Årsberetning
Grøn Guide Gentofte 2012

Naturens Dag 2012: Æbler, blommer, bier og mange glade mennesker

Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte
Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen blev stiftet i 2000. Foreningen er sammensat af
repræsentanter fra foreninger i Gentofte Kommune, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling.
Foreningen vælger den styregruppe, der afstikker rammerne for den grønne guides arbejde.
Styregruppen har i 2012 været sammensat af repræsentanter fra følgende foreninger/organisationer:
Gentofte Børnevenner, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Gentofte, Dansk Cyklist
Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Miljøbevægelsen NOAH, Friluftsrådet, Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, Frivilligcenter Gentofte samt Jægerforbundet. I
2012 blev repræsentanten fra DCF Gentofte udskiftet grundet flytning, og Frivilligcenter Gentofte
fik en repræsentant. Gentofte Kommunes Natur og Miljøchef samt Gentofte Kommunes Agenda
21-koordinator har deltaget i styregruppen som observatører.
Sammenfatning af årets arbejde
Grundlaget for årets arbejde er den årsplan, der blev godkendt på styregruppemødet i november
2011. Flere projekter og aktiviteter er en videreførsel af projekter og aktiviteter fra tidligere år.
F.eks. blev et læringsforløb for storbørnsgrupper, der blev startet i 2011 udbudt igen i 2012. Af nye
projekter i 2012 er undervisningsforløbet Rundt om vand, der blev gennemført under
naturvidenskabsfestivalugen, samt et kursus i cykellege for pædagoger fra GFOer og
daginstitutioner, der blev gennemført i samarbejde med DCF. To nye mostpressere gav grundlag
for en række arrangementer med mostpresserne i sensommeren.
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Naturarrangementer
I 2012 har Grøn Guide arrangeret eller været medarrangør af følgende ture og aktiviteter:
Høslæt ved Gentofte Sø
Et høslætlav har siden 2007 plejet et område af engen vest for Gentofte Sø med årlige høslæt.
Høslættet er til gavn for de mere lyskrævende og konkurrencesvage arter i den vilde flora - herunder
kommunens ansvarsart Priklæbet Gøgeurt. Kernen i høslætlavet er DN Gentofte ved Thomas
Vikstrøm. Fra 2009-2011 har en gruppe botanikstuderende fra KU (studenterkomiteen) påtaget sig
en stor del af de praktiske opgaver omkring tilrettelæggelsen af det årlige høslæt, understøttet af DN
og Grøn Guide. I 2012 stod Grøn Guide og Thomas Vikstrøm for den praktiske tilrettelæggelse af
arrangementet. Høslættet blev holdt den 3. juli om eftermiddagen og det blev en god eftermiddag
med deltagelse af nye frivillige. Thomas Vikstrøm og af Axel Frederik Møller lagde ud med en fin
indføring i plejens indhold og betydning samt en grundig instruktion i brug af le. Rent økonomisk
gav indsatsen også god mening; Ifølge Thomas Vikstrøm fra DOFs caretakergruppe ved Gentofte
Sø, blev der på dagen afhøstet et areal svarende til hvad der i 1994 kostede kommunen kr. 20.300 at
afhøste. (Oplysningen stammer fra bogen ”Ferske enge – en beskyttet naturtype”, side 169, udgivet
af Skov- og Naturstyrelsen i 1995).
Samarbejde med Forstbotanisk Haves venner
I tæt dialog med Naturstyrelsen Hovedstaden,
Forstbotanisk Haves Venner samt lærere med
interesse for udeskole, har Grøn Guide søgt
Friluftsrådets tips- og lottomidler om midler til
udeskolefaciliteter i Forstbotanisk Have.
Ansøgningen omfatter bl.a. etablering af en
halvtagskonstruktion, der kan skabe rammer om
undervisningen i tilfælde af regn og blæst;
materialer til værkstedsklasser i haven; udstyr til
fremvisning af bistader med videre. Grøn Guide
har i sommermånederne deltaget i flere af de
arbejdsdage i haven som Forstbotanisk Haves
Venner arrangerer. Gruppen gør bl.a. en indsats
med at bekæmpe invasive arter som Japansk pileurt - med håndkraft!
