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Forslag nyt stykke sti med asfalt, og asfalt på det eksisterende stykkePå generalforsamlingen i 2020 var der et forslag vedr. stien mellem Kongefolden og Prins Christians Vænge, som ikke blev vedtaget. Grunden var at der ikke var ansøgt midler til udførelsen. I efteråret søgte PCV nord Fællesskabspuljen om hjælp til færdiggørelse af stien, og fik støtte fra Fællesskabspuljen på halvdelen af beløbet 127.990 kr.På nedenstående kort er stien markeret. Det blå stykker er i dag sti med stenmel og skal klargøres til asfalt. Det sorte stykke skal der afgraves jord, udlægges sand og stabilgrus, inden der lægges asfalt på hele stien. Der er indhentet priser på arbejderne som samlet er 256.000 kr.Stien er placeret hvor der i lokalplanen er udlagt areal til sti. Det er et krav fra Fællesskabspuljen at stien asfalteres og binder områderne sammen.Forslaget er at der anvendes 128.000 kr. på at færdiggøre stien med asfalt. 
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Henover vinteren er der er opstartet et grønt udvalg under den fælles grundejerforening – repræsenteret ved Jørn Melgaard fra bestyrelsen i den fælles grundejerforening – med fokus på at skabe mere biodiversitet, nye muligheder for leg i naturen og områder med mere vild natur til glæde for bier og insekter. Sammen med Skanderborg Kommune (Grøn Skanderborg) og HedeDanmark har vi kigget på mulighederne for området, både i de enkelte grundejerforeninger og for fællesområder.Lisa Holm (Allehusene) fortæller om udvalget arbejdet indtil nuVi vil gerne have flere medlemmer i det grønne udvalg Forslag til afstemningFællesarealer: Forsøg med blomstereng på fællesareal langs fredskov mod Dalhusene 5*20 meter lang fra sti ned mod banen, og fællesareal  8*8 meter i hjørnet neden for skovhusene ved store sten, hvor stierne krydser bag forhøjning med bænk i BaneDanmark stykke – Græstørv fjernes, nyt sand, blomsterblanding pris 10.000 + moms (HedeDK) i alt for begge områderBøgehusene: 3 frugt og bærlunde på areal mellem Prins Chr. Vænget og Fredskov (areal er delvist fællesareal og egen grundejerforening) – pris 16.500 + moms (HedeDK)Ønske om brug af mindre gift (kun på specifikke områder) og/eller helt forbud mod brug af gift på fællesområderne? 
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Forslag: Biodiversitet 
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I Skanderborg Bakker råder vi over store arealer med potentiale for 
mere biodiversitet. Blomsterenge, frugttræer og kvasbunker kan fx skabe 
bedre levevilkår for insekter og fugle, og vi er blevet nysgerrige på, hvor-
dan biodiversiteten kan passe bedst ind her i Bakkerne.

Inspireret af tv-udsendelsen ”Giv os naturen tilbage”, hvor Bonderøven 
hjælper Hjørring Kommune til mere biodiversitet, har vi kontaktet 
Skanderborg Kommune for at undersøge vores muligheder for at gøre 
noget af det samme. Vi har haft besøg af en biolog fra kommunen, som 
har kigget på området sammen med os. Og der er mange gode, sjove og 
smukke ting, vi kan gøre, hvis vi vil – både på vores fællesarealer og i 
egne haver. Og så er der ovenikøbet mulighed for at spare på driften.

På grundejerforeningernes kommende generalforsamling lægger vi 
derfor op til en snak om, hvad vi kan og vil gøre for bierne på vores ma-
trikler. Vi håber, du har lyst til at være med i snakken, og at du som os er 
nysgerrig efter at lære mere om biodiversitet.

Emnet er højaktuelt lige nu. Også i vores kommune, der både er ”Vild 
Med Vilje” partner og har meldt sig til konkurrencen ”Danmarks Vil-
deste Kommune”. På siden www.skanderborg.dk/grønskanderborg har 
kommunen også lavet et havetema med gode råd og gratis arrangemen-
ter. Så der er lige nu hjælp at hente, hvis vi gerne vil i gang.

Vi glæder os til at høre, hvad du synes.

Skal Skanderborg Bakker
være bedre for bierne?

https://www.dr.dk/drtv/serie/giv-os-naturen-tilbage_208260
https://www.vildmedvilje.dk/
https://www.vildmedvilje.dk/
https://dkvild.dk/
https://dkvild.dk/
http://www.skanderborg.dk/grønskanderborg


Inviter naturen ind på din 
græsplæne

Artsrigt græsland med blomstrende tjærenelliker

En kortklippet, grøn græsplæne uden andet end græs har længe været et 
ideal for haveejere. Men når en græsplæne bliver slået tit, giver det ikke 
meget plads til naturens vilde blomster, som vores insekter kan nyde godt 
af.

Du kan overveje at invitere naturen ind i din have ved at ændre plænen - 
eller dele af den - til områder, der gror ”vildt med vilje” til gavn for planter, 
bier og sommerfugle.

På en næringsfattig plæne med mange urter får man hurtigt en rig blom-
string. Her kan man simpelthen bare lade være med at slå græsset så ofte.

Hvis plænen er gødet og kun består af græs, kan du overveje pletvist at 
”skrælle” græstørv og muld af og så frø af hjemmehørende urter ud. Du kan 
samle frøene i naturen eller evt. købe dem. Køb dem uden græsfrø - græsset 
skal nok komme af sig selv.

 ❀ Lad græsplænen gro. Når græsset bliver langt vil du se de andre plan-
ter, som også gror i den 
 

 ❀ Undgå gødning og gift 

 ❀ Lad de vilde hjemmehørende urter blomstre og sætte frø, f.eks. kæl-
lingetand, blåhat, brunelle, tusindfryd, lancetvejbred, tjærenellike og 
håret høgeurt 

 ❀ Slå græsarealet max 2 gange om året (forår og efterår/vinter) og fjern 
afklippet. Afklippet kan placeres i kompost, køkkenhave eller ved 
frugttræer/bærbuske 

 ❀ Slå udenom blomsterne når du slår græsset 

 ❀ Slå ensartede områder, hvor græsset dominerer, oftere. På den måde 
fremmer man de blomstrende urter på sigt 

Find mere inspiration: 

www.danmarksvildehaver.dk
www.naturkommunen.dk
www.naturhave.dk
www.skanderborg.dk/grønskanderborg

Facebookgruppen ”VILD MED VILJE”

Blåhat

Fotos: © Kim Aaen

Biodiversitet

Sådan gør du

Kællingetand Alm. blåfugl Okkergul pletvinge

https://www.danmarksvildehaver.dk/
http://www.naturkommunen.dk
https://www.danmarksvildehaver.dk/
http://www.skanderborg.dk/grønskanderborg 

