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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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Blomstrende Brudelys i Nymosen – juli 2015 

 

 

Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte 

Foreningen Grøn Guide Gentofte 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 2015 

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 2015 har disse 

været varetaget af klima, natur og miljøchef samt af projektleder for miljø og bæredygtighed.   

 

Sammenfatning af årets arbejde 

Årsrapport for 2014 samt arbejdsplan for 2015 blev som udkast fremlagt for styregruppen på møde 

den 20. januar. Styregruppen fremsatte enkelte forslag til ændringer, disse er efterfølgende indført.  

Arbejdsplanen for 2015 omfattede tilbud rettet mod borgere som leje af høns med hønsehus, 

workshops for børnefamilier, tilbud om leje af udstyr til mostpresning, aktiviteter med 

mostpresning samt forskellige workshops på bibliotekerne.  Som et nyt tiltag blev der i 2015 

gennemført Grøn Dag på genbrugspladsen med uddeling af kompostbeholdere og kompostorm. 

Undervisningsforløbet Rundt om vand for udskolingen blev i foråret gennemført i samarbejde med 

7 udskolingsklasser. Grøn Guide har medvirket i klimaambassadørprojekt for personale på 

plejehjem, sociale institutioner og tilbudt energibesøg til denne gruppe. I forbindelse med Gentofte 

Kulturdage udbød Grøn Guide i alt 3 arrangementer.  
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Naturarrangementer 
Høslæt ved Gentofte Sø 

 

  
 

38 frivillige havde meldt sig som frivillige til høslættet på engareal ved Gentofte Sø tirsdag den 30. 

juni, hvilket gav det  største fremmøde i høslættets historie.  De mange hænder ryddede et stort 

areal på engen for de konkurrencedygtige arter, der holder den mere artsrige og konkurrencesvage 

vegetation tilbage. Det er tydeligt at deltagerne nyder at mødes med andre med interesse for natur 

og naturpleje og er glade for muligheden for at gøre en indsats for at fremme en mere varieret natur. 

DN Gentofte er initiativtager til høslættet med Thomas Vikstrøm som tovholder og primus motor. 

Efter et indledende oplæg om områdets værdi og betydningen af de frivilliges indsats ved Thomas 

Vikstrøm gav Nick Leyssac fra DN de frivillige en fin instruktion i brugen af le. I 2015 opstod der 

nye muligheder for at få tilskud til forplejning via pulje i Friluftsrådet. Birthe Rasmussen fra DN 

Gentofte søgte denne pulje og stod sammen med Grøn Guide for traktementet af de mange 

frivillige. 

 

Fyraftenstur  i Nymosen 
I forbindelse med Gentofte Kulturdage arrangerede Grøn Guide en fyraftenstur i Nymosen i 

samarbejde med Åke Sandö. 32 deltagere mødte op. Turen bød på en række almindelige arter og en 

frodig blomstereng med sjældnere arter, herunder mere end 200 eksemplarer af livskraftige 

gøgeurter (overvejende kødfarvet gøgeurt), samlet på et lille areal. De mange gøgeurter er 

fremkommet takket være en frivillig plejeindsats af Åke Sandö. Det er tredje år Grøn Guide 

samarbejder med Åke Sandö om en botanik tur i Nymosen, men første gang turen bliver afholdt 

som fyraftensarrangement. Tidligere har besøget i Nymosen være bestilt af grundejerforening eller 

været udbudt i et cykeltursarrangement.  
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Høns og haver, most og kompost 
Udlejning af mobile hønsefræsere  

I februar blev der indkøbt nye høns og nye hønsefræsere, opbygget så gård og hus kan skilles ad. 

Dermed er det blevet nemmere at få hønsefræserne ind i haverne. Hønsene er af racen Isa Brown, 

der er kendt for gode æglægningsegenskaber. I 2015 er udlejningen fortsat i vintermånederne. 

Ordningen giver lejerne mulighed for at få erfaringer med at holde høns og flere vælger 

efterfølgende at fortsætte med egne høns. En enkelt lejer har dog meldt tilbage at hun gennem de 

lejede høns har erkendt at hønsehold ikke er sagen. Platformen under Park og Vej har engageret sig 

meget i projektet og hjulpet med stort og småt. Året igennem har Platformen stået for transporten af 

hønsefræserne mellem lejerne.  

