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Visionen 

En bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med 

en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og 

hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget 

viden og handlekraft. 
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Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte 

Bag den grønne guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte, 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 2014 været sammensat af repræsentanter fra følgende 

foreninger/organisationer: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, Gentofte 

Børnevenner, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Gentofte, Dansk Cyklist 

Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Friluftsrådet, Frivilligcenter Gentofte, Gentofte Børnevenner 

samt Miljøbevægelsen NOAH. Gentofte Kommune, Natur og Miljø har observatørposter i 

styregruppen. I 2014 har disse været varetaget af klima, natur og miljøchef samt af projektleder for 

miljø og bæredygtighed.   

 

Sammenfatning af årets arbejde 

Styregruppen vedtog i begyndelsen af 2014 udkast til arbejdsplan. Arbejdsplanen indeholdt en 

række projekter og aktiviteter, der har været gennemført tidligere år; temadage for 

storbørnsgrupper, workshops for børnefamilier, energibesøg i daginstitutioner,  udlån af mostpresse,  

aktiviteter med mostpresning med mere. I 2014 blev cykelrutehæftet revideret og genoptrykt. En ny 

ordning med udlejning af mobile hønsehuse blev iværksat i Grøn Guide regi. Grøn Guide har 

medvirket i  klimaambassadørprojekt for personale på plejehjem, sociale institutioner og bosteder. 

Natur & Miljø er tovholdere i dette projekt. 
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Arrangementer med fokus på natur og have 

 
Høslæt ved Gentofte Sø 

 

  
 

Nye leer og river kom i brug da 24 deltagere mødte op til høslættet på engareal på vestsiden af 

Gentofte Sø den 1. juli. Redskaberne var finansieret af Gentofte Kommunes bæredygtighedspulje. 

Thomas Vikstrøm fra DOF indledte arrangementet med et oplæg om områdets særlige naturindhold. 

Derefter instruerede Troells Melgaard fra høslætlavet i Utterslev Mose deltagerne i slåning og 

hvæsning af lebladet. Det nedslåede plantemateriale (primært tagrør) blev samlet og transporteret 

væk fra området på presenninger og vogn. Resultatet af den målrettede indsats fra de mange 

frivillige var at et større stykke af engen blev afhøstet manuelt end i de forrige år. Dagen bød på 

naturoplevelser, hyggeligt socialt samvær om en meningsfuld opgave og ”learning by doing” når 

det gælder naturpleje. De frivillige var dels lokale kræfter, dels frivillige fra naturplejeprojekter i 

andre kommuner.  DN Gentofte bevilgede midler til forplejning og den lokale Emmery donerede 

kager.   
 

Cykeltur på Søruten 
 

Under Gentofte Kulturdage arrangerede 

Grøn Guide i samarbejde med 

enkeltpersoner og foreninger en cykeltur 

langs Søruten med titlen: Natur og 

kultur langs Søruten. Efter et kort besøg 

i Jægersborg Kirke, gik turen til HF 

Bernstorff hvor to medlemmer af 

foreningen stod klar til at fortælle og 

svare på spørgsmål om området. Ved 

Gentofte Sø fortalte Grøn Guide om det 

høslæt,  som frivillige udfører  på søens  

 

Foto:  Hanne Wisbom 
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vestside og som er til gavn for udviklingen af et mere mangfoldigt plante – og dyreliv.  I Nymosen 

oplevede vi hundredvis af vilde orkideer i blomst på engareal ud for privat have. Området plejes på 

frivillig basis og den frivillige fortalte om de vilde planter og indsatsen med at pleje området. Turen 

blev afsluttet i Avlsgården i Bernstorff Slotshave hvor Grøn Guide bød på en forfriskning. TV2 

Lorry  bragte et kort indslag fra turen,  der også var meldt ind under  Cyklistforbundets 

arrangement: Store Cykeldag. Der var 16 tilmeldte, heraf mødte 10 op ved turens start. 