Opsætning af stærekasser ved Stadion
Under Den Grønne Karavanes besøg på Tjørnegårdsskolen i 2011 byggede eleverne en større
samling redekasser til stære og mejser. Stærekasser bliver opsat ved mange idrætsanlæg rundt om i
landet, da stære er nyttige for græsbanernes vedligeholdelse (stankelbenslarver, der ødelægger
græssets rødder, udgør en vigtig del af stærenes kost). Der blev indgået aftale med Stadions
inspektør om at kasserne skulle opsættes ved opvisningsbanen i marts måned. Eleverne fra en 7.
klasse sørgede selv for ophængningen assisteret af sløjdlærer, en pædagog fra fritidsordningen og
Grøn Guide. Kasserne hænger ud mod S-togs nettet, hvorfra de kan ses. Der blev dog ikke
konstateret stære i kasserne i 2012. Elevernes håndsrækning til boligløse stærepar kan måske være
med til at vende nedgangen i stærebestanden lokalt (stærebestanden ved den nærliggende Gentofte
Sø er ifølge optællinger fra DOFs caretakergruppe ved Gentofte Sø gået fra 25 par til et par på 10
år).
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Naturens Dag
500 deltagere i alle aldre, oceaner af most; blommer og
æbler i mange farver og størrelser, levende bier samt
smagsprøver på honning, blommer og æbler - og
naturligvis - på den friskpressede most. En dejlig
sensommersøndag i Bernstorff Slotshave, som mange
bad om at få gentaget. Gartnere fra Styrelsen for Slotte
og Kulturejendomme, Grøn Guide Gentofte samt en
frivillig fra DN stod klar til at hjælpe de mange
fremmødte med at håndtere mostpresserne. På dagen
blev Grøn Guides to nye mostpressere indviet. De nye
pressere åbner op for at flere borgere kan arbejde med at
forvandle deres overskud af æbler til en "gudedrik", der
både er sund og klimavenlig. De nye mostpressere er finansieret af Friluftsrådet, Gentofte
Hovedbibliotek samt Kombiblioteket Dyssegård.
Plantebyttehjørne på Høstmarked
På Øregårds Museums Høstmarked arrangerede museet
og Grøn Guide et hjørne for plantebyttere. Mange
borgere kom forbi med overskydende planter fra egen
have; stauder, potteplanter, løg, frø etc, og der blev
udvekslet viden om planter på kryds og tværs. Grøn
Guide havde en lille stand med planter,
informationsmaterialer om økologi og miljørigtig
havedrift samt små poser med krydderurtefrø (udformet
som visitkort). Birthe fra DN Gentofte havde gjort et
stort arbejde med at udvikle en farvestrålende stand med
overskud fra egen have og Birthes stand var et stort
trækplaster på Høstmarkedet. Der er grundlag for at fortsætte dette initiativ, der medvirker til at
styrke lokale netværk med fokus på miljørigtig havedrift. Der skal arbejdes på at finde flere faste
stadeholdere.
Cykeltur under Gentofte Kulturdage
Under Gentofte Kulturdage arrangerede Grøn Guide i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund
Gentofte en cykeltur for børnefamilier. Ruten var en strækning på Søruten; fra Jægersborg Kirke til
Dyssegårdsparken. Undervejs blev der gjort stop ved Avlsgården i Bernstorff Slotshave , hvor vi så
på nye tiltag med økologisk drift. Vi så også på den nye attraktion – det store insekthotel- midt i
området. Ved Gentofte Sø talte vi om områdets vilde fugle og planter samt om høslætlavet – der på
frivillig basis slår den høje vegetation til gavn for de mere lyskrævende og mindre
konkurrencedygtige arter. Vi passerede kolonihaveforeningen Tuborg - med venteliste til
ventelisten – og afsluttede turen i Dyssegårdsparken, hvor vi oplevede den nyindrettede legeplads.
