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Frivillige transporterer det afhøstede væk fra engen. Høslæt ved Gentofte Sø juli 2017. 

(Foto: Lisbeth Boye Jensen) 

 

Visionen er 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 

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 2017 

været sammensat af repræsentanter fra følgende foreninger/organisationer: Børne- og 

Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i 

Gentofte, Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Gentofte Bibliotekerne, Friluftsrådet, 

Frivilligcenter Gentofte, samt Miljøbevægelsen NOAH. Gentofte Børnevenner, som har været med 

i styregruppen siden projektets start, besluttede i 2017 at trække sig fra posten i styregruppen. 

Gentofte Børnevenner støtter dog stadig op om projektet, bl.a. gennem administration af projektets 

økonomi, gennem samarbejdet med Grøn Guide om aktiviteter og temadage samt ved at stille 

lokaler til rådighed for møder med mere. Natur og Miljø har observatørposter i styregruppen. I 2017 

har disse været varetaget af afdelingsleder for Natur og Miljø samt af projektleder for miljø og 

bæredygtighed, der imidlertid var nødt til at stoppe med denne indsats i slutningen af året.   

 

Sammenfatning af årets arbejde 

Året har budt på en fortsættelse af Grøn Guide projekter og aktiviteter, der er startet op i tidligere år. 

Det gælder udlejningen af hønsefræserne, workshopaktiviteter på bibliotekerne omkring 

naturemner, mostpresningsarrangementer med skoler og børnefamilier, samt temadage for 

daginstitutionsgrupper under den landsdækkende Krible Krable uge. Som et nyt tilbud blev der i 

2017 arrangeret en bioblitz ved Gentofte Sø, i samarbejde med DOF og DN Gentofte . Derudover 

udbød Grøn Guide i 2017 et havekursus samt et vild mad kursus- det sidste i samarbejde med DN 

Gentofte. Endelig stod Grøn Guide for workshops om æbler med 6. klasser på Ordrup Skole samt 

inddragelse af klasserne i aktiviteterne omkring Middelaldermarked i Fredens Park på og omkring 

Gentoftenatten.   

 

Naturpleje 
Høslæt ved Gentofte Sø 

Mange interesserede følger resultaterne af høslætlavets arbejde på engarealet ved Gentofte Sø, og 

fra forskellig side har der været fremsat forslag om at afholde høslættet på engarealet ved Gentofte 

Sø tidligere på året. Dette for i større grad at beskytte den natur, som høslættet gavner. For at 

imødekomme dette forslag, blev datoen for det årlige høslæt i første omgang fastsat til den 16. maj. 

Da tidspunktet nærmede sig, konstaterede Thomas Vikstrøm imidlertid at tagrørsvæksten på 

engarealet stadig var lav efter den kølige sæsonstart. Datoen blev derefter udsat til den 4. juli. Her 

var der kommet godt gang i tagrørsvæksten, og masser at arbejde med for de 40 frivillige deltagere. 

De nyharpede leer gjorde det nemmere at slå de stive tagrør, som efterfølgende blev revet sammen 

og trukket væk fra engen ved hjælp af river og presenninger. For mange af deltagerne er høslættet 

en lejlighed til at opleve nogle arter, der er knyttet til engarealet og som er i fremgang takket være 

naturplejen af området. Det er samtidig en dag hvor man er sammen om en meningsfuld opgave. 

Læs mere om resultaterne af høslættet på DOF. For 2. år i træk blev det afhøstede af Park og Vej 

kørt til Krogerup, hvor det indgår i deres cirkelkompostering. Forudsætningerne for dette er at det 

kan dokumenteres, at det afhøstede kommer fra et paragraf 3 område. Derudover er det en 

forudsætning at det afhøstede kan leveres til Krogerup få dage efter afhøstning. På Krogerup indgår 

den færdige cirkelkompost i gartneriets økologiske produktion, hvor det erstatter spagnum som 
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vækstmedium i potter. Aftalen er kommet i gang på initiativ af Grøn Guide efter deltagelse i 

temadag om cirkelkompost på Krogerup. I 2017 har Grøn Guide også sørget for at samtlige leer er 

blevet sendt til harpning i Nordsjælland. Høslætarbejdet arrangeres i et samarbejde mellem DOF, 

DN Gentofte og Grøn Guide Gentofte.  

