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Når vi vil skabe mere liv og
blomstring i plæner og

højt græs, er løsningen ofte at
kultivere jorden, tilføre sand
som toplag og derefter så eller
plante enårige arter og stau-
der. På arealer hvor jorden har
ligger uforstyrret i nogle år og
vegetationen er artsfattig og
græsdomineret, kan man opnå
det ønskede resultat med blot
en indledende kultivering, ud-
plantning eller udsåning og en
efterfølgende strategisk drift.
Det er ikke kun billigere, men
også mere bæredygtigt fordi
indsatsen er mindre.

At det faktisk er muligt, har
Mona C. Bjørn vist i sit arbejde
i de seneste ni år på Køben-
havns Universitets forsøgssta-
tion i Taastrup. Man kan frem-
me en artsrig vegetation selv i
næringsrig leret jord hvor den
eksisterende flora domineres
af kvælstofelskende arter som
f.eks. draphavre, hundegræs,
kulsukker og stor nælde.

Demoarealer i Ballerup
I 2016 gav 15. Juni Fonden
Mona C. Bjørn et legat til bl.a.

at omsætte forskningsresulta-
terne til konkrete demonstra-
tionsarealer til gavn for såvel
borgere som fagfolk. Det er si-
den foråret 2017 sket i samar-
bejde med Ballerup Kommune
ved landskabsarkitekt Julie Fo-
ged Andersen.

Samarbejdet har resulteret i
at der foran Ballerup Rådhus
er etableret flere store flader
og en lang række mindre ‘hot-
spots’ med hjemmehørende
plantearter for bl.a. at vise
hvordan man kan fremme bio-
logisk mangfoldighed på en
bæredygtig måde.
  Demonstrationsarealerne fik
med den våde sommer 2017
og den tørre i 2018 en hård og
langsom start, men i år er be-
dene flot i flor og vrimler med
brumbasser og andre insekter.

Det sker på et tidspunkt
hvor den almindelige opfattel-
se af nynatur er ved at vende.
„Før var der modstand og un-
dren når vi lod græsset vokse.
Nu ses højt græs med blom-
strende urter og stauder mere
og mere som noget attraktivt.
Det er pludselig blevet en an-
den virkelighed,“ forklarede
Julie Foged Andersen da hun
sammen med Mona C. Bjørn
viste bedene frem 20. juni.

Engelsk og dansk forsøg
Som Mona C. Bjørn forklarede,
var udgangspunktet nogle for-
søg som professor J . Hitch-

Et af bedene ligger lige ved pølsevognen og en nedgangsbrønd hvor
forsyningen har rodet rundt i jorden. Arealet fik samme vilkår som de
øvrige, men et andet udtryk hvor slangehoved dominerer mere, og der
er bare pletter. Det er biologisk set lige rigtigt, men nok ‘sværere at
sælge’ over for politikere og borgere, vurderede Julie Foged Andersen.

URTER. Engelske og danske forsøg om at få mere liv og blomstring i
græs er grundlag for demonstrationsbede ved Ballerup Rådhus

Mona C. Bjørn er gået ind i beddet med rølliker og kællingetand. Man kan sagtens fremme en artsrig
vegetation i græs, forklarer hun. Baggrunden er bl.a. forsøg der har været overvåget gennem ni år.

Seminaturlig vegetation
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mough har udført på universi-
tetet i Sheffield i England, og
som blev publiceret i 2004. Her
havde man undersøgt om man
på en leret næringsrig byjord
kunne så og etablere en ame-
rikansk prærievegetation.

Såningen fandt sted i tre
slags forberedte bede: Et hvor
den eksisterende vegetation
var bekæmpet kemisk. Et hvor

vegetation og de øverste fem
cm jord var skrabet af og er-
stattet af 5 cm sand. Og et
hvor jordlaget var vendt så
den dybere frøfattige jord 20
cm nede kom opad. I begge de
to sidste lykkedes prærien.

I Danmark er metoderne da
også siden slået an, især den
med at erstatte toplaget med
sand eller grus. Men gerne i et
tykkere lag på 10-20 cm selv
om der ifølge Mona C. Bjørn
p.t. ikke er videnskabelige stu-
dier som understøtter meto-
den ved sådan lagtykkelse.

