I være med til at støtte op omkring arbejdet med at gøre Greve til en vildere 

kommune. Dette dokument vil give beskrivelser af hvordan I kan hjælpe naturen med at blive vild 

igen. I behøver ikke at have store områder da selv et par kvadratmeter kan gøre meget for 

biodiversiteten.  

Blomster og urter giver levesteder og fødemuligheder for mange insekter og er derfor med til at øge 

den biologiske mangfoldighed. Normalt forbinder vi det at have pæne områder med blomster med 

en masse arbejde og en højere økonomisk udgift. Det kan du ændre lidt på ved at lave et vildere 

erhvervsområde.  

 

 

Vilde blomster  

Jordtype 

Jordtypen i Greve kommune er som standard nærringrig og leret. Hvis der er blevet bygget på dit 

område i nyere tid, kan du risikere måske at have en anden type jord. Det firma du ansætter til at 

lave din vilde natur kan hjælpe på dette område.  

Type af frø 

Hvis du vil hjælpe med at øge biodiversiteten, skal du vælge blandinger med et højt indhold af 

pollen og nektar da disse tiltrækker mange sommerfugle, bier og humlebier. Du kan vælger 

blomster ud fra hvilke dyr du gerne vil have på dit område. Nogle blomster tiltrækker specielt 

sommerfugle mens andre tiltrækker bier. Blomster blomstrer også forskellige tider på året, hvilket 

man også kan tage i betragtning, så der er mad hele sæsonen til insekterne. 
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Bivenlig 

Som virksomhed kan du blive anerkendt som bivenlig med et diplom og ret til at bruge 

anerkendelsen i presse materiale. Du kan med en målrettet indsats indrette grønne områder med 

blomstrende plæner, bede og beplantning af buske og træer. Du skal som minimum etablere et areal 

med bivenlige planter for at være bivenlig. Hvis dette har interesse, kan der læses mere om hvordan 

man er en bivenlig virksomhed på denne side: https://www.biavl.dk/bivenlig/virksomhed/    

 

 

 

 

https://www.biavl.dk/bivenlig/virksomhed/
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Lugning af ukrudt og græs 

Hvis man ønsker en bestemt sammenplantning af planter, kan man luge enkelte aggressive planter 

ud, da du ikke kan styre alt hvad der bliver sået. Hold øje med at græs ikke overtager dit område. 

Græs kan være aggressiv og udkonkurrer de vilde blomster, og bør derfor luges væk hurtigt.   

Hvis græs bliver en del af dit område med vilde blomster, kan du med fordel lave en slåning midt i 

maj måned da dette vil hindre græsset i at komme til at dominere.  

 

Ukrudt  

Der er et væld af insekter der elsker ukrudt og derfor kan du også lave et vildt område ved at tillader 

at ukrudt får lov til at gro. En plante som tidslen er de færreste glad for at have, men den er faktisk 

fuldstændig essentiel for flere af vores pressede sommerfugle.  

Brændenælder er også en meget nyttig plante både for biodiversiteten og os mennesker. Stor nælde, 

som er den mest almindelige art af brændenælder, er i høj kurs hos bl.a. flere sommerfugle. Der er 

flere hjemmehørende arter der lægger deres æg på brændenældens blade. Det er vigtigt at 

brændenælderne får sollys, hvis larverne skal have succes.  

 

 

Naturgræs 

Du kan nøjes med at slå dit græs 1-2 gange om året, tidlig forår i maj og i efteråret. Det lange græs 

kan nemlig give ly og læ for en masse insekter som ellers ikke kan eksistere i dit korte græs. Et rigt 

græsland kan indeholde flere hundrede forskellige plantearter, som understøtter svampe, dyr og 

andre mikroorganismer. Mange dyr kan nu lægge deres æg i det høje vildnis.  

Ved at du ikke slår din græsplæne så tit som du plejer, vil det myldre op med de blomsterplanter der 

allerede er sået i dit græs. Hvis du har en ny plæne som er tilsået med græsfrø, har du ikke så mange 

forskellige plantearter i den, endnu. Hvis du udpiner den hen over en årrække, vil du langsomt få 

flere blomsterplanter i den. Igen er næringsfattigt jord det bedste for at undgå at græs dominere, 

hvilke giver plads til blomsterne.  
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Insektvold 

En mulighed for at skabe bedre betingelser for mange vilde arter er ved at bygge en insektvold, 

gerne med en sydvendt skråning. Den sydvendte skråning gør at den er en god mulighed for mange 

arter af vilde bier at lave redegange i.  