   

Et kig ud over engen mens høslætarbejdet er i gang. Høslætlavets tovholder Thomas Vikstrøm ses i 

midten af billedet (foto: Lisbeth Boye Jensen) 

 

Nye børneleer kom i gang under dette års høslæt på engareal ved Gentofte Sø. (foto: Lisbeth Boye Jensen) 
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Selvforsyning 
Udlejning af mobile hønsefræsere 

 

 
Høns med hus og gård (Foto Helena Raida Daugaard) 

Hønseudlejningen har fortsat været populær i 2017, dog har der undervejs været forskellige 

problemer med ordningen. I sommerferien blev 2 af hønsene taget af ræven i det ene sæt og i det 

andet sæt blev en af hønerne syge og måtte aflives. Der blev indkøbt nye høns, men da disse var lidt 

sene med at komme i gang med æglægning, gav det anledning til at udlejningsperioderne måtte 

forlænges med indtægtstab til følge. Derudover måtte der gives afslag til nogle på ventelisten, da de 

ikke reelt havde mulighed for at huse hønsene .Der blev sidst på året annonceret for ordningen via 

facebook og i Gentoftebladet,  mens en aftalt artikel i Gentofte Sogns Grundejerforenings blad blev 

taget ud på grund af vigtigt lokalpolitisk stof op til kommunalvalget. Hen mod slutningen af året 

blev det rigtig svært at finde lejere og som konsekvens deraf er det ene sæt nu sat til salg.  

 

Havekursus 

Havekurset Selvforsyning og rewilding bestod af fire kursusgange fordelt over månederne april, 

maj, august og september. Grøn Guide stod for udvikling af programdelen i dialog med 

underviserne, Karen Stevnbak Andersen og naturvejleder Jakob Müller. Hver kursusgang var 

sammensat af en teoretisk og en praktisk del. Deltagerne, 14 i alt, omfattede en gruppe meget 

engagerede og inspirerende kursister, og det er tanken at deltagerne fortsat samles omkring nogle 

netværksaktiviteter. Foreløbig har GG arrangeret et foredrag med landskabskonsulent og forfatter til 
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flere havebøger Jens Thejsen. Foredraget bliver den 21. februar kl. 18:30-20:00 på Jægersborg 

Bibliotek, som foredraget er arrangeret i samarbejde med. Udover lokal omtale har GG har sikret at 

foredraget bliver omtalt i Praktisk Økologis blad samt i bladet Grøn Hverdag. En ønsket 

netværksaktivitet med fremstilling af mistbænke nåede ikke at blive sat i gang i 2017, da det var 

svært at finde værkstedsfaciliteter til aktiviteten. I evalueringen pegede deltagerne bl.a  på at det 

ville være godt med en tidligere kursusstart, derudover var de glade for at kurset var sammensat af 

teori og praktiske ting. Flere gav også udtryk for at kurset havde givet dem inspiration og ideer til at 

arbejde med rewilding. Flere foreslog at fortsætte kurset.  

 

Vild mad 

 
Vild mad kursister på sanketur i Ermelunden (foto: Anne Møller Andersen) 

 

DN Gentofte og Grøn Guide Gentofte arrangerede i 2017 et vild mad kursus med Karen Stevnbak 

Andersen som guide. Fra DN Gentofte deltog Anne Møller Andersen. Kurset bestod af to 

kursusdage – den første omfattede en tur i felten med vejledning i at indsamle spiselige vilde planter 

i Ermelunden. Turen blev afsluttet med smagsprøver af det indsamlede. Den anden kursusgang 

fandt sted 14 dage senere. Denne 2. kursusgang havde hovedvægt på det kulinariske. Deltagerne 

mødtes i Annes private køkken, som hun generøst stillede til rådighed for arrangementet. I køkkenet 

tilberedte deltagerne lidt mere komplicerede retter af medbragte vilde urter (indsamlet i haverne og i 

naturen) og sluttede af med fællesspisning.  
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På baggrund af fremmødet ved de to arrangementer (23 deltagere på første kursusdag og 4 på den 

anden kursusdag) konkluderede vi, at det var tilbuddet om at komme ud i naturen og sanke med en 

erfaren guide, der især var attraktivt for borgerne. Der var mindre interesse for den anden 

kursusgang, der havde hovedvægt på det kulinariske.  