 

Æbledag i Bernstorff Slotshave 

Der er mange gengangere blandt dem, 

der møder op til de årlige æbledage i 

Bernstorff Slotshave. Heriblandt de tre 

skolepiger på billedet. Æbledagene har 

været afholdt siden 2010, de  første år i 

et samarbejde mellem DN Gentofte og 

Grøn Guide på Naturens Dag og de 

følgende år i et samarbejde mellem 

Styrelsen for Kultur og Ejendomme og 

Grøn Guide. I 2014 fandt Æbledagen 

sted søndag den 21. september. Her blev 

mostpresseudstyr tilhørende Styrelsen 

for Slotte og Kulturejendomme samt 

Grøn Guide slået sammen og stillet op i 

række og geled så alle kunne komme til.  

 

Høstmarked på Øregaard Museum 

Der var stor interesse for at presse most på høstmarkedet på Øregaard Museum , hvor Grøn Guide 

deltog med de to sæt mostpresseudstyr,  info om have og æbler samt udstilling af fugle-  og 

æblekasser fremstillet af  Job-  og aktivitetscentret. Forud for arrangementet havde Grøn Guide 

arbejdet på at få flere havefolk  til at medvirke i et plantebyttemarked. På dagen var der dog kun 

Birthe Rasmussens farvestrålende byttestand med alt godt fra haven, der til gengæld blev fint 

besøgt.    

 

Udlejning af mobile hønsefræsere  

 

I 2013 var Kasper Mosen tilknyttet 

projektet.  Han beskrev en ordning med 

udlejning af mobile hønsefræsere og 

søgte midler til opstart gennem Gentofte 

Kommunes bæredygtighedspulje. 

Ansøgningen blev imødekommet og 

Grøn Guide har i 2014 arbejdet med at få 

ordningen implementeret. De to 

hønsefræsere har i  perioden marts –

september har været udlejet til 13 af   

 

Foto: David Jeppesen  
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ventelistens 42 familier. Ordningen har kørt med stor hjælp fra Platformen i Gentofte Kommune. 

Det har vist sig vanskeligt at bugsere de indkøbte hønsefræsere gennem smalle indgangspartier, 

rundt om skarpe hjørner etc.  Derfor blev høns og bure solgt efter sæsonens afslutning og en ny 

model vil blive indkøbt til sæsonen 2015.   

 

Skoler og daginstitutioner 
Læringsforløb for storbørnsgrupper 

 

I samarbejde med Gentofte Børnevenner 

har Grøn Guide i 2014 udbudt en række 

udendørs temadage for storbørnsgrupper 

med titlerne ”Liv i haven”, ”Sjov med 

vand”, ”Den gode energi” og ”Mad i 

det fri” . Temadagene, der har været 

udbudt årligt siden 2011 og omfattet 36 

temadage, er  støttet økonomisk af 

Friluftsrådet gennem puljen Tips og 

lottomidler til Friluftslivet samt af  

Gentofte Børnevenner.  Temadagene er 

lagt an på ”hands on” aktiviteter. Flere 

har meldt tilbage at de har oplevet en 

stor ”overførselsværdi” -  temadagene 

har inspireret dem til at arbejde videre 

med temaerne og aktiviteterne i egne rammer / daginstitutionen. Et besøgssted i nærområdet og et 

fagligt indhold, der bygger bro mellem daginstitution og skole, er også blevet fremhævet som 

værdier ved forløbet.  Udstyret til temadagene er blevet anvendt  i andre sammenhænge,  f.eks. er 

udstyr til temaet Liv i haven anvendt på plantedage i daginstitutionen Æblegården. Det store telt -  

Lavvuen – er brugt til overnatningsarrangementer i institutionerne samt  i forbindelse med 

koloniophold. Udstyr til undersøgelse af liv i vandløb, dam og sø er brugt i forbindelse med krible 

krable dag, der blev gennemført  i et  samarbejde mellem Grøn Guide og Gentoftegade Bibliotek og 

til undersøgelse af vanddyr i Gentofte Sø med en 9. klasse fra Munkegårdsskolen.   

