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Hvad er biodiversitet?
Variation af...

GENER

ARTER
ØKOSYSTEMER



Udfordringer:

- Konkurrence om plads
- Mangel på naturlig dynamik
- Mangel på kontinuitet
- Overskud af næringsstoffer

Muligheder:

- Der er ikke produktionskrav til landskabet
- Der er variation i bylandskabet
- Dagsorden om vild bynatur og klimatilpasning
- Mulighede for formidling til mange mennesker



Kommunikation og borgerdialog

Biodiversitet i private haver

Vedtagelse af strategi ultimo 2022Afprøving af fysiske tiltag

Afprøving af fysiske tiltag

BiodiversitetstiltagPolitisk beslutning, strategi og tiltag

Biodiversitetsstrategiens tilblivelse 
- Progressiv tilgang



Gennemførte Vild Med Vilje-tiltag, 2021
- Blomstrende engblandinger
- Nye slåningsdynamikker i vejkanterne
- Høslæt med opsamling af afklip på engarealer
- Oprensning af søer
- Nye vådområder
- Stensætning i udvalgte åløb
- Biodiversitet i skoven 

Biodiversitetstiltag





Vi vil skabe plads til levesteder, hvor der er vilje og hjerte.





Grøn Mosaikguldsmed

Fotos: Kurt Engelhardt





Oplæg i Aboretet
sommerfuglehaver
ved biolog, Ph.d., forfatter og fotograf, 
Michale Stoltze  

Havevandring
Annelises have
ved vild Havekonsulent, Signe Schrøder

Havevandring
Anne Maries have
ved vild Havekonsulent, Signe Schrøder

Indvielse af Krebseklosøen 
Biodiversitet i Krebseklosøen
ved Aboretet, Hørsholm Kommune og 
15. Juni Fonden

Kulturdag
ved Hørsholm Kommune

Arrangementer i 2022

Oplæg i Aboretet
Naturvenlig have 
ved vild Havekonsulent, Signe Schrøder

Oplæg for DN
Biordiversitet i Hørsholm
ved Hørsholm Kommune
Lise K. Bro og Emil D. Johansen

De fem naturbånd

Park / skovbånd

Kyst / haver / skov
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Foto: Kurt Engelhardt



Organisering

Biodiversitetsstrategi (vision, mål, retning)

Politisk lederskab

Kortlæ
gning

Biodiv. i planlæ
gningen

Inddragelse
Biodiversitetsafprøvninger og tiltag

D
rift af kom

m
unale arealer



Vision:