 

Kampagnen Giftfri Have 

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi har i 2015 lanceret 

kampagnen Giftfri Have, der går ud på at få flere private haveejere til at droppe brug af gift. Grøn 

Guide har haft kampagnemateriale med til uddeling på arrangementer i 2015 og har fået en aftale 

med Gentofte Bibliotekerne om at de stiller kampagnematerialet frem i foråret 2016.  
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Grøn Dag på genbrugspladsen 

Grøn Guide har medvirket i udvikling af Grøn Dag på genbrugspladsen, der fandt sted lørdag den 3. 

maj. Her kunne man som Gentofte borger blive skrevet op til kompostordningen, få en 

kompostbeholder under armen eller bestille til senere levering. Grøn Guide udleverede 

kompostorm, gav råd til opstart af kompostbeholderen og uddelte artikler om kompost. I pallen med 

kompostorm fandt Grøn Guide 5 næsehornsbiller, 3 af disse fulgte med på Grøn Guides 

arrangementer hen over sommeren mens 2 blev givet videre til en daginstitution; Villa Maj, hvor 

børnene har studeret billernes levevis henover sommeren.  

 

Stand med fokus på kompost og nedbrydere 

Grøn Guide deltog på Gentofte Kulturdages Sej, Sund og Sikker arrangement i Øregaards Parken, 

med en stand der satte fokus på kompost og nedbrydere. Standen rummede en udstilling med grønt 

affald i forskellige nedbrydningsstadier.  I standen kunne gæsterne finde og undersøge naturens 

nedbrydere med små forstørrelsesglas eller i mikroskop (doneret af Kulturdagene) og se nærmere på 

de tre flotte næsehornsbiller, standens hovedattraktion. Flere kom forbi standen flere gange for at 

opleve billerne. Grøn Guides stand var en del af det tværgående agenda teams tema Den 

Bæredygtige By.  Grøn Guide havde udarbejdet informationsmateriale og spørgsmål til 

kompoststanden, spørgsmål der indgik i en samlet quiz for den bæredygtige by.  
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Plantedage i daginstitutioner 

Børnehaven Æblegården bad i foråret Grøn Guide om at stå for 2 plantedage i børnehaven 

Æblegården.  Børnene såede institutionens plantekasser 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. I sensommer/efterår har Grøn Guide været på flere besøg i 

daginstitutionen Lanternen og sammen med børnene plantet krydderurter og et bed med 

forårsblomstrende planter til gavn for vilde bier og sommerfugle.  
 

Skoler og daginstitutioner 
Papirworkshop på genbrugsstationen 
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I løbet af 2015 har Grøn Guide holdt 7 papirworkshops i formidlingslokalet på genbrugsstationen; 

målgruppen er storbørnsgrupper samt skoleelever fra indskolingen. Arbejdet med at fremstille nyt 

papir ud af brugte aviser og hvidt kopipapir konkretiserer genbrugstanken – i en arbejdsproces, der 

er parallel til den, der benyttes i det omgivende samfund. Eleverne arbejder med at tilegne sig viden 

ved at udøve et håndværk og i en kreativ proces. Besøget i papirværkstedet omfatter også en kort 

rundvisning på genbrugsstationen ved pladspersonalet. Værkstedet kræver en del forberedelse og 

efterfølgende oprydning. Det undersøges om der kan skaffes en medhjælper, så det samlede 

tidsforbrug til værkstedet kan sættes ned. Foto: Christina Roland Zikas. 

 

Rundt om vand 

 
I marts og april deltog 7 udskolingsklasser fra hhv. Gentofte Skole og Bakkegårdsskolen i 

undervisningsforløbet Rundt om vand. Forløbet omfattede 4 aktiviteter i hver klasse: Kickstart af 

forløb på skolen, besøg på Ermelundens vandværk, forsøg med vand hjemme på skolen samt besøg 

på renseanlæg Damhusåen. Forløbet er gennemført i samarbejde med klassernes biologi - og 

geografilærere samt Nordvand og Biofos.  Forløbet opfylder en række trinmål for undervisningen i 

biologi, geografi og fysik . Som vigtig sidegevinst opfylder forløbet krav til bevægelse i løbet 

skoledagen - og eleverne oplever Skovruten på cykel.  

