
Omlægning af græsarealer 
 

Hvordan de offentlige og semioffentlige udearealer skal se ud diskuteres i øjeblikket kraftigt. Den 
fælles forståelse af hvad der er pænt, normalt og rigtigt er simpelthen under forandring. 

Mange virksomheder og boligforeninger har derfor græsarealer, som de ønsker at gøre ”lidt mere 
levende”. Det er en ambition som BIOBYG deler, og vi har derfor lavet denne beskrivelse af forskellige 
muligheder og modeller. 

Beskrivelsen kredser om tre ting:

Anlæg af biodiversitet
En vejledning for boligforeninger og virksomheder

Vildt bed foran gymnasium

Udtryk 
 

Når man omlægger fra græsplæne til noget ”lidt mere levende”, sender man et signal til 
omverdenen. Det signal kan være mere eller mindre kraftigt – mere eller mindre højt.

Biodiversitet 
 

Er mange Dagpåfugleøjer på en sommerfuglebusk i september måned automatisk lig med 
biodiversitet? Eller er det bare flot og spændende? Vi bruger udtrykket ”høj biodiversitet”, 
når området giver mulighed for mange forskellige planter og dyr. 

Økonomi 
 

Økonomi handler om udgifter til anlæg og drift. Men derudover spiller det også ind, at der 
ofte skal tilføjes nye kompetencer i forbindelse med vedligeholdelse. En “god” økonomi 
betyder en prisbevidst løsning.
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Forskellige konkrete muligheder 
 

I det følgende beskrives nogle konkrete muligheder som tre grundmodeller. På den måde brydes 
problemstillingen ned i overskuelige dele. ”Ingredienserne” fra de forskellige modeller kan selvfølgelig 
kombineres, men beskrives her i deres mest ”rene” form.

Overvejelser før anlæg 
 

Før man vælger om spaden skal sættes i jorden, og hvordan den evt. skal sættes i jorden, er der er en 
række spørgsmål, man med fordel kan overveje. 

Konkrete muligheder
3 forskellige modeller

Anlæg af Biotopia på Mors

Hvem gør vi det for? (Er det for kunder, beboere, samfundet, insekter?) 
Hvorfor gør vi det? (Er det for at undgå ”græsplæneskam”; er det æstetik - skal området se ud på en 
anden måde; er det aktivistisk – for at skabe et eksempel til efterfølgelse; er det for at spare penge? 
Hvad må det koste?
Hvem skal vedligeholde området?
Hvor stort er området, og hvad grænser det op til?

En del af spørgsmålene har sikkert flere svar, men en oprigtig debat og afklaring gør næste trin meget 
nemmere.  

Og derudover er det også vigtigt at acceptere, at den kommende forandring ikke kun er positiv. 
Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil der komme flere ”gener” - myg, flåt, hveps, myrer, 
mus, græspollen, løftede øjenbryn m.m. Det er ikke muligt at gøre et område mere levende uden, at 
det bliver mere “levende”.
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Vilde “naturlige” blomster i bede 
 

Denne model ser man efterhånden mange steder. De farverige og spraglede blomsterbede bryder 
effektivt den ensformige græsplæne.

Model 1
Vilde blomster

Udtryk:  Højt

Biodiversitet:  Lavt

Økonomi:  Mellem

Udtryk 
 

Flot og ”gammeldags” udtryk med en del farverige blomster fra grøftekanten. Det er især 
første år, at de velanlagte vild-med-vilje-bede imponerer. Herefter er den en tendens til at 
græsset overtager – især hvis jorden ikke er forarmet.    

Biodiversitet 
 

Der er nogle flyvende insekter – og nogle honningbier, der har glæde af disse 
blomstermarker. Men der er ikke mange hjemmehørende arter i frøblandingerne, og der er 
i øvrigt ikke mange ynglesteder, gemmesteder eller fødemuligheder. 

Økonomi 
 

Anlæg svinger noget i pris. Hvis man selv leverer arbejdskraften, er det meget billigt, 
men hvis en entreprenør tilkaldes, er det temmelig dyrt – måske mere end 50 kr. pr. m2. 
Vedligeholdelsen er slåning én gang årligt.   
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Græstørv afgraves og i bedste fald forarmes 
jorden med grus.      

I BIOBYG anlægger vi leret stigrus direkte 
oven på nedklippet græs. Dette forhindrer 
græsset i at overtage, og man kan anlægge 
et vildt blomsterbed for mellem 35 og 50 kr. 
pr. m2.