Cyklist Forbundet rullede frem med en ferieklar cykel og havde i øvrigt masser af inspiration til
cykelferien. Vi ville gerne have haft lidt flere med, men havde i øvrigt en god tur.
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Skoler og daginstitutioner

Læringsforløb for storbørnsgrupper
Læringsforløbet om natur, miljø og klima for
storbørnsgrupper har kørt fra maj til medio september, og
omfattet i alt 14 temadage, der alle har fundet sted i
Gentofte Børnevenners villahave. Temadagene har
omhandlet havens dyre- og planteliv, affald og kredsløb,
energi og klima samt friluftsliv.Til hvert tema har Grøn
Guide indsamlet og udviklet flere forskellige aktiviteter,
som børnene arbejder med "hands on". Grøn Guide har
fået positive tilbagemeldinger - bl.a. om en ”inspirerende
læringsform” for både pædagoger og børn. med stor
"overførselsværdi”. Flere af daginstitutionerne arbejder
videre med aktiviteterne hjemme i institutionerne. Temaet Friluftsliv fandt passende sted i Naturens
Dag ugen og i tråd med årets tema ”Smag På Naturen” samlede vi brombær og blommer og
tilberedte mad over bål. Gentofte Børnevenner og Friluftsrådet har støttet dette projekt økonomisk
og Gentofte Børnevenner har administreret tilmeldingerne og været behjælpelig med en lang række
ting omkring temadagenes afholdelse.
Energibesøg i daginstitutioner
Grøn Guide har i løbet af 2012 besøgt 13 daginstitutioner med et energibesøg. Under besøget går
lederen og Grøn Guide en kort runde i institutionen, og retter blikket på mulighederne for at spare
på el, vand og varme gennem adfærdsændringer og nemme tekniske løsninger. Efter besøget sender
Grøn Guide en mail ud til institutionen med en opsummering af de ting, der har været fokus på
under besøget. Opsummeringen er et mere specifikt supplement til oplysningerne i folderen
”Klimaråd til daginstitutioner” som udleveres i forbindelse med besøget og samtidig en påmindelse.
Grøn Guide kontakter Gentofte Ejendomme, hvis der i forbindelse med besøget ses forhold omkring
bygningsvedligehold, som hører under dem. Indsatsen ligger i forlængelse af
Klimakommuneaftalen, indgået mellem DN og Gentofte Kommune i 2009 og projektet indgår på 3.
år i handleplanen i det tværgående agenda samarbejde i Gentofte kommune.
Uddannelse af et cykellegekorps
I foråret blev 9 pædagoger fra daginstitutioner og GFOer i
Gentofte uddannet i cykellege, som de efterfølgende vil
arbejde med i egen institution /GFO. Kurset var et gratis
tilbud til kommuner fra DCF som samarbejdede med to
eksterne undervisere om kursets gennemførelse. Grøn
Guide stod for rammerne for kursets gennemførelse,
invitationer med videre. Dagen omfattede både et teoretisk
del – med argumenter for at arbejde med cykellege - og en
praktisk del med cykellege for kursisterne og for børn fra
Bakkegårdsskolens 1. klasser.
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Rundt om vand
I forbindelse med naturvidenskabsfestivalugen
2012 har Grøn Guide sammensat et
undervisningsforløb Rundt om vand for
udskolingsklasser. Forløbet blev gennemført i
samarbejde med to 7. klasser fra Munkegårdsskolen
og deres biologi- geografilærer David Jeppesen.