 

Plantedage i daginstitution 

 

Grøn Guide har været medarrangør af to plantedage i 

daginstitutionen Æblegården. Institutionen fik i foråret 

fremstillet nogle solide plantekasser, heraf nogle med hjul så 

de kan flyttes rundt på legepladsen. På plantedagene såede 

børnene kasserne til med salat, radiser og små 

krydderurteplanter. I havens øvrige bede blev der sået 

sommerblomster, plantet rabarber og forskellige krydderurter. 

Børnene  lavede også små papirpotter,  såede frø af planter 

efter eget valg og fik potterne med hjem til familien. 
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Papirtema på ny genbrugsstation 

Sammen med en storbørnsgruppe gennemførte Grøn Guide i foråret en workshop om papir i 

formidlingslokalet  på den nye genbrugsstation.  Børnene arbejdede med at fremstille nyt papir ud 

af gammelt og lærte om papirs livscyklus, herunder om om genanvendelsesordninger for papir og 

deltog afslutningsvist i en rundvisning på genbrugsstationen ved pladspersonalet.  

 

Cykellegekampagne 

 Cyklistforbundet tilbød igen i 2014 

daginstitutioner i Gentofte at 

deltage i kampagnen: ”Vi kan 

cykle” (cykellegekampagnen). 

Kampagnen indledtes med et 

inspirationskursus hos Dansk 

Cyklistforbund i marts, hvor 

deltagerne arbejdede med cykellege 

i teori og praksis.  Deltagerne 

modtog forskellige materialer til 

kampagnen: cykellegetaske med 

materialer til cykelleg ,   

 

Foto:  Brobækhus Børnehave  

 

kampagneplakater, diplomer til børnene samt  informationsmateriale til forældrene. 5 

daginstitutioner fra Gentofte var blandt deltagerne (mod 3 i 2013) og alle gennemførte 

cykellegekampagner i egne rammer i maj måned. Der har været meget positive tilbagemeldinger fra 

de deltagende institutioner. Grøn Guide har medvirket til at få daginstitutioner fra Gentofte med i 

denne kampagne, der oprindeligt havde institutioner fra Københavns Kommune som målgruppe.  

 

Børn, borgere og biblioteker  
For Grøn Guide er bibliotekerne en vigtig platform for mødet og dialogen med borgerne.  

Samarbejdet med Gentofte Bibliotekerne er i 2014 fortsat og nye aktiviteter er kommet til:  

 

Urban gardening 

Forårets planteworkshop på Jægerborg Bibliotek havde fokus på spiselige planter, som kan dyrkes 

fra en altan terrasse eller have. Her arbejdede børn og voksne med at lave papirpotter, så frø og 

prikle små planter ud i større potter. Udover krydderurter var der mulighed for at få spiselige 

blomster og små tomatplanter med hjem. Såvel prikleplanter som jord stammer fra det økologiske 

gartneri Grennesminde i Høje Taastrup.   

 

Mostpresse 

I skolernes efterårsferie besøgte Grøn Guide Gentofte Hovedbibliotek, Vangede Bibliotek, 

Gentoftegades bibliotek samt Ordrup bibliotek med mostpresserne. Grøn Guide havde forud 

annonceret efter æbler, så alle med interesse for det kunne få del i aktiviteten. Flere af bibliotekerne 

havde også sørget for at skaffe æbler, ligesom Grøn Guide kunne medbringe en del fra naboer. Der 

var stor interesse for at medvirke i processen med at omdanne æbler til most – ikke mindst på 

Ordrup Bibliotek hvor unge fra et badmintonhold og deres træner fik smag for aktiviteten. En af 
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Hovedbibliotekets  unge  frivillige havde meldt sig som hjælper på to af bibliotekerne og var til 

rigtig stor hjælp. Der blev gjort en særlig indsats for at få restproduktet fra presseprocessen ført 

tilbage til kredsløbet  (hønsemad og kompostering). Dette lykkedes i stort omfang med hjælp fra 

borgerne. 