 

Arrangementer med mostpresning 

Igen i år har der været stor efterspørgsel på Grøn Guide arrangementer med mostpresning, disse 

bliver normalt bestilt tidligt på sommeren. Grøn Guide har i 2017 medvirket på Foreningernes Dag i 

Vangede (15 deltagere), Øregaard Museums Høstmarked (30 deltagere), Gentofte Børnevenners 

familiearrangement (ca. 20deltagere). Mange haveejere har i år haft dårlig æblehøst på grund af det 

kolde forår, det blev afspejlet i besøgstallet ved disse arrangementer, der alle blev holdt i september. 

Dette opvejedes dog af et rekordstort antal deltagere ved de 3 arrangementer på bibliotekerne i 

skolernes efterårsferie. Jægersborg Bibliotek 40 deltagere, Gentoftegade Bibliotek 30 deltagere og 

Gentofte Hovedbibliotek over 50 deltagere. På Gentoftegade Bibliotek havde Grøn Guide forud 

inviteret en gruppe børn fra en lokal GFO , pædagoger og børn var godt tilfredse og vil gerne 

inviteres igen. Igen i år lykkedes det at få Pometet til at medvirke ved arrangementet hos Gentofte 

Børnevenner hvor pometmesteren holdt et spændende oplæg om æblesorter og navngivning af 

æbler. Efterfølgende hjalp Grøn Guide familierne med mostfremstilling. Formålet med 

arrangementerne er både at sætte fokus på udnyttelsen af en lokal råvare samt at skabe rammerne 

for samskabelse med udgangspunkt i en bæredygtig aktivitet. 

 

Gentoftenatten 

I og omkring Gentoftenatten havde Grøn Guide et samarbejde med Ordrup Bibliotek og Ordrup 

Skole om et middelalderprojekt med inddragelse af skoleklasser i forberedelse og medvirken på 

markedet. Grøn Guide besøgte tre 6 klasser på skolen med oplæg om æbler (biologi , historie og 

anvendelse gennem tiderne) samt en efterfølgende workshop, hvor eleverne fremstillede tørrede 

æblechips til senere uddeling på Middelaldermarkedet. På Gentoftenatten medvirkede Grøn Guide 

på Middelaldermarkedet sammen med elever, der stod for uddeling af æblechips og samtidig hjalp 

med mostfremstilling. Den efterfølgende dag, lørdag, kom et andet hold elever og hjalp med 

mostpresning og uddelte æblechips. Her deltog Karen fra Grøn Guide projektet. Projektet er endnu 

ikke blevet evalueret af skolen, men den foreløbige tilbagemeldingen fra biblioteket og lærere var 

meget positiv. 

 

Frøbibliotek 

Frøbiblioteket på Ordrup Bibliotek blev startet op i 2015 og det er bibliotekarerne der står for at 

udvikle og drive det.  En forudsætning for at det kan blive en succes er at der både er leverancer af 

frø og aftagere af frøene. Er der ikke frø er det ikke sandsynligt brugerne vender tilbage. Grøn 

Guide har understøttet ved at samle , pakke og levere egne frø , ved at lave  PR for frøbiblioteket  

på havekursus samt  på Åbent Hus dagen på Rådhuset (gennem Park og Vej) og i andre 

sammenhænge.  

 

Naturparken på Skovgårdsskolen 

Grøn Guide har siden 2016 fulgt med i etableringen af området Naturparken på Skovgårdsskolen. I 

sensommeren deltog GG i netværksmøde for de lærere, der bruger området i undervisningen. Flere 

af lærerne ønskede at lave aktiviteter med mostpresseudstyret, og udstyret blev brugt af 8 klasser i 

Naturparken i oktober måned. Grøn Guide har også hjulpet med frø og kompostorm samt med 

forslag til fondspuljer, der kan støtte projektet.  
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Bioblitz 

En Bioblitz blev i 2017 afholdt Gentofte Sø og Brobæk Mose fra den 7. juni kl. 20:00 til 8. juni kl. 

20:00. under Gentofte Kulturdage. Der var en 4 timers pause i registreringerne natten mellem 

onsdag og torsdag. Bioblitzen blev arrangeret af DOF Gentofte, DN Gentofte, Grøn Guide Gentofte 

samt understøttet af Gentofte kommunes Natur og Miljø afdeling. Derudover bistand fra 

Kulturdagene samt forskellige afdelinger i kommunen. 

