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GRØN VISION FOR GRUNDET 



Målet med Grøn Vision for Grundet er at give plads 
til en mere vild og mangfoldig natur og skabe 
spændende naturoplevelser for Grundets beboere. 
Denne visionsplan viser hvordan de grønne fælles-
arealer kan disponeres, bearbejdes og plejes, så 
de store naturpotentialer i Grundet kan indfries.

Nøgleordet er variation. Det handler om, at skabe 
variation i plejen af de store græsarealer, så der 
opnås et så rigt og varieret et blomsterflor af vilde 
plantearter, så stor en del af året som muligt. Det 
handler om at sikre variation af træer, buske og 
krat. Det handler om at sikre variation mellem tørt 
og vådt, lysåbent og kronedækket. Ved at skabe 
mere variation i landskabet får insekter, fugle og 
padder flere gemmesteder og bedre fødegrund-
lag. Overordnet gælder om at sætte en udvikling i 
gang, så biodiversiteten øges og så naturoplevel-
serne bliver større over tid.

Planen er en VISIONSplan. Det vil sige, at planen 
både indeholder konkrete forslag til, hvad der kan 
ske de næste 1-2 år, men også forslag til hvor-
dan Grundet kan udvikle sig i en vildere, mere 
artsrig og oplevelsesrig retning på sigt. På visi-
onsplanen er alle interventioner markeret med 
enten 1. prioritet, 2. prioritet eller 3. prioritet.  

Prioriteterne skal forstås således:
1. hvad der kan iværksættes nu for projektmidler-
ne fra idekonkurrencen ”Den Store Ide” 
2. vigtige naturtiltag, der kræver yderligere finan-
siering for at kunne realiseres. 
3. ønsker, der på sigt kan etableres med yderligere 
finansiering.

På de følgende sider er hvert enkelt tiltag, du fin-
der i planen, beskrevet mere detaljeret. Tag også 
et kig på billederne på de sidste sider, der giver 
en fornemmelse af, hvilke oplevelser et mere vildt 
Grundet kan byde på.
    

GRØN VISION FOR GRUNDET 

Visionsplan - skitse // 11. september 2019 // Vild Med Vilje 

De mange tiltag, der tilgodeser den vilde natur, vil 
blive formidlet rundt omkring i området med Vild 
Med Vilje Skilte, så hensigten med den vilde natur 
er åbenlys for alle der kommer forbi.



Lavtblomstrende urteplæner: 
Vejrabatterne i Grundet rummer allerede en fin 
mangfoldighed af lavtblomstrende plantearter. 
Ved at ændre klippehøjden på maskinen til 10 cm, 
slå jævnligt og samle afklip op, vil planterne sætte 
flere blomster til gavn for mange insekter. Det er 
altså kun driften, der ændres. 

Vilde skråninger:
I overgangen mellem de private haver og fælles-
arealerne er der mange mindre skråninger. Lad 
dem stå vilde og foretag 1-2 årlige høslæt her. 
Skråningerne, særligt de sydvendte, er tørre og 
her er nogle steder næringsfattigt. Det er et godt 
udgangspunkt for mange forskellige hjemmehø-
rende urter. Har man hæk, kan man også lade den 
være vild med vilje og lade den blomstre og bære 
bær til gavn for fuglene.

Græssende dyr:
Mangfoldigheden af planter kan styrkes med græs-
sende dyr, derfor er det helt oplagt, at etablere et 
græsningslaug med kvæg eller ponyer. De græs-
sende dyr kan gå på de tidligere landbrugsarealer 
langs skovbrynet og på Grundet Bakke lige nord 
for Lille Grundet, hvor der er plads til en stor sam-
menhængende fold med vild natur. 

Successions-bræmme:   
Skovbrynet rummer et stort naturpotentiale i Grun-
det. Overgangen mellem skov og åbent land giver 
plads til mange  arter. Derfor kan en opblødning af 
det nuværende skarpe skovbryn omkring Grundet 
være godt. 
For at skabe bedre vilkår for nye spire af vilde urter 
og vedplanter, kan de tidligere landbrugsarealer i 
nord reolpløjes. Ved reolpløjning kommer den næ-
ringsfattige mineraljord op til overfladen og man 
får gemt den næringsrige topjord væk. Sådan kan 
man give plads flere plantearter og undgå at kon-
kurrenceplanter som Agertidsel, Draphavre og 
Stor nælde dominerer. Disse bræmmer lader man 
ligge til fri succession, hvilket vil sige, at man lader 
planterarterne indvandre til området naturligt fra 
skoven.  

De vilde elementer 

// Beskrivelser af tiltag 



Frahegnede træer
Mindre områder i græsningsfoldene hegnes fra til 
en start. Her plantes evt. enkelte træer og buske. 
Over tid vil felterne springe i skov og fremstå som 
klynger af små træer og krat. Efter en årrække 
fjernes hegnet omkring dem, så dyrene kan nippe 
af blade, skud og bark og derved skabe variation. 
Krattene giver læ, skjul og føde til insekter og fug-
le, og opbløder overgangen mellem skov og græs-
land. En ide til en fælles begivenhed kunne være, 
at beboere samler agern i skoven og spreder dem 
i de frahegnede felter for at fremskynde spiring af 
eg. Det er også muligt at transplantere spæde træ-
er fra skoven.