  

Smådyrsfangst  i Gentofte Sø 

I maj afholdt Grøn Guide og Gentoftegade bibliotek et Krible Krable-arrangement med fokus på 

små dyr i Gentofte Sø. Arrangementet havde børnefamilier som målgruppe og indledtes med fangst 

af vandlevende dyr fra søen. De indfangne dyr blev efterfølgende bestemt ved hjælp af nøgler og 

opslagsværker. Arrangementet blev afsluttet  på Gentoftegade bibliotek, hvor der var  mulighed for 

at arbejde videre med at formidle naturoplevelsen i form af tegninger. Arrangementet indgik i 

Naturvejlederforeningens og Ramasjangs landsdækkende Kriblekrable uge i uge 19.  

 

Gentoftenatten 

På Gentoftenatten deltog Grøn Guide med mostpresserne på Dyssegård Kombibliotek, hvor der var 

arrangeret stort marked i skolegården med mange aktiviteter og deltagere. Det store trækplaster var 

et cirkus med en talende gris, men der var også travlhed ved mostpresserne. Her var fokus på 

fremstilling af smagsprøver af most. På dette arrangement var der ikke mulighed for at lave most til 

eget brug. Biblioteket, Grøn Guide og borgere havde skaffet æblerne.  

 

Juledekorationer 

Den sidste lørdag i november inviterede Grøn Guide og Jægersborg bibliotek borgere til 

juledekorationsværksted.  Grøn Guide havde forinden skaffet birketræsskiver og samlet kogler, bær 

gran , lav, mos og bark. Dekorationerne blev pyntet med bivokslys, der blev fremstillet i værkstedet. 

Gæsterne fik udleveret regler for indsamling af pyntegrønt i naturen. Ca. 50 borgere deltog.  

 

Øvrige borgerrettede aktiviteter 
Ny udgave af cykelrutehæftet 

I juni udkom den 3. udgave af cykelrutehæftet "Cykelture med Grøn Guide i Gentofte", med 

økonomisk støtte fra Teknik & Miljø, Gentofte Kommune.  Teksten er revideret og hæftet er blevet 

forsynet med QR kode.  Hæftet kan fås på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, på 

distriktsbibliotekerne samt i Kommuneservice ved Rådhuset. Lokalavisen Villabyerne har hen over 

sommeren bragt reportager fra ruterne ledsaget med avisens foto og tekster.  Den nye udgave af 

hæftet kan downloades fra Grøn Guides hjemmeside, fra Gentofte Kommunes hjemmeside og fra 

Region Hovedstadens side Friluftsguiden. 

 

Naturpleje med får 

I slutningen af april blev 13 får sat ud i 

fårefolden i Bernstorff Slotshave. 

Fårefolden er etableret på et paragraf 3 

område, hvor  fårene hen over sommeren 

udfører naturpleje, idet de med deres 

græsning holder vegetationen nede. 

Fåreholdet er etableret i et samarbejde 

mellem den lokale fåregræsserforening, 

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 

samt en fåreavler i Helsinge.10 
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enkeltpersoner, én daginstitution og Grøn Guide har i 2014 på skift ført dagligt tilsyn med fårene. 

Grøn Guide har også medvirket til at planlægge en kortlægning af græsningens effekt på 

vegetationen i fårefolden (til udførelse i 2015). Fårene blev taget hjem til Helsinge i slutningen af 

september.  