En Bioblitz er et snapshot af biodiversiteten i et afgrænset område og formålet med bioblitzen var at 

afdække artsrigdommen i området Gentofte Sø og Brobæk Mose over et døgn. Et ligeså vigtigt 

formål med bioblitzen var at formidle og konkretisere begrebet biodiversitet. Koblingen mellem 

eksperter og indsamlere er helt essentiel for en vellykket bioblitz. Thomas Vikstrøm fra DOF stod 

for indkaldelse af eksperter og henover bioblitzens 20 timer deltog i alt 17 meget kompetente 

eksperter med forskellige specialiteter. Grøn Guide havde inviteret skoleklasser; Munkegårdsskolen 

deltog med 4 klasser fra 9-14 torsdag (3. 6 klasser og en 7. klasse.) Vidar skolen, hvor Grøn Guide 

havde fået lov at opbevare udstyret, deltog med en 7. klasse og en 9. klasse.  

Logistisk var det en stor opgave at få samlet udstyret til eventen og transportere det ned til Gentofte 

Sø. Udstyret måtte lånes forskellige steder og opbevares på Vidar skolen frem til arrangementet. 

Udstyret omfattede grejkasser, borde, stole og telte samt forskellige undervisningsremedier. De 

forskellige opgaver omkring bioblitzen omfattede forplejning af eksperter, modtagelse af 

skoleklasser og vejledning af disse. DN Gentofte stod for udgiften til forplejning af eksperter. Det 

endelige artsantal var 766 heriblandt flere nye arter fra området. Endelig artsliste fra bioblitzen kan 

fås ved henvendelse til  thomas.vikstroem@dof.dk  

 

Undervisning - Skoler og daginstitutioner 
Temadage om Krible Krable dyr  

I 2017 har Grøn Guide igen stået for aktiviteter i den landsdækkende Krible Krable uge. Ugen 

arrangeres i et samarbejde mellem naturvejlederforeningen og DRs Ramasjang. Aktiviteterne har 

omfattet temadage i Gentofte Børnevenners villahave samt smådyrsfangst i Gentofte Sø. Denne dag 

afholdes i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek. Karen Stevnbak fra Grøn Guide Gentofte har 

stået for undervisningen ved Gentofte Sø mens temadagene hos Gentofte Børnevenner har været 

varetaget af Grøn Guide og Karen. 

 
Papirværksted 

I 2017 har Grøn Guide holdt 3 papirværksteder i formidlingslokalet på genbrugsstationen med 

storbørnsgrupper fra daginstitutioner samt skoleklasser.  

 

Øvrige borgerrettede aktiviteter 
Humlebikasser på Dyssegård Bibliotek 

Humlebierne er vigtige bestøvere af f.eks. tomater, bærbuske og frugttræer. Takket være deres 

varme "overfrakke" er de tidligt fremme; de arbejder ved betydeligt lavere temperaturer end f.eks. 

honningbier. Humlebiernes funktion som bestøvere af afgrøder og vilde planter kan ikke 

overvurderes; uden deres tilstedeværelse ville mange økosystemer falde fra hinanden. Desværre 

oplever mange humlebier en tilbagegang grundet mangel på levesteder og mangel på føde. En 

workshop på Dyssegård Bibliotek i marts satte fokus på humlebier i DK. Efter et kort oplæg om 

humlebierne og hvad man som haveejer kan gøre for at afhjælpe deres tilbagegang ved Grøn Guide 

fulgte en instruktion i at bygge humlebikasser ved sløjdeksperten Marianne Ilnæs og en instruktion i 
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at indrette kassen med græs og mos ved Grøn Guide. P4 morgenradio henvendte sig og sendte 

efterfølgende et kort indlæg om emnet. 15 deltagere. 

 
Grøn Dag på genbrugspladsen  

For 3. år i træk blev der arrangeret Grøn Dag på genbrugspladsen med følgende aktiviteter:  

Bestilling/udlevering af kompostbeholdere (Affald og Genbrug), udlevering af kompostorm, 

rådgivning om kompostering (Grøn Guide) samt kampagne mod brug af sprøjtegifte – Knofedt er 

godt sprøjtegift er not (Natur og Miljø). Igen i 2017 havde grøn Guide skaffet madspande fra 

kantine til opbevaring og udlevering af kompostorm – et lille eksempel på cirkulær økonomi. Grøn 

Dag er for Grøn Guide en rigtig god mulighed til at komme i kontakt med haveejere og til at 

rådgive om kompost og andre spørgsmål om havebrug. Der blev udleveret mere end 100 

genbrugsspande med kompostorm på dagen. 