I 2010 fik Mona C. Bjørn
forskningsmidler til at etablere
sit forsøg på forsøgsstationen i
Taastrup. Forsøgets udvikling
er siden overvåget i 9 år og vi-
ser en klar tendens. I de felter
hvor der er gjort noget for at
fremme urterne, dækker de
typisk 80% af arealet. I kon-
trolfelternes frie succession ser
man derimod en græsdomine-
ret vegetation med omkring
40% urter. Forsøget er siden
etablering i maj 2010 udeluk-
kende plejet med nedklipning
og fjernelse af biomasse i slut-
ningen af februar måned.

Omsat til bede i Ballerup
Det var med disse resultater i
baglommen at samarbejdet
med Ballerup blev sat i gang.
Demonstrationsarealer blev

etableret med to forskellige
teknikker.

Nogle steder blev jorden
vendt i 40 cm dybde, først med
håndkraft, siden med maskine.
Derefter blev der plantet med
planter, små plugplanter fra
Vegtech suppleret med plan-
ter fra forsøgsfelterne. Der
blev plantet med stor tæthed
og med arter i forskellige stør-
relser og vækstformer for at
opnå små robuste ‘hotspots’
hvorfra planterne kunne spre-
de sig, ved frø, til omgivel-
serne. Det er på disse arealer
at bevoksningen indtil nu er
blevet højest og tættest.

Andre steder anvendte man
den billigere metode med
gentagen harvning og bræn-
ding henover sæsonen før
udsåning.

I begge tilfælde kan man
bl.a. finde arter som røllike,
slangehoved, blodrødstorke-
næb og blåhat. Fra de arealer
der kun blev brændt og har-
vet, er der også spiret planter
frem fra jordens frøbank og
efterladte rødder, og nogle
steder dominerer de.

I begge tilfælde er driften
reduceret til en vinterslåning
på frossen jord i februar eller
marts. Her bliver al vegetation
slået og fjernet. Der er dog
også siden slået lidt i kanten,
men ikke gødet og vandet.

De indhegnede dele er dér hvor jorden blev vendt (reolgravet), og der blev plantet med plugplanter. Her er bevoksningen indtil videre også kraftigst.

Heller ikke i den knastørre
sommer 2018 hvor det hele så
ud til at visne, men alligevel
overlevede de små rødder.

„Det så meget skrøbeligt ud
med meget små individer og
der var så tørt at jorden
sprækkede. Jeg var skeptisk,
og det var svært at modstå fri-
stelsen til at vande. Men der er
sket meget på én sæson,“ lød
det fra Julie Foged Andersen.

Selv om vegetationen er
kommet godt fra start, er det
ifølge Mona C. Bjørn nødven-
digt på længere sigt at skabe
‘flere forstyrrelser’ i vegetatio-
nen for at fremme frøspiring.

Ofte ukendte sorter
En udfordring er ifølge Mona
C. Bjørn at man ikke 100% kan
vide hvilke arter der indgår i
indkøbte frøblandinger. Arten
er anført, men ofte er der ikke
yderligere information, så man
risikerer at få kultursorter der
vokser meget kraftigere end
tiltænkt. De kan komme til at
dominere bedet, men i værste
fald kan der være tale om in-
vasive arter. Måske opdager
man det først efter 2-3 år fordi
det er en meget langsom suc-
cession. Som eksempel trak
hun en rødkløverplante op af
jorden. Klart en kultivar udvik-
let til græsmarker til kvæg og
ikke til naturgenopretning.

GRØNT MILJØ 6/2019



58 GRØNT MILJØ 6/2019

Demonstrationsarealerne
ved rådhuset skal ikke bare
glæde forbipasserende. Det er
nemlig håbet at de kan indgå i
undersøgelser, bl.a. af hvilke
bestøvere de enkelte arter til-
trækker, og hvilken betydning
bedenes størrelse kan have.
Måske er der en kritisk grænse
for hvor små de enkelte ‘hot-
spots’ kan være for at meto-
den virker efter hensigten set i
det lange tidsperspektiv.