Forløbet bestod af hands-on aktiviteter - hvor
eleverne fremstillede forskellige modeller af
vandets kredsløb; ud af skolen aktiviteter (besøg på
Ermelundsværket samt på Spildevandscenter
Avedøre) samt praktiske opgaver med at kortlægge
vandgennemstrømningen i skolens vandhaner. Som
afslutning på forløbet formidlede eleverne deres
nye viden ud til eleverne fra de yngre årgange, med udgangspunkt i de modeller de havde
fremstillet samt en model med regnvandsløsninger udlånt af Klikovand. Eleverne arbejdede godt
med de nye læringsformer og Grøn Guide vil tilbyde et lignende forløb til andre klasser.
Borgerhenvendelser
I 2012 har Grøn Guide modtaget flere henvendelser fra borgere, der har observeret forekomster af
den invasive plante Kæmpe Bjørneklo forskellige steder i Gentofte. Grøn Guide har sendt
henvendelserne videre til Park og Vej, der følger op og bekæmper planten. I de tilfælde, hvor
planten ikke gror på kommunens arealer, giver Park og Vej henvendelsen videre til lodsejeren.
Grøn Guide har derudover fået henvendelser om valg af kompostbeholder, om de sundhedsmæssige
risici ved at anvende rengøringsmidler med parfume, om trykimprægneret træ i haven, om brug af
pesticider, om det nye affaldssystem, om Goody Bags (prøver med miljømærkede produkter
målrettet børnefamilier), om regler omkring brug af regnvand samt om valg af sparepærer til
designerlamper. En del henvendelser har drejet sig om cykelrutehæftet og de nye skilte på
Skovruten.
Mostpresning
Grøn Guide har i sensommeren været meget omkring med de nye mostpressere. Mostpresning var
med som en aktivitet på Dyssemarked under Gentoftenatten, i forbindelse med Øregårds Museums
Høstmarked samt ved familiearrangementer på Jægersborg Bibliotek samt på Hovedbiboteket. En
udeskoleklasse fra Maglegårdsskolen har arbejdet med mostprening i Forstbotanisk Have under
instruktion af Grøn Guide. Andre klasser på skolen har selv arbejdet med teknikken. Der har været
stor interesse for denne aktivitet, der sætter fokus på brug af lokale fødevare i sæson samt tiltag der
kan begrænse madspild.
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Det tværgående agenda 21 arbejde
Grøn Guide har indgået i det tværgående agenda samarbejde i Gentofte Kommune. I 2012 har Grøn
Guide indgået i den samlede handleplanen med projekterne Energibesøg i daginstitutioner og
læringsforløbet Rundt om vand. Derudover har Grøn Guide bidraget i planlægningen og
gennemførelsen af følgende projekter i handleplanen 2012:
•

Ren By 2012

Der var fint fodslag mellem DNs affaldsindsamlingsuge
og Gentofte Kommunes Ren By uge i uge 16. I Gentofte
var 14 daginstitutioner og 8 skoler tilmeldt kampagnen
med affaldsindsamling og andre aktiviteter om affald og
ressourcer. En stigning i deltagende institutioner på 45% i
forhold til 2011. DN inviterer skoler og daginstitutioner
over hele landet til at deltage i kampagnen og Gentofte
Kommune og Grøn Guide har forskellige tilbud til skoler
og institutioner i Gentofte. Et af tilbuddene er udlån af
trækvogne til indsamling og sortering af affald.
Trækvognene bidrager til kampagnens synlighed og er
med til at styrke læringen om rigtig håndtering af affald. Selve affaldsindsamlingsdagen for borgere
blev arrangeret i samarbejde mellem DN Gentofte; Gentofte Kommune og Grøn Guide. I 2012
indsamlede frivillige borgere i alt 1 ton affald ind fra de tre lokaliteter : Nymosen, Gentofte Sø og
Charlottenlund Strand. Indsamlerne kunne under arbejdet styrke sig med en kop kaffe fra Kalles
rullende kaffevogne.
• Grønt Regnskab
Grøn Guide har bidraget med tekster og foto til Gentofte Kommunes Grønne Regnskab for 2011.
Der blev stillet 2 sider til rådighed i regnskabet til Grøn Guide.
