
Blomsterfrø
Så k-un frø af planter som er almindelige i naturen i
nærheden af stedet hvor I vil så. I kan f.eks.samle frø
fra alm. kællingetand, bidende ranunkel, hvid okseøje.

dagpragtstjerne, alm. knopurl, kongepen, lancetbladet

veibred, blåhat, røllike og tormentil, der er almindelige vilde
planter i det meste af Vejle Kommune.
I øjeblikket (foråret 2022)kanman desværre kun købe

frøblandinger, som også indeholder frø fra planteq der

stammer fra andre lande eller andre egne af Danmark.
Hvis man bruger disse frø, kan planteme spredes fra
græsarealerne og forurene floraen i den lokale nafur.

I 2023 forwenter Vejle Kommune at kunne sælge en lokal
frøblanding.

Kontakter
Hvis I vil se et afde 10 projeker, som vi har beskrevet i
folderen, er I velkomne til at besøge det.

Hvis I vil vide mere om et projekt, er I også velkomne til at

henvende jer til kontaktpersonen.

Hvis I vil have dyr til at »klippe<< jeres arealer, kan I
henvende jer til dyreholder Simon Lykke, som kan tilbyde
brug af dyr som et natuwenligt alternativ til græsklipning på

grønne fællesarealer.
Kontal(person: Simon Lykke; 2091 2606,

simon(@ravnsminde. com, wlnv.ravnsminde.com

Denne folder er udarbejdet af
Vores Vilde Vejle. en lille gruppe 1,i!,^
naturinteresserede.somarbejder YIru§

for mere natur i byen.

Kontaktperson: Marie Blicher,
2461 11 28, marie.blicher@gmai1. com

.1F,i:

!

r

!ao
å
J



Grundejerforeningen Hejlskovparken
Hejlskovparkens grundejerforening besluttede i fotfuet 2021

at lade græssest gro på et fællesareal mellem husene. Sammen

med græsset blomstrede hvid okseøje, brunelle, bidende

ranunkel. og 10 andre urter i sommeret2l.
For at tiltrække flere bier og sommerfugle indsamlede

beboere frø fra urter i en lokal eng. Blomsterfrøene bliver
udsået i nogle mindre felter i græsarealet, hvor græstørven

først er fiernet.
Kontaktperson: Anny Hauch; 5054 1850,

annyhauch@hotmail. coln

Grundejerforeningen Tirsbæk Bakker
Ved anlæggelse afbebyggelsen i 2015 blev der gravet en

sø i tilknytning til en eksisterende mose. I søen ynglede i
202I grågbs,troldand og lille lappedykker. I2022 skal geder

afgræsse omkring søen bl.a. for at holde den opfækst af el,

som truer udsigten over sØen, nede.

I sommeren 2021har græsset på fællesarealer fået lov til at

gro, og i slutningen afåret er der taget et slæt hø.

Kontak@erson: Sven Barlev; 507 4 807 6,

sven_barlev@hotmail. com

Mere natur på græsarealer
En række grundejerforeninger og indushivirksomheder, et

høsletlaug og Vejle Kommune er ved at skabe mere natur på

deres græsarealer i byen.

Ved at lade græsset gro og blot slå det en gang eller to årligt
får urter, som har spredt sig i plænerne fra den omgivende

natur, en mulighed for at blomstre. Blomsterne tiltrækker
forskellige insekter som sommerfugle, bier og svirrefluer.

Hvis man vil have flere blomster kan man samle frø i et

nærliggende naturområde, og udså dem i felter i græsset.

Hvis man har et større græsareal, kan man også alliere

sig med en dyreholder, og få køeq heste eller geder til at

afgræsse. Dyrenes færdsel laver huller i græsset. så flere

urter kan spire, og dyrene græsser desuden ikke lige tæt

overalt, så der opstår pletter, hvor urterne kan blomstre og

sætte frø.

Ved f.eks. at anlægge en dam, bygge en sydvendt vold,
udlægge nogle trækævler, lave en stendynge eller en

kvasbunke eller ved at sætte fuglekasser op kan I give nye

levesteder til insekter, paddeq salamandre, firben, pindsvin

eller fugle.

