Etablering af vild blomstereng
Projekt

Vi vil omlægge et græsareal til blomstereng ved hjælp af afbrænding og
efterfølgende såning af blomsterfrø. Målet er at øge biodiversiteten samt
naturoplevelsen for alle, der går tur i området – og gerne inspirere andre til at gøre
noget lignende.
Der er tale om det offentligt tilgængelige areal sydøst for Fuglehavevej, som Grundejerforeningen
Fuglehaven tager ansvar for at holde. (Se markering på kort)
Arealet er præget af ensartet græsbevoksning og førne. Vi ønsker en bæredygtig, langsigtet
løsning, hvor der fjernes næring fra området, så græsset ikke straks overtager igen. Vi vil derfor
fremskynde udpiningsprocessen ved hjælp af afbrænding.
Vi har rådført os med biolog Hans Wernberg fra virksomheden Care4Nature Aps, der anbefaler i
marts/april at afbrænde de 6.000 m2, der ikke henligger i fuld skygge. Da det vil være omfattende
og dyrt at så hele arealet til, anbefaler han tilsåning af 300-400 m2 i september i den mest solrige
ende. Efterfølgende år kan vi så sprede frø derudfra.
Da dette først vil resultere i blomster i 2024, vil grundejerforeningens medlemmer i fællesskab selv
tilså et lille areal allerede i foråret 2023.
For at formidle projektet og inspirere ønsker vi i løbet af 2023 at afholde et minikursus for
grundejerforeningens medlemmer og andre interesserede om, hvordan området kan holdes, så
biodiversiteten sikres, og hvordan tankerne fra projektet kan bringes ind i deltagernes egne haver
eller fællesarealer.

Budget

Budgettet bygger på vores dialog med og tilbud fra Hans Wernberg. Priser er inkl. moms.

Opgave

Afbrænding af 6.000 m2
Indkøb af 1,3 kg blomsterfrø fra 28 danske arter
Klargøring og tilsåning af lille areal (leje af havefræser)
Anlæg af 300 m2 blomstereng (afskrab græstørv, harve,
så)
Minikursus, 2 timer ved biolog
I alt

Tidsplan

Pris

Marts/april 2023

22.000 kr.
6.600 kr.
1.000 kr.
12.500 kr.

April 2023
September 2023
2023

6.250 kr.
48.350 kr.

Drift

Grundejerforeningen Fuglehaven påtager sig den efterfølgende drift af arealet med årlig
græsslåning og evt. genudsåning af blomsterfrø hvert 2.-3. år efter behov.

Ansøger

Det grønne udvalg under bestyrelsen for Grundejerforeningen Fuglehaven.
Kontakt: Camilla Bødker Thomsen, Fuglehavevej 8, 2750 Ballerup, mobil 26 18 65 43,
cboedker@hotmail.com
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Cirkamarkering af området, der ønskes afbrændt. (Stiplet orange er stier).

Foto fra området – den del, hvor der ønskes såning af blomsterfrø.
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