Metode



Overdrev med træer 
 

Område med uklippet græs og små klynger af træer. Måske er der en sti gennem området, og måske 
er der også en bænk hist og her. Der kan tilføjes funktionelle kvashegn og pittoreske brændestakke og 
stenbunker. Modellen kræver lidt plads og skal i bedste fald grænse op til andre grønne områder eller 
hegn.

Model 2
“Overdrev” med træer

Udtryk:  Lavt

Biodiversitet:  Mellem

Økonomi:  God

Udtryk 
 

Med model 2 er den normale græsplæne væk. Udtrykket skifter fra noget ”domesticeret” til 
noget mere ”naturligt”. Fra noget kontrolleret til noget mere ukontrolleret. 

Biodiversitet 
 

Græsset bioklippes i det sene forår og slås i sensommeren. På denne måde bekæmper 
man græs og giver mest mulig plads til de forskellige almindelige hjemmehørende arter. 
Det afrevne græs bortkøres (eller placeres i kvashegn) og på denne måde forarmes jorden 
langsomt. Området kan nemt tilføje gemmesteder og ynglemuligheder for insekter, og de 
små klynger at træ giver muligheder for en del fugle.   

Økonomi 
 

Model 2 har kun mindre udgifter til anlæg. Kvashegn, brændestakke eller stenbunker kan 
øge udgifterne. Udgifterne til vedligeholdelse af området er mindre eller på niveau med 
almindelig græsslåning. 
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Der plantes små klynger af træer og buske – 
æble, surbær, tjørn, taks o. lign. Der krydres 
evt. med brændestakke, stenbunker og 
kvashegn. Græsset klippes to gange om 
året.

Metode



Model 3 - fremtiden har følehorn 
 

Med model 3 vælger man en aktivistisk tilgang til problemstillingen. Området ligner overdrev med 
træer men der opføres konstruktioner, som får omverdenen til at bemærke området. Eksempler på 
konstruktioner er vist på den efterfølgende side. Området begynder at ”producere” biodiversitet, og 
som ejer kommer man givetvis til at skulle stå på mål for områdets indretning og formål.

Model 3
All-in

Udtryk:  Højt

Biodiversitet:  Højt

Økonomi:  Mellem-

Udtryk 
 

Med model 3 sender man et signal om, at der er noget på færde. Der vil være stauder, 
buske, blomster, hjemmehørende arter, træer, rødder og stencirkler. Der vil være 
mærkelige konstruktioner uden formål eller som et postkort fra fremtiden. 

Biodiversitet 
 

Konstruktionerne i model 3 er designet til at øge artsrigdommen. De rummer alle de 
anbefalinger, der normalt gives til haveejere, der ønsker mere liv i haven. Formålet er at 
skabe et lille ”helle”, hvor de menneskelige behov er sat til side for i stedet at fokusere 
udelukkende på en øget artsrigdom.

Økonomi 
 

Priserne for de viste konstruktioner starter ved 20.000 kr. ekskl. moms. Og der er er stor 
prisforskel på, om beboere selv tilplanter og fylder kvashegn, eller om konstruktioner skal 
afleveres ”nøglefærdige”. Vedligeholdelse af området vil ikke kræve mange timer, men det 
vil kræve, at der er en interesse for konstruktionen og en interesse i at den vedligeholdes 
bedst muligt.
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Man ringer til BIOBYG eller gør det selv.  

Alle overvejelser og ”opskrifter” på 
konstruktionerne findes på biobyg.dk/
biotopia. Her findes en offentlig ”Grønbog”, 
der i detaljer beskriver hvorfor og hvordan 
model 3 anlægges.

Klik her og se grønbogen

Metode

https://biobyg.dk/wp-content/uploads/2022/09/Biotopia-haefte-BIOBYG.pdf


Konstruktioner
Eksempler på konstruktioner

Biokær
 
 

Biokæret er et område 
med større fugtighed.

Her er gode muligheder 
for de planter og dyr der 
trives i og ved vand.

Biofort
 
 

Biofortet er et 
kvashegn omgivet af 
hjemmehørende stauder 
og løgplanter.

Mod nord plantes træer 
som hassel og ægte 
kastanje.

Biobunker
 
 

Biobunkeren er en cirkel 
af sten fyldt med organisk 
materiale.

Rundt om stencirklen er 
plantet hjemmehørende 
stauder og mindre buske.