Hæfte om Vilde Haver
Bevægelsen Vild med Vilje har i samarbejde med Fredericia

Kommune udarbejdet hæftet Vilde Haver. I hæftet kan

I flnde flere ideer til hvordan I kan få mere liv på jeres

græsarealer. I kan flnde hæftet på nettet: https://www.

vildmedvili e.dk/wp-content/uploads/VildeHaver I .pdf



Grundejerforeningen Pilelunden/Syrenlunden, Jelling
I forbindelse med etableringen af parcelhuskvarteret blev der
udsået græs med en blanding af blomster på fællesarealerne.
På størstedelen tages et årligt høslet, mens kanterne langs
stierne slåes flere gange i løbet af sommeren.Der er opsat
mange stærekasser og plantet mange blomstrende buske.

Kontaktperson: Bent Keller; 2529 7400,
keller.bent@gmail.com

Børkop Høslætlaug, Børkop
Engen er slået med le i mere end 10 år. Hver onsdag i
sommerhalvåret mødes 12-15 mand fra Børkop Høslætlaug
og slår engen og arealerne omkring Børkop Møllesø.
Der er etableret en god bestand af maj-gøgeurt på engen,

som slåes l-2 gange årligt.

Kontakperson:Hans Nørbo ; 2129 87 0 l, schibler@lass I . com

Diafarm, Ferrarivej 12, Vejle
Diafarm har i sommeren202l undladt at slå græsset i
et felt mellem virksomheden og vejen. Da jorden er ret
næringsfattig blomstrer mange planter bl.a. brunelle,
almindelig gulerod, haret høgeurt, kongepen, alm.
kællingetand, hvid okseøje, bidende ranunkel, almindelig
røllike og lancet-vejbred.

Kontaktperson: Jesper Gj elstrup;75 82 8044,
jeg@diafarm.dk

Grundejerforeningen Vindinggård, Vejle
Fra20l3 har Vindinggard Grundejerforening arbejdet for
at skabe mere natur på arealerne mellem Esbern Snaresvej
og Junker Strangsvej. Der er plantettræer og buske og
opsat fuglekasser, og en del af græsarealet bliver ikke slået i
sommerperioden.

Kontakrperson: Alex Schou; 4095 7451,
aleSxschou. schou@gmail.com



Vejle Kommune, Blegbanken, Vejle
Da Vejle Kommune etablerede Mariaparken i 2013 blev der
lagt en vold til støjdæmpning langs Blegbanken.
Da der det følgende forår spirede mange vilde planter på
volden, undlod man at tilså den. Sydsiden af volden slåes
blot en gang om tret.l2021 voksede derpå det 120 m2 store
areal ikke mindre end 40 vilde plantearter.

Kontaktperson:Bo Levesen ; 4027 653 O, bolev@vej le.dk

Grundejerforeningen Bredballe Villapark, Vejle Øst
På størstedelen afdet ca.6 ha.store overdrev syd for Kystager
slåes hø en gang om året. I en hegnet slugt mod syd
afgræsser køer. Overdrevet har en værdifuld natur. Således
vokser der 3 rødlistede svampe skarlagen vokshat, mel-
rødblad og den truede grøngui vokshat på arealet.

KontakQerson: Elizabeth Rømer; 6066 2j36 ,
ehromer@gmail.com

Grundejerforeningen Sdherdalen, Vejle
Syd for Harlmamsvej ligger et 5000 m2 stort græsareal,
som støder op til Sønderdalen. Her har grundejerforeningen
i 2021 undladt at slå græsset i sommerperioden. Der aftales
afgræsning med dyr 12022.

Kontaklperson: Kaj V. Christiansen; 2ll4 8682,
kcccvejle@gmail.com
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Bibus Sindby, Edisonvej 11, Vejle
Firmaet er interesseret i at få mere natur på dets arealer.
Græsset omkring bygningerne skal kun s1åes få gange årligt,
og nogle bøgestammer skal lordeles på arealet til glæde for
insekter og svampe. I foråret 2022 v1l en bachelorstuderende
fra Skovskolen, Københavns Universitet igangsætte flere
projekter til gavn for biodiversiteten på arealerne.

Kontaktperson: Marlin Lyhne.Nielsen; 2533 109 6.
mhn@bibus.dk
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