 

Byttemarkeder 

I 2014 har initiativtagerne til de byttemarkeder, der siden 2013 har været af holdt på skoler og 

biblioteker i Gentofte, etableret sig som en forening; Foreningen Gentofte Byttemarked.  På 

opfordring fra foreningen har Grøn Guide i 2014 deltaget i byttemarkeder på Skovshoved Skole 

samt på Dyssegård Bibliotek. Begge steder med en infostand,  der har sat  fokus  batterier og 

aluminium og på betydningen af at disse fraktioner   indsamles til genanvendelse.  Derudover PR 

for samarbejdet mellem nødhjælpsorganisationen Røde Kors og tøjkæden H&M, der har givet 

private borgere nye muligheder for at aflevere tøj / herunder defekt tøj  til genbrug samt 

genanvendelse af fibrene i tøjet.  Der har været stor interesse for information om genbrug og 

genanvendelsesordninger blandt byttemarkedets deltagere.  Informationen falder i god tråd med 

byttemarkedets grundtanke om at forlænge produkternes lisvcyklus og dermed nedbringe 

ressourceforbruget.  

 

Workshop med fremstilling af sololie  

I forbindelse med arrangementet Sej, Sund og Sikker under Gentofte Kulturdage, deltog Grøn 

Guide med en workshop med fremstilling af sololie med fysisk filter. Fysisk filter anbefales af 

Sundhedsstyrelse og Miljøstyrelsen, da flere af de kemiske filtre anses for at være 

hormonforstyrrende. En tidligere praktikant var frivillig hjælper i workshoppen- og var til stor 

hjælp. Udgiften til workshoppen blev bevilget af Gentofte Kulurdage. Aktiviteten blev udbudt i et 

samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Gentofte (aftalt på arrangørmødet i februar). 

 

Borgerhenvendelser 

Der har været 5 udlån af de to mostpressere. Lånene fordeler på skole, daginstitution , privat borger 

samt vejlaug. Antallet af udlån er mere end halveret i forhold til 2013. Dette  kan skyldes at der nu 

tages leje for udstyret kombineret med de  gode muligheder for at presse gratis ved offentlige 

arrangementer. Projektets ældste mostpresse, der siden 2008 har været bestyret af en skolelærer, er 

ude af funktion.  Der har været 7 henvendelser fra vordende og nybagte forældre, der har lagt vejen 

forbi kontoret for at hente poser med miljømærkede produkter, inden denne ordning blev afsluttet 

(Miljømærkning Danmark).  Sparometret er blevet udlånt fem gange.  Forespørgsler rettet til guiden 

har omfattet kompostering og valg af kompostbeholder; bekæmpelse af invasive arter,  interne og 

eksterne  forespørgsler om hønsefræserudlånsordningen (bl.a. fra Viborg Kommune). Mange 

henvendelser har drejet sig om cykelrutehæftet.  En 9. klasse fra Munkegårdsskolen har fået hjælp 

til undersøgelse af dyrelivet i Gentofte Sø og Vidarskolen har henvendt sig om hjælp til et projekt 

om Gentofte Sø: kontaktpersoner fremskaffelse af undervisningsmatieraler samt  

undersøgelsesudstyr, henvendelse fra 7. klasse elever om hjælp til et projekt der omhandlede 

bæredygtigt tøj og henvendelse fra naturplejeprojekt i København om fremtidige samarbejder . 

Endvidere henvendelse fra borger der ønskede sparring og input i forbindelse med udvikling af et 

grønnere og mere klimavenligt gårdanlæg.  

 

Det tværgående agenda 21 arbejde 
Grøn Guide indgår i det tværgående agenda 21 samarbejde i  Gentofte Kommune. I 2014 har Grøn 

Guide budt ind med projekterne Energibesøg i daginstitutioner og Cykellegekampagnen. 
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Biologilære fra 3 skoler blev i slutningen af 2014  inviteret til et samarbejde om  projektet Rundt 

om vand  og der er indgået aftaler med to af skolerne om  forløb i foråret 2015.  

 

Energibesøg i daginstitutioner  

To daginstitutioner fik i årets sidste måneder energibesøg af Grøn Guide. Et besøg omfatter en 

runde i institutionen sammen med lederen.  Blikket er rettet på mulighederne for at spare på el, vand 

og varme gennem adfærdsændringer og nemme tekniske løsninger. Institutionerne får efterfølgende 

en mail med opsummering.  