 
Ekskursionsmål i nærområdet 

Grøn Guide blev i oktober inviteret af naturfagslærerne på Hellerup Skole til at komme med et 

oplæg over ekskursionsmål i nærområdet. Grøn Guide havde udarbejdet en liste over lokale tilbud 

der kan indgå i websitet :Skolen i virkeligheden.dk, som Gentofte har købt sig ind på. Der blev efter 

mødet arrangeret to rundvisninger på Jaegers for 8. klasser fra Hellerup Skole med fokus på 

klimatilpasningsløsninger. Rundvisere på turen var klimamedarbejder fra Natur og Miljø samt Grøn 

Guide, der havde udarbejdet et opgaveark til rundvisningen 



 

 8 

 
 

Øvrige borgerrettede aktiviteter 
Planteworshops 

I foråret har Grøn Guide holdt 3 planteworkshops – 2 på Ordrup Bibliotek og en på Dyssegård 

Kombibliotek. I workshoppen arbejde deltagerne med at så frø af spiselige planter og prikle 

krydderurter og tomatplanter fra det økologiske gartneri Grennessminde. Der var mellem 10 og 20 

deltagere i de tre workshops.  

 

Mostpresning i efterårsferien 
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Mostpresning på Gentofte Bibliotekerne i skolernes efterårsferie har været et tilbud fra Grøn Guide 

siden 2013. I 2015 besøgte Grøn Guide Gentofte Hovedbibliotek, Vangede Bibliotek, 

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

æbler fra naboer og frugtplantage- det sidste med hjælp fra biblioteket. Der var stort fremmøde på 

Hovedbiblioteket, mens kraftig regn og blæst gav mindre fremmøde på de øvrige biblioteker. De to 

piger på billedet deltog i arrangementet på Ordrup Bibliotek. Hovedbiblioteket havde skaffet en 

medhjælper til mostpresningen.  

  

Smådyrsfangst  i Gentofte Sø 

Grøn Guide og Gentoftegade bibliotek deltog igen i 2015 i Naturvejlederens og Ramasjangs 

landsdækkende Krible Krable uge med et arrangement med fokus på fangst og bestemmelse af små 

dyr i Gentofte Sø. Grøn Guide havde sørget for materialer (fangstnet, plastbakker, forstørrelsesglas 

og små akvarier samt forskellige bestemmelsesnøgler.)  26 deltagere.  

 

Gentoftenatten 

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

arrangeret stort marked i skolegården med mange aktiviteter og deltagere. Skolebørnene og 

markedets øvrige gæster fremstillede smagsprøver af most til søskende,  kammerater, forældre og 

bedsteforældre.  250 smagsprøver blev uddelt fra standen. Resterne fra mostpresningen blev afsat til 

kompost eller dyrefoder.  

 

Vangede Festival 

I september deltog Grøn Guide på Vangede Festival. Vangede Bygade var lukket for 

gennemkørende trafik og i stedet for biler var gaden fyldt med boder med politiske partier, biavlere, 

hjemmesløjds virksomheder med videre. Vangedes Venner havde lavet fin forhåndsomtale af Grøn 

Guides medvirken med mostpresserne og flere familier havde forberedt sig til arrangementet og 

mødte op trods regn og blæst. 18 deltagere. 

 

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. 23 deltagere.  

 

The bicycle tour 

En borger med oversættelseserfaring har i 2015 været tilknyttet det nye virksomhedscenter. Grøn 

Guide foreslog opgaven med at oversætte cykelrutehæftet til engelsk. Oversætteren afsluttede 

oversættelsesarbejdet på nogle uger. Grøn Guide har efterfølgende arbejdet videre med 

oversættelsen. Der mangler nu en kritisk gennemlæsning af det engelske manuskript og der skal 

skaffes midler til at grafikeren sætter teksten op i samme lay-out som den danske udgave. Planen er 

at lægge den engelske version ud på hjemmesider, hvorfra interesserede kan downloade den.  

 

Naturpleje med får 

Grøn Guide støtter op om fåregræsserforeningen i Bernstorff Slotshave og tager tilsynsvagter efter 

behov. Foreningen har et stigende antal frivillige.  Fåregræsserforeningen har planer om at udvide 
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ordningen med hønsehold- dette i samarbejde med skolehaverne og Styrelsen for Slotte og 

Ejendomme og Grøn Guide har videregivet erfaringer fra ordningen med lejehøns til foreningen.  