• Klimamabassadører i skoler og daginstitutioner
Grøn Guide indgår i arrangørgruppen for projektet Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner,
der blev startet op i 2011 med Børn, Unge og Fritid som tovholder. Øvrige deltagere er
medarbejdere fra Natur og Miljø (A-21 koordinatoren og kommunikationsmedarbejderen) samt
Gentofte Ejendomme. Formålet er at motivere flere ansatte i kommunens daginstitutioner og skoler
til at udvikle og igangsætte nye klima tiltag i form af energibesparende løsninger samt andre
bæredygtige tiltag i egen skole/institution.
• Inspirationsdag
Indholdet af inspirationsdagen blev tilrettelagt i tæt samarbejde med lederne af to daginstitutioner;
Lanternen samt Børn og Miljø på Teglgårdsvej og i regi af klimaambassadørprojektet for skoler og
daginstitutioner. Rammerne var naturværkstedet Ordruphus og programmet satte fokus på hvordan
daginstitutioner kan inddrage naturaktiviteter i institutionernes dagligdag. En gartner fra Bernstorff
Slotshave holdt oplæg om insekthoteller og deltagerne gik derefter i gang med selv at fremstille
fuglekasser og insekthoteller, fremstille most samt tilberede mad i naturvejlederens nye bålovn.
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• Klimaambassadør frivillige
Grøn Guide indgår i arrangørgruppen for projektet med frivillige Klimaambassadører i Vangede,
der blev startet op i 2011 med klimakoordinatoren som tovholder. Øvrige deltagere er Børn, Unge
og Fritid samt GE. Indsatsen i 2012 har især bestået i at arrangere undervisningsdage, tilrettelægge
ekskursion til Ermelundens vandværk (for Klimaambassadører samt medlemmer af Gentofte Sogns
Grundejerforening), udvikle boks med udstyr til Spar el, vand og varme, og udarbejde folder med
nemme spareråd. Til børnehjælpsdagen i Vangede havde Grøn Guide booket Energitjenestens bus
med ”hands on” forsøg om energi for børn. Grøn Guide deltog i klimaambassadørernes bod med
gruppens materialer. Grøn Guide har været bindeled mellem Vangede biblioteket og
klimaambassadørgruppen, bl.a. i forbindelse med udlånsordningen af boks med spareudstyr samt i
forbindelse med et foredrag med inspiration til handling af Thomas Vinge på Vangede Bibliotek
den 29. maj.

Andre opgaver
• Termopistol til udlån
Udlånsordningen blev i 2012 udvidet med en handy termopistol, der hurtigt og nemt registrerer
overfladetemperaturen på boligens forskellige flader: vægge, døre, vinduer med mere. Med
termopistolen er det nemt at finde de utilstrækkeligt isolerede flader i boligen. Udlånstiden er en
uge.
• Temadag om solcelleanlæg
Grøn Guide har formidlet invitation til at deltage i temadag om solceller videre til boligforeninger
i Gentofte. Grøn Guide deltog selv i temadagen, der indeholdt oplæg om tekniske og økonomiske
forhold , eksempler på arkitektoniske løsninger samt erfaringer fra foreninger og et boligselskab.
Arrangører af dagen var Energiforum Danmark & Solar City Copenhagen.
• Indlæg og PR
Indlæg til lokale medier har omfattet indlæg om solceller (Villabyerne), indlæg om hvordan man
tiltrækker fugle til sin have (Gentofte Sogns grundejerforenings blad). Villabyerne bragte en artikel
om Gentoftes Grønne Oaser (livsstilsmagasin august 2012), hvor cykelruterne og den nye skiltning
på Skovruten blev beskrevet. Grøn Guide bidrog med forskellige oplysninger til artiklen; bl.a. om
høslætlav. Der er udgivet 4 Nyhedsbreve og der har været en konkurrence for
nyhedsbrevsabonnenter omhandlende klimaråd. Præmien var Thomas Vinges stadig aktuelle bog
”Kom ind i Klimakampen”.
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