 

Klimamabassadører  

Natur & Miljø har i 2014 samlet et nyt hold klimaambassadører for personale fra plejehjem, 

dagcentre og sociale institutioner. Grøn Guide har medvirket med oplæg ved opstartsmøde i marts 

samt nyt oplæg på erfaringsudvekslingsmøde i oktober. På møderne har Grøn Guide gjort 

opmærksom på ambassadørernes mulighed for at få Grøn Guide ud på ”hjemmebesøg”. 

 

Ren By 2014 

Gentofte Kommune og Danmarks 

Naturfredningsforenings er sammen om 

den årlige affaldsindsamlingskampagne i 

Gentofte og Grøn Guide er med til at 

koordinere den fælles indsats. 

Kampagnen sætter fokus på det 

henkastede affald. Henkastet affald 

forringer vores naturoplevelser, forurener 

miljøet (f.eks.  batterier,  cigaretskod og 

plastik ) og kan være dødsfælder for 

vilde dyr som pindsvin, fugle  og rådyr.  

I 2014 var 16 daginstitutioner og 7 skoler 

tilmeldt affaldsindsamlingen. De 

populære trækvogne med indbyggede 

sorteringsmuligheder, udviklet af Park og 

Vej, var på skift i brug af de tilmeldte daginstitutioner. Grøn Guide har bidraget med at formidle de 

forskellige tilbud fra DN og Gentofte Kommune videre til daginstitutionerne, for indkøb af udstyr 

til trækvognene samt for kørelister til Park og Vej, der leverer og afhenter trækvognene.  

Kampagnen blev afsluttet med en fælles affaldsindsamlingsdag søndag den 27. april. Her 

bemandede DN Gentofte boder ved Gentofte Sø, Nymosen og Charlottenlund Strand.  I alt deltog 

79 voksne, heraf 27 børn i søndagens indsamling (kolonihaveforeningen Knæbjerget 

søndagsindsamling er med i tallet).   Fangsten var på 371 kilo blandet affald samt halvanden sæk 

med dåser og flasker. Spejdergrupper, grundejerforeninger og kolonihaveforeninger indgik også i 

kampagnen og samlede affald i løbet af ugen og /eller på den fælles affaldsindsamlingsdag om 

søndagen. Park og Vej forsynede indsamlerne med indsamlingsudstyr og afhentede efter aftale det 

indsamlede affald.    

 

Hjemmeside, nyhedsbreve og indlæg i lokale medier 

Der er hen over året udsendt 6 nyhedsbreve til de 77 abonnenter, der er tilmeldt via hjemmesiden. 

Derudover sender GG link til nyhedsbrvene ud til styregruppe, samarbejdspartnere fra skoler, 

daginstitutioner og biblioteker. GG har sendt oplysningerne om udlejning af høns  til Villabyerne 
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der i april bragte artiklen:  ”To høns giver misundelige naboer”. Hen over sommeren havde 

Villabyerne fotoreportager fra de tre cykelruter,  hvilket medførte en  øget opmærksomhed på den 

reviderede udgave af hæftet. Villabyerne har brugt GGs foto i forbindelse med omtaler af 

Æbledagen i Bernstorff slotshave og Ren By ugen. GSGs blad har bragt indlæg fra GG om 

mostpresning samt muligheden for at leje udstyr til mostpresning. I slutningen af året blev GG 

folderen revideret.  

 

Netværk 

Grøn Guide deltager i Gentofte Kommunes Grønt Råd og fra 2014 i Region Hovedstadens 

netværksmøder omkring udvikling af Friluftsguiden.dk.  Danner netværk med Grønne Guider i 

hovedstadsområdet samt naturvejledere. Deltog i januar i naturvejlederforeningens konference 

”Naturen og de frivillige”. Rundvisning i  Årstidernes skolehaver ”Haver til maver” ved tidligere 

praktikant (nu naturvejleder hos Årstiderne). Naturplejetur i København med netværksdannelse og 

besøg på Sydhavnstippen og Utterslev Mose.     


