
 

 

Guide til en grønnere by 

Vil du gerne i gang med at begrønne dine 

omgivelser?  

Med få midler kan man gøre meget for at øge 

biodiversiteten og skabe grønne korridorer i byen. 

Lidt har også ret. Du kan fx anlægge en grøn 

baghave, forvilde din altan til fordel for insekterne, 

bygge fuglekasser til småfuglene, lave kvashegn til 

pindsvinene og plante hjemmehørende arter til 

fordel for sommerfuglene og de vilde bier.  

 

 

 

 

 

 

 

Med denne flyer kan du få enkle tips til at gå i gang 

med at omstille dine lokale omgivelser til grønne 

oaser, lommeparker og bynaturrum på både private, 

fælles og offentlige arealer i dit lokalområde.   

 

Hvad betyder biodiversitet? 
 

Biodiversitet betyder kort sagt variation i den 

levende natur og dækker over flere niveauer af 

diversitet som fx gener, arter og økosystemer.  

Et grundelement i biodiversitet på land er at sikre de 

nederste trin i fødekæden – nemlig planter, svampe, 

lav og insekter. For planter, lav og svampe er det 

vigtigt, at de har de rigtige jordbundsforhold og 

vækststeder. I forhold til insekterne er deres 

levesteder, mad og formeringsmuligheder vigtigt. 

Herunder adgang til vand samt en bred variation af 

planter, træer, krat og buske.  

Biodiversitet er en vigtig, fordi den sikrer, at alt liv 

kan eksistere side om side. I såvel den urbane natur, 

bynaturen, det åbne land, skoven og i havet. 

I denne guide, vil du finde en oversigt over, hvad du 

kan gøre, for at give biodiversiteten i byen en hånd 

og samtidig skabe værdi i dit lokalområde. 

I byen er pladsen trang, men der findes uudnyttede 

facader og områder med bar jord, som venter på at 

blive beriget planter. Tilstedeværelsen af vand og 

planter er afgørende for, hvilket liv af insekter, lav, 

svampe, pattedyr og fugle, som vil kunne trives i 

Indre by & Christianshavn. 

Du kan øge biodiversiteten 
 

 

 

 
Grønne facader 

Grønne facader er en udbytterig måde at skabe 

smuk og rig biodiversitet.  

Der findes mange skønne planter, som egner sig til 

facader i byen. Men der er overvejelser, du med 

fordel kan gøre dig, forud for valget af facadeplanter.  

Du skal bl.a. overveje de forskellige planters højde, 

drøjde og farver, men også deres behov for støtte, 

beskæring og opbinding. Du skal tage højde for, at 

nogle planter trives bedst med megen sol, mens 

andre vokser bedst i skygge. Alle planter har som 

udgangspunkt brug for pleje og vanding. 

Du skal være opmærksom på dine mure. Kan de tåle 

klatreplanter?  

Få uddybende vejledning og inspiration i 

”Inspirationskataloget Grønne Facader”.  

Grønne-Facader_121219-opslag.pdf (a21.dk)   

 

 

 

https://a21.dk/wp-content/uploads/2019/12/Gr%C3%B8nne-Facader_121219-opslag.pdf


 

 

Grønne tage 

Grønne tage absorberer og tilbageholder en stor del 

af den regn, der falder på det. Vandet vil derefter 

langsomt fordampe fra taget. Grønne tage kan være 

med til at skabe mere biodiversitet i byerne. I en 

undersøgelse fra Århus universitet dokumenterer de 

insekters besøg på grønne tage i Århus midtby.   

Du kan få uddybende vejledning og inspiration i 

”Inspirationskataloget Grønne Tage”.  

groenne-tage-katalog.pdf (miljopunktosterbro.dk) 

Vil du læse mere om undersøgelse insekter på 

grønne tage, kan du se mere her: Kamerabaseret 

overvågning af insekter på grønne bytage (au.dk) 

 

Højbede 

Har du en altan, en baggård eller en have til din 

rådighed, kan du med fordel lade den være vild og 

se hvad der sker. Ønsker du at etablere et højbed 

kan du læse mere her: Højbed i haven - få 

inspiration og konkret hjælp her til det perfekte 

højbed (bolius.dk) Vil du tiltrække flere vilde bier i 

dit højbed, kan du finde inspiration i denne artikel: 

Dus-med-bier-og-vilde-planter-_-opdateret.pdf 

(naturibyen.com)  

Gadehave 

Har du ikke din egen have, har du mulighed for at 

adoptere en gadehave i København kommune.  

Se mere her: 

https://a21.dk/wp-content/uploads/2019/12/KKs-

guide-til-fortovshaver.pdf 

Gode tips 

Plant med hjemmehørende arter. Insekter og 

planter har udviklet sig sammen gennem flere 

millioner år, og de danske insekter og planter er 

stærkt afhængige af, at den anden part er til stede. 

Husk at lede efter hjemmehørende, økologiske 

planter. Kan du ikke finde økologiske planter, så køb 

eller find frø i stedet (undgå invasive arter). 

 

Husk vand i haven. Vand er et vigtigt element for alt 

levende. Desværre er der ofte langt imellem 

vandhuller i det danske landskab og alle levende 

væsner har brug for vand, særligt i sommersæsonen. 

Både planter, træer, fugle, insekter og pattedyr har 

brug for vand.  

 

Kvashegn og kompost. Behold så meget som muligt 

at det grønne i området. Afklippet hæk, blade, grene 

og gamle stængler kan brugs til kvashegn eller 

gemmes under hækken til glæde og gavn for havens 

smådyr. Sådan kan du nemt lave din egen muld og 

beholde nærringstofferne i området.  

 

Træerne. Træer er forudsætning for liv. Et træ eller 

en gruppe af træer udgør et økosystem. Træerne 

tilbyder levested til svampe, mosser, lav, insekter, 

fugle og pattedyr. Træer tilbyder læ og skygge, 

dræner omgivelserne for vand og absorberer CO2 fra 

luften. Er du interesseret i at adoptere et 

partnerskabstræ, så se mere på:  

 https://a21.dk/2016/09/partnerskabstraeer/ 

Vil du vide mere? 

Kontakt dit lokale Miljøpunkt  

 

 

 

 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn arbejder for at 

skabe et grundlag for en bedre livskvalitet og et mere 

bæredygtigt Indre By & Christianshavn. Vi søger nye 

veje til mere bæredygtige bydele – både indenfor 

miljø, klima, natur, affald/ressourcer, grøn mobilitet.  

Miljøpunkt vi gerne samarbejde med dig om at skabe 

en mere bæredygtig by. 

Kontakt os via e-mail: miljopunkt@a21.dk eller ring 

til os på tlf.  3392 2121 

Hjemmeside                           Facebook  
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