Mosaik høslæt:
Områder med vild vegetation, der bliver høstet lidt 
ad gangen, så de steder med flest blomster hele 
tiden skånes. Man kan fx arbejde med en eng, der 
slås i 4 felter på 4 forskellige tidspunkter, det gi-
ver en mosaik med forskellige højder af vegetation 
og giver forskellige urter mulighed for at blomstre. 
Det sikre fødegrundlag og værtsplanter for som-
merfugle og andre insekter. Der etableres slåede 
stier igennem vegetationen.  

Lunden:
De selvgroede træer og krat bevares. Man kan 
eventuelt tynde lidt ud i dem, så der kommer til at 
stå flere solitære træer og klynger af træer om-
givet af lysåbne områder. Under træerne foreslås 
1-2 årlige høslæt, samt at slås stier igennem be-
voksningen.
    
Udsået vildengblanding:
Her fjernes tørvelaget, så man kommer ned til den 
mere næringsfattige mineraljord. Der udsås en 
frøblanding med hjemmehørende vilde urter. Der 
slås stier og foretages 1-2 høslæt årligt. Tørvela-
get kan benyttes til at etablere mindre bakker, der 
kan bidrage med variation i terrænet til gavn for 
både vilde arter og legende børn.

Bare flader:
I relation til områderne med udsåede frøblandin-
ger efterledes nogle områder med bar jord uden 
frø. Her lægges grus, marksten og dødt ved. Det 
giver varme levesteder for mange insekter, giver 
plads til at planter kan indvandre naturligt og ska-
ber et balance- og legelandskab for børn og barn-
lige sjæle. 

Sommerfuglehaver:
Tættere på de enkelte grundejerforeninger giver 
det mening med en mere intensiv gartnerindsats. 
Her kan man plante og arrangere forskellige arter 
af blomstrende urter, buske og træer, som tiltræk-
ker særligt mange sommerfugle. Laver felter med 
store sten og bart grus hvor sommerfuglene kan 
varme sig og posere for besøgende. I projektet er 
der ikke økonomi til at etablere alle disse områder, 
derfor startes der med Kløvertoften. Området kan 
så fungere som inspiration til de øvrige ’lommer’, 
hvor sådanne tiltag på sigt kan etableres.   

Vådområder og hydrologi
Syd for Fyrretoften er der to vådområder, der er re-
gistreret som §3sø og §3mose. Deres naturtilstand 
kan forbedres ved at rydde lidt krat og lave lejlig-
hedsvist høslæt på de sydlige og vestlige brinker, 
for at øge solindstrålingen til vandhullerne. Det vil 
f.eks. gavne Lille vandsalamander, der er fundet i 
området. Bunker af tørv i solen er lette at etablere 
og er gode overvintringssteder for padder. 
Det anbefales desuden at det lokalplanlagte ”kli-
mabassin” lige til venstre for §3 områderne etab-
leres med meget flade brinker (1:8) og at råjorden 
efterlades blottet, så forskellige plantearter kan 
indvandre til bassinet naturligt. 
I nord, lige vest for Korntoften, kan man arbejde 
med at genetablere den naturlige hydrologi i om-
rådet ved at blokere de dræn, der har været anlagt 
af hensyn til den tidligere dyrkning.
På sigt kan man også se på muligheden for at an-
lægge en klimasø ud for Skovtoften.  



Hasselkrat med trædesten. De flerstammede sto-
re buske og de spredte marksten byder indenfor 
i et naturligt legelandskab for børn. Balancetræ-
ning, hulebyggeri og ekspeditioner i det nære.

Høslæt med maskine eller le kan mime græssen-
de dyr. Husk at afklip skal fjernes. For det fjerner 
næring og giver lys, sådan at dødt plantemateriale 
ikke forhindrer spiring og ny blomstring.

Slåede stier igennem de vilde områder binder 
Grundet sammen og inviterer til at gå tur og nyde 
naturen. Stier og slåede områder tydeliggør, at det 
er meningen, at de grønne mellemrum i byen be-
nyttes til ophold, ture og bevægelse. 

Græssende dyr som kvæg og heste kan gavne bio-
diversiteten. De græsser varieret, de spreder frø, 
og de skraber i jorden, så der opstår bare pletter 
hvor planter kan spirre.

Nedslag i visionsplanen  

// Oplevelserne venter



Dødt ved er levested for mange smådyr og svampe, 
der lever af, at nedbryde træet. Dødt ved og kvas-
hegn kan også bruges som skulpturelle elementer.

Naturlig succession. Her efterlades næringsfattig 
jord, sand eller grus blottet, plantearterne får selv 
lov til at indfinde sig. Frøene spredes til området 
med fugle eller vind. Det er en spændende proces. 

Naturelementer kan bruges til at lave fede lege-
landskaber, det fordrer kreativitet og nysgerrig-
hed. Fantasien får frit spil - legene skal opfindes 
og udvilkes af børnene selv. 

Små bakker og områder med grus og sand er både 
spændende at bevæge sig i og er biologisk interes-
sante. Her er næringsfattigt og forskellige vækst-
betingelser; fugtigt og koldt på nordsiden af bak-
kerne og varmt og tørt på sydsiden. 