 

Gentofte Kulturdage 

Under Gentofte Kulturdage, inviterede Grøn Guide og Åke Sandö for syvende år i træk på en 

botaniktur i Nymosen. Under turen var der fokus på de vilde planter langs stien samt på de 

forskellige arter af orkideer, der takket være plejeindsatsen, har vundet indpas på et engområde i 

mosen. Orkidéerne i området er Maj-gøgeurt, Kødfarvet gøgeurt, Ægbladet fliglæbe samt Priklæbet 

gøgeurt. Den sidstnævnte vokser på en lille ø ude i mosen sammen med orkideen Skovgøgeurt. Der 

var 25-30 deltagere på turen. En tur med samme indhold blev arrangeret for Gentofte Sogns 

Grundejerforening den 14. juni.  

 

 

Kødfarvet gøgeurt i fotografens fokus (foto Lisbeth Boye Jensen) 

Workshops med spiselige planter 

Kickstart dyrkningen af spiselige planter til altanen, vindueskarmen eller haven. Det var tilbuddet i en 

workshop på Jægersborg Bibliotek den 6. maj. Deltagerne arbejdede med at så frø og udplante 

prikleplanter fra det økologiske gartneri Grennessminde– alle af spiselige planter. Deltagerne fik en 

pasningsvejledning med hjem. Workshoppen havde 28 deltagere.  
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Plantedag hos Gentofte Børnevenner 

Den 7. maj arrangerede Gentofte Børnevenner og Grøn Guide en plantedag hos Gentofte 

Børnevenner. Deltagerne tilplantede højbede med spiselige planter under instruktion af Grøn Guide 

og såede frø af spiselige planter i potter som de selv fremstillede.  

 

Juledekorationer på to biblioteker 

I november og december arrangerede Grøn Guide to juleværksteder, på Jægersborg bibliotek (den 

25.november) samt på Gentoftegade Bibliotek (den 2. dec.), hvor der måtte udvides med ekstra 

arbejdspladser til de mange fremmødte. Ca.30 deltagere på Jægersborg og 40 deltagere på 

Gentoftegade bibliotek. 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.  

 

Udlån af mostpresseudstyr 

Mostpresserne har i 2017 været udlånt til 2 familier og til Naturparken i Skovgårdsskolen hvor 8 

forskellige klasser arbejdede med mostpresning.  

 

Ren By Hver Dag  

I forbindelse med Ren By Hver dag kampagnen er der sat ekstra fokus på daginstitutionernes 

mulighed for at booke trækvogne – blandt andet i forbindelse med den landsdækkende 

affaldsindsamlingsuge samt i forbindelse med borgmesterbesøg i institutioner (med uddeling af 

veste med kampagnens logo). Ved disse besøg deltager på skift Grøn Guide og en medarbejder fra 

Affald og Genbrug med et oplæg om henkastet affald. GG har deltaget i 4 besøg henover året. 

Under affaldsindsamlingsugen står Grøn Guide for logistik omkring udlån af trækvognene. 

 

Affaldsindsamlingsdagen 

 
I Nymosen blev der udover dåser og plastaffald indsamlet en guldcykel og en indkøbsvogn  

(foto Lisbeth Boye Jensen) 

Affaldsindsamlingsdagen den 2. april, arrangeres i samarbejde mellem DN Gentofte, Affald og 

Genbrug, Plastic Change samt Grøn Guide Gentofte. I Nymosen udarbejder en frivillig hvert år kort 

med ruter, så deltagerne bliver bredt ud over et større område. På de to indsamlingssteder blev der 

sammenlagt indsamlet 468 kilo affald – herunder 95 kilo plast - af sammenlagt 130 frivillige.  
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Hjemmeside 

I samarbejde med webdesigner blev der i årets sidste måneder udviklet en ny hjemmeside for Grøn 

Guide Gentofte projektet.  

 

Netværk 

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

hovedstadsområdet samt naturvejledere.  

 

 

 