Volden kan også indeholde et par sten mod syd da disse kan blive brugt til at få varmen. Specielle 

insektvoldblandinger kan købes her: https://www.dsv-froe.dk/sorte/5563.  

Hvis volden bliver lavet med grus og næringsfattig jord er der gode gro betingelser for en række 

vilde plantearter. Det kan f.eks. være arter som kællingetand, timian, blåhat og gul snerre. 

Jordrugende fugle som agerhøns og fasaner bruger insektvolde til redebygning da de foretrækker let 

skrående terræn med ældre græs og urtevegetation. Skal derfor heller ikke placeres i nærheden af 

høje træer, som fungerer som udkigsposter for rovfugle. En insektvold skal normalt ikke plejes 

medmindre der kommer problematiske afgrøder såsom tidsler, som derfor bør fjernes.   

 

Dødt ved og gamle krogede træer 

Det er vigtigt at beholde gamle træer, og så er det også billigst og nemmest at bevare noget der 

allerede har værdi. I stedet for at fælde gamle træer kan de stynes/beskæres, hvis man er bange for 

at de er til fare for mennesker. De gamle træer tilbyder særlige levesteder i form af hulheder og 

spiller en afgørende rolle for mange organismer. Hvis et træ bliver nødt til at blive fældet, så lad en 

stub på 2-4 meter stå og forgå langsomt. Denne træstub er nemlig også et værdifuldt levested for 

mange forskellige arter.   

Dødt ved, som er træer i nedbrydning, er også levesteder for mange arter af især dyr og svampe, 

herunder en række af de mest sjældne og truede af skovens arter.  

 

 

 

 

https://www.dsv-froe.dk/sorte/5563
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Kvashegn  

Du kan skabe gode skjulesteder for smådyr og insekter ved at lave et kvashegn. Hvis du har grene 

og afklip fra beskæringer fra din grund, kan dette bruges til at etablere hegnet. Et af de dyr du kan 

hjælpe med et kvas hegn er pindsvinet som ofte flytter ind i bunden af kvashegnet sammen med 

insekter. Jo tættere og mere beskyttet hegnet er i bunden, jo bedre. Et kvashegn er det mest effektive 

insekthotel du kan lave. 

Efterhånden som kvaset bliver nedbrudt, synker det sammen hvilket giver plads til nye grene og 

afklip. De samme regler som for hække gælder for et kvashegn, du kan læse mere i din lokalplan og 

hegnsloven.    

 

Vand er vigtig når det kommer til liv 

Vand kan tilføjes på mange forskellige måder og behøver ikke tage for meget plads. Vand skaber 

liv da alt liv kræver vand. Mange dyr lever i og omkring vandet og alle disse dyr kan du være med 

til at hjælpe. Hvis du har plads til større eller mindre vandhuller nedgravet kan du hjælpe tudser, 

frøer og salamandre med at yngle og søge ly. Hvis du kun har plads til vand i baljer elle lave 

krukker kan du hjælpe fugle, bier, pindsvin og sommerfugle som drikker af disse.  

Det er også vigtigt at man sørger for at de drikkekar man placerer til dyrelivet, er lavet så dyrene 

ikke kan drukne i det. Så de skal ikke være for dybe og ellers kan sten og planter i dem fungere som 

redningskrans.  
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Stengærder  

Med en bunke af sten kan du hjælpe mange dyr. Om du ligger stenene pænt som et stengærde eller 

om de bare ligger i en bunke er lidt lige meget, så længe der er hulrum mellem stenene, så 

forskellige dyr kan gemme sig. Stenene skal derfor lægges uden brug af bindemiddel. Stenene skal 

ligge i solen så de bliver varmet op i løbet af dagen, så firben, sommerfugle og guldsmede kan 

varme sig. Når du er færdig med at bygge, er det bedst at lade naturen gå sin gang da forskellige 

planter selv vil flytte ind sammen med dyrene.    

 

 

Lige meget hvad du laver på dit område, anbefaler vi at du undgår enhver form for sprøjtemiddel. 

Et giftfrit vildt og grønt område er et enormt vigtigt skridt mod større biodiversitet. I Greve 

kommune har vi allerede jord der er næringsrig og derfor opfordrer vi også til at man ikke bruger 

kunstgødning.  

 


