Principper for bæredygtig drift
af grønne områder

Introduktion
Der har i de seneste år været et stigende fokus på bæredygtighed i Rudersdal Kommune. I 2015 vedtog
FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Med disse mål placeres en stor del af ansvaret hos
kommunerne. Dette gælder også udvikling og drift af grønne områder, som kan være med til at løse en
del af de udfordringer vi står over for. Rudersdal Kommune har derfor udarbejdet fem principper for en
mere bæredygtig drift af grønne områder. I dette dokument gennemgås formålet med de fem
principper, samt metoder for at udføre dem.

Baggrund
Siden 2015 har Rudersdal Kommune arbejdet med at omlægge driften i fem parker, så den blev mere
bæredygtig. Som et led i arbejdet med FN’s verdensmål vedtog Miljø- og Teknikudvalget i 2020 at alle
kommunens parker skal driftes mere bæredygtigt. Rudersdal Kommune har valgt at arbejde med fem
principper for bæredygtig drift af grønne områder, som er udarbejdet på baggrund af tidligere erfaringer
omkring bæredygtig drift og ny viden på fagområdet. Forvaltningen ønsker nu at brede erfaringerne ud
til hele kommunen, med fokus på kommunale udearealer.
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Principper for bæredygtig drift af grønne områder
Materialer bliver i de grønne områder
Generelt skal alt materiale blive i de grønne områder. Dette kan være i form af kvasbunker, gærdsel,
større knækkede grene, der bliver liggende, stablede stammer og større sten i bunker eller diger.
Formål:
Alt materiale skal blive i de grønne områder for at skabe mulddannelse, nedsætte bortkørsel og dermed
Co2-forbruget, og for at skabe levesteder og fødegrundlag for en lang række organismer.
Udførsel:
• Etablering af gærdsel kan udføres på mange måder, fra det klassiske gærdsel til mere kreative
udformninger. Bruges typisk til større grene og kviste.
• Kvasbunker kan etableres i eksisterende krat.
• Blade og mindre afklip kan deponeres under buske, under træer (ved brug af lavt pileflettet hegn), i
kompostbeholdere og i krat.
• Større stammer kan enten blive liggende hvor der er plads, ellers kan de skæres op og stables. Her
kan indtænkes kreative løsninger for at øge den rekreative værdi.
• Større knækkede grene bliver liggende hvor de falder, så frem de ikke ligger i vejen. I givet fald kan
de trækkes et sted hen hvor de forstyrrer mindre.
• Større sten samles i stendynger på solrige steder.
• Hvor græs fjernes for at skabe næringsfattige arealer kan det placeres andet sted i parken, hvor det
kan kværnes ned så det ikke ligger og lugter.
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Træstammer bliver stående så længe som muligt
Døde eller døende træer skal blive stående, hvor det er muligt. Det skal dog være forsvarligt at lade dem
blive stående og man kan evt. indhegne en særlig værdifuld stamme og formidle hvorfor man gør det.
Formål:
At bevare træer så længe som muligt for at beholde dem som værdifulde Co2-lagere i så lang tid som
mulig, og samtidig skabe gode levesteder og godt fødegrundlag for insekter, fugle og andre smådyr.
Udførsel:
• Gamle træer bliver stående og kan eventuelt lave en naturlig kronereduktion så de ikke udgør en
fare for besøgende. Hvis dette ikke er muligt kan træet fældes og placeres på et taktisk sted i
parken, og eventuelt bruges som en siddebænk eller et legelement.
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Områder omlægges til langt græs med blomstrende urter
Større variation i græsplejen ved at lade flere arealer omlægges til langt græs. Kort græs kun hvor der er
behov, i forhold til rekreative hensyn, så som på stier, boldbaner og områder med plads til ophold, samt
steder hvor det er vigtigt på grund af kulturhistoriske værdier.
Formål:
At mere af det korte græs i de grønne områder omlægges til langt græs for at skabe større variation af
blomstrende urter, og dermed også skabe et større fødegrundlag for bier, sommerfugle og andre
nektarafhængige insekter.
Udførsel:
• Langt græs slås én til to gange i året, og afklip fjernes. Dette kan eksempelvis gøres ved slåning
eller afbrænding.
• For at sikre en større andel blomstrende urter kan man udså urteblandinger.
• For at sikre rekreative hensyn kan der slås klippede stier i det lange græs.
• Ved omlægning til langt græs skal der sikres at der stadig er områder med kort græs til rekreativt
brug, så frem der er behov for dette. Eksempelvis kan flade arealer forblive kortklippet, imens
skrånende arealer omlægges til langt græs.
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Nye plantearter vælges ud fra deres kvaliteter i forhold til at understøtte
bæredygtighed
Ved valg af plantearter skal man overveje deres kvaliteter i forhold til at understøtte et fødegrundlag,
levesteder og rekreative hensyn. Der skal hovedsageligt vælges arter som er hjemmehørende og som
understøtter et fødegrundlag for blandt andet pattedyr, fugle, bier og sommerfugle. Det skal være muligt
stadig at have mere intensive plejede bede med forædlede arter, der er rige på farver og dufte.
Formål:
Valget af planter skal understøtte de øvrige tiltag og tilføjer kvaliteter til de grønne områder for både
borgere og for dyrelivet i form af farver, spiselighed, levesteder, karakter mm.
Udførsel:
• Flere blomstrende urter udsås i de grønne områder. Her bruges gerne hjemmehørende arter og
helst lokale provenienser, men som minimum skal arterne være gode nektar- og/eller pollenplanter.
• Flere blomstrende stauder plantes i de grønne områder. Arterne må gerne være gode nektarog/eller pollenplanter og behøver ikke nødvendigvis at være hjemmehørende.
• Der plantes flere spiselige arter, så som frugttræer, bærbuske. De grønne områder kan forsyne
med direkte høstbare produkter, som giver besøgende mulighed for at høste frugt, bær eller
nødder.
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Større variation af levesteder i de grønne områder
Der arbejdes med at skabe variation i levesteder i de enkelte grønne områder, men også på tværs af alle
parker og i forhold til områdernes omgivelser. Levesteder kan være elementer som søer og vandhuller,
gamle træer med hulheder og dødt ved, samt strukturelle forhold i bevoksninger. Variation i levesteder er
vigtigt for at kunne understøtte flere arter.
Formål:
At sikre en stor variation af levesteder i de enkelte grønne områder, samt levesteder af en stor kvalitet
for at tilgodese plante- og dyrelivet.
Eksempler på levesteder:
• Skab levesteder i større træer ved at veteranisere dem, dvs. at skabe varige skader på træet for at
skabe indgange for svampe og insekter.
• Lad dødt ved blive i de grønne områder for at skabe levesteder for dyr og insekter
• Lad kviste og grene blive i de grønne områder for at skabe levesteder og skjulesteder for dyr og
insekter.
• Opsætte flere fuglekasser.
• Etablering af soleksponerede stendynger, diger og sandskråninger, for at skabe levesteder for
eksempelvis krybdyr og insekter, der har behov for at blive varmet op af solen.
• Sørge for en variation i strukturelle forhold i form af høj urtevegetation, flerlagede bevoksninger,
samt glidende overgange mellem lysåben natur og tættere bevoksninger.
• Etablering af flere våde og fugtige områder, gerne med glidende overgang til det tørre for at skabe
gode levesteder for vandafhængige plante- og dyrearter.
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