 

Borgerhenvendelser 

Mostpresserne har i 2015 været udlånt til grundejerforening, skolehaverne i Bernstorff Slotshave 

samt til daginstitution. Der har været henvendelser fra Ordrup Skole og Maglegårdsskolen om hjælp 

til affaldsforløb. Andre henvendelser har drejet sig om cykelrutehæftet, spørgsmål til kompost,  

beplantning , hønseudlejning og pasning af høns.   

 

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

 

Klimamabassadører i sociale institutioner  

Grøn Guide deltager i tilrettelæggelsen af aktiviteter for Klimaambassadører og i netværksmøder 

med disse og med tilbud om  energibesøg hjemme i institutionerne hvor der bliver sat fokus på  

hvad institutionen  kan gøre for at spare på vand, el og varme hovedsageligt gennem 

adfærdsændringer. En  familieinstitution i Hellerup er besøgt flere gange med materialer samt hjælp 

til indkøb og montering af LED pærer og vandspareudstyr .  

 

Klimaambassadører i Dagtilbud 

Har i 2015 deltaget i to netværksmøder for klimaambassadører fra Dagtilbud i Gentofte. Der er afsat 

penge til flere aktiviteter i 2016 og udarbejdet et program på baggrund af forslag af netværkets 

deltagere. 

 

Ren By  

Gentofte Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings har siden 2008 samarbejdet om den 

årlige affaldsindsamlingskampagne i Gentofte og Grøn Guide har været med til at koordinere den 

fælles indsats. I uge 16 gik 14 daginstitutioner i Gentofte i kamp mod det affald der ligger i gader og 

naturområder. Grøn Guide tilbyder dem lån af trækvogne til opsamling og sortering af affaldet og 

koordinerer kørsel med gartnerteam. På søndagens affaldsindsamlingsdag  bemandede DN Gentofte 

tre indsamlingssteder, Nymosen, Charlottenlund Strand samt  ved Galopbanen,   hvor frivillige 

kunne møde op og låne udstyr til indsamlingen.  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.    
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Trækvognen  

Grøn Guide er blevet kontaktet af Hold Danmark Rent, der har set trækvognen i funktion tv2 lorry . 

Efterfølgende har Grøn Guide arrangeret fremvisning af trækvogn for en  kampagnemedarbejder fra 

sekretariatet. Hold Danmark Rent udbyder nu et lignende koncept til kommuner, der deltager i 

denne kampagne.   

  

Ren By Hver Dag 

I starten af 2015 deltog Grøn Guide i workshop arrangeret af Affald og Genbrug om indhold i ny 

kampagne:  Ren By Hver Dag med  forslag til indsatser i det samlede katalog som Affald og 

Genbrug har udarbejdet.  Som del af kampagnen får daginstitutioner  tilbudt lån af trækvogn og 

trafiksikre veste med kampagnens logo . Borgmesteren står for at uddele vestene og 

formidlingsmedarbejder fra Affald og genbrug  og Grøn Guide medvirker på skift med et oplæg om 

henkastet affald.  På billedet er det børn fra Naturbørnehaven i Ordruphus, der er blevet klædt på til 

affaldsindsamling. (foto Jakob Müller)  

 
 

Hjemmeside, nyhedsbreve og indlæg i lokale medier 

Der er i løbet af året udgivet 5 nyhedsbreve. I februar blev oprettet en facebookside for Grøn Guide 

(med hjælp fra styregruppemedlem Jesper Hostrup) og facebooksiden er gennem året blevet brugt 

til at fortælle om aktiviteter og på at skabe opmærksomhed på bæredygtige valg.  

 

Netværk 

Grøn Guide deltager i Gentofte Kommunes Grønt Råd. Danner netværk med Grønne Guider i 

hovedstadsområdet samt naturvejledere. Deltog i januar i årsmøde for Friluftsguiden.dk. Deltog i 

september i arrangement på Krogerup, hvor en alternativ metode til kompostering af naturmaterialer 

blev demonstreret . Deltog i åbning af skolehaverne i Bernstorff Slotshave i maj og i august i kurset 

Danmarks Vilde Planter på Silkeborg Højskole.  
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