En anden relevant undersø-
gelse er at se nærmere på hvor
godt de enkelte plantearter
kan spredes til omgivelserne.
Forsøgene på universitetets
forsøgsgård viser foreløbig at
mange urter f.eks. merian og
hulkravet kodriver uden pro-
blemer godt kan sprede sig til
omgivelserne. „Netop dette
spørgsmål er rigtig interessant
for os som kommune. Om man
med denne metode kan arbej-
de i større skala,“ understreger
Julie Foged Andersen.

I bynær sammenhæng
Ballerup Kommune bidrager
til projektet ved at lægge are-
aler og ressourcer til etable-
ring og drift. HedeDanmark
har udført arbejdet og har væ-
ret fagligt interesseret i ekspe-
rimentet.

I de kommende år skal Balle-
rup Kommune spare på driften
af græsarealer, men samtidig
forsøge at gøre arealerne me-
re attraktive og biologisk ri-
gere, forklarede Julie Foged
Andersen. Derfor har kommu-
nen i foråret indgået et nyt
projekt i samarbejde med Mo-
na C. Bjørn og hendes kolleger

Bedet her i Ballerup blev brændt og harvet og derefter tilsået.
I juni er de dominerende arter dog arter der var der i forvejen, f.eks. den gule farvegåseurt.

Ved at fremme urteagtig vegetation i græs
kan man ikke bare øge biodiversiteten, men
også få et areal der ser godt ud og er billigt
at holde. At få mere viden om det er sigtet
med et markforsøg som Københavns Universi-
tet forsøgsgård Højbakkegård i Taastrup har
lagt jord til siden 2010. Forsøget er udført af
Mona Chor Bjørn og Marian Ørgaard og er
nyligt publiceret i en artikel i Landscape and
Urban Planning.

Forsøget omfatter tre blandinger af 19 ar-
ter, 3 enårige, 3 toårige og 13 stauder. De
blev etableret med 3630 plugplanter i 30 fel-
ter plus kontrolfelter. Driften var kun at fjer-
ne døde planter i februar samt en enkelt
sommerhøst af al biomasse.

Efter fire vækstsæsoner var 1592 af plug-
planterne stadig i live. 15 af de 19 arter havde
spredt sig i de ledige huller, mest røllike , rød-
kløver og græsser. Hertil kom en indvandring
af andre planter, men de bidrog i gennemsnit
kun med 11% at den høstede biomasse.

Fordelingen af enårige og stauder havde

KILDE
Mona Chor Bjørn, Jacob Weiner, Johannes Kollmann og
Marian Ørgaard (2019): Increasing local biodiversity in
urban environments: Community development in semi-
natural species-rich forb vegetation. Landscape and Ur-
ban Planning Volume 184, Pages 23-31.

ingen klar virkning på indvandringen af ikke
plantede arter. Og jo flere at de plantede ar-
ter der havde overlevet, desto mindre bio-
masse var der fra indvandrede arter. Også
høj plantetæthed øgede modstanden mod
indvandring.

Virkningen på langt sigt afhænger dog af
arterne, konkluderes det, og i praksis kan det
være nødvendigt at forstyrre bedene for at
sætte gang i foryngelsen af de ønskede arter.

URTEFORSØGET I TAASTRUP

Sendt til Mona 4.7.

Forsøget i Taastrup juli 2017, 8. vækstsæson. Det lille billede viser hvordan arealet så ud da forsøget
begyndte i foråret 2010. Fotos: Mona C. Bjørn.
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for at undersøge hvordan man
opnår de ønskede æstetiske og
biologiske værdier.

En specialestuderende ser
netop nu nærmere på hvordan
græsrabatter i bl.a. Ballerups
erhvervsområde Lautruppark
kan omdannes til en mere arts-
rig vegetation. Metoderne in-
kluderer bl.a. mekanisk forstyr-
relse og slåning.

At omdanne artsfattige
græsarealer med disse meto-
der giver ifølge Mona Bjørn
især mening i byerne hvor
f.eks. græsning ikke altid er
muligt, men det behøver ikke
kun være offentlige arealer.
Det kunne f.eks. også være er-
hvervsområdernes store plæ-
ner. sh


