Albertslund 17. oktober 2019

Rapport - projekt 105276
”10% mere natur i Albertslund – Biotopia”
Tirsdag den 9.5.2017 gav kommunalbestyrelsen i Albertslund, os tilladelse til at skabe ”Biotopia” i
Birkelundparken.
Biotpoia er drømmen om mere natur i byen - det er stedet, hvor vi inspirerer, demonstrerer,
underviser og skaber mere natur. Biotopia er vores konkrete base for det store mål om at skabe 10
% mere natur i Albertslund.
I Biotopia har vi ind til videre lavet en stor
brændemur, lavet insekthoteller og et stort
grusbed til blomster, plantet 3 egetræer i egne
grusbede med underbeplantning, opsat
forskellige fuglekasser, lavet kvashegn, har
brændenældebed til sommerfuglelarver, tørst
til citronsommerfuglen og vi er i dialog med
HOFOR om søen Svinepytten, der indgår i
Biotopia og som skal renoveres (for 5 mio.
kr.), så den også kan skabe mere biodiversitet.
På en info-tavle kan forbipasserende læse om
hvad vi laver.

Brændemuren med jord mellem træet og urter på toppen bygges

Et af insekthotellerne bygges op

Spejderne hjælper med klargøring og tilsåning
af det store grusbed

Plantning af urter omkring egetræerne

Opsætning af fuglekasser

Pause

Kvashegnet opbygges

Sommerfuglelarverne er flyttet ind i
brændenældebedet

Plantning af tørst til
citronsommerfuglen

Søen Svinepytten skal
renoveres

Årshjul 2019
For at sikre overblik og styring af Biotopia har vi lavet et årshjul. For 2019 så det således ud:
3. april: KØF i Biotopia
Første onsdag i måneden i de 7 ”sommermåneder” hjælper den frivillige forening Kulturøkologisk
Forening i Albertslund (KØF) med det lettere og praktiske arbejde i Biotopia, så som at fjerne
ukrudt i bedene, slå stierne, vedligeholde skiltningen, samle affald, høste blomsterfrø til spredning
andre steder i byen og lign.
4. maj: Grøn Dag
På kommunens Grønne Dag på Materialegården kommer der 3-4.000 gæster. Her har vi hvert år
stillet op med bod og udlevering af blåhat og tørst.

Blåhat klar til uddeling på Grøn Dag
8. maj: KØF i Biotopia
9. maj: Arbejdsdag i Biotopia
5. juni: KØF i Biotopia
11. juni: Åbent ”hus” i Biotopia
18 juni: Arbejdsdag i Biotopia
3. Juli: KØF i Biotopia
7. august: KØF i Biotopia
14. august: Arbejdsdag
17. august: Bustur til Den Økologiske Have i Odder
Tur med 40 deltagere. I Økologiens Have havde vi arrangeret en rundvisning og undervejs i bussen,
holdt vi oplæg om 10 % mere natur, Biotopia og projekt 500.000 flere træer i Albertslund. En
meget vellykket og givende tur både fagligt og netværksmæssigt.

4. september: KØF i Biotopia
19. september: Arbejdsdag
Dagen blev aflyst pga. af andre aktiviteter.
Uge 39: Skolernes science-uge
Vi havde cykeltur for 6 skoleklasser rundt i Albertslund i løbet af ugen, for at se på vand,
klimasikring og natur. Turene gik naturligvis også til Biotopia.
2. oktober: KØF i Biotopia

I løbet af 2019 har vi også haft en række skoleklasser og spejdergrupper på besøg. Og så har vi
naturligvis afholdt en række møder både internet og med eksterne parter.

Spejderne bygger på insekthotellet

Undervisning i det fri

1,3 km2 mere skov = 500.000 flere træer i Albertslund
For at opfylde målet om 10 % mere natur i Albertslund, skal vi også have plantet flere træer.
Biotopia og inspirationen derfra gør det ikke alene. Vi har derfor opstillet et mål om, at vi vil have
plantet 1,3 km2 mere skov i Albertslund, hvilket svarer til rundt regnet 500.000 nye træer. Flere
træer skal ses både i fht. biodiversitetskrisen og i fht. klimakrisen. Flere træer er helt nødvendige for
at imødegå det dramatiske fald i biodiversitet, vi oplever, og for at imødegå den stigende mængde
CO2 i atmosfæren og de deraf følgende klimaforandringer. Samtidig giver træer økonomisk værdi
og herlighedsværdi.
Gennem længere tid har vi forberedt projektet. Vi er i fuld gang med at udarbejde et kort over, hvor
der kan være flere træer, om de skal plantes, sås eller succession i betragtning af forhold som
jordbund, vand, lys, tæthed, dyreliv, biodiversitet, CO2 opsamling, eksisterende beplantning,
adgangsforhold, rekreative værdier, sigtelinjer og åbenhed. Vi har snakket med politikkere,
embedsfolk, ”Vestskoven”, boligselskaber m.fl., og vi er nu klar til det første større møde, som vi
har indkaldt til den 31. oktober.
Andre væsentlige aktiviteter:
- I Egelundsparken Har vi etableret en anden stor brændemur.

Opbygning af Brændemur i Egelundsparken
- Vi har bidraget til Agenda Centerets konkurrence mellem boligområderne om, hvem der kunne få
flest af deres beboere til at tilmelde deres have til ”Giftfri Have”.
- Vi samarbejder og rådgiver boligområderne om deres beplantning. Eksempelvis har Miravænget
lavet et grusbed til blomster og insekter. I Den østrigske villaby har de fået en plan for omlægning
og udvikling af deres udearealer, og i Hyldespjældet har beboerne besluttet, at de også vil skabe 10
% mere natur i deres bebyggelse. Samtidig arbejder vi godt sammen med boligselskaberne og
kommunens Materialegård.
- I Høje Taastrup har de ladet sig inspirere til også at prøve at skabe et Biotopia hos dem.

- Sammen med Vestskovens skoletjeneste og Albertslund kommune indvier vi den 24.oktober en
Verdensmålslund med 17 forskellige træer, der hver især fortæller om deres Verdensmål.
Verdensmålslunden laves af skoleklasser, og den bliver nabo til Biotopia i Birkelundparken. Til
indvielsen kommer forhenværende formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft og
klipper snoren.

Skoleelever måler op til de 17 træer i den nye Verdensmålslund
- Albertslunds årlige Elevbyråd for 6. klasser inspirerede vi til at arbejde med biodiversitet, og de
besluttede at alle skoler skal have insekthoteller og blomsterbede.
- Gennem hele projektperioden har vi løbende haft indlæg i Albertslundposten, haft opslag på
Agenda Centerets hjemmeside og facebook samt lavet løbesedler og foldere – eksempelvis folderen
”10 veje til mere natur i haven”.
- Og så har vi ikke mindst opbygget et mail-netværk med 250 mailadresser, som vi løbende sender
information og invitationer ud til.

Eksempler på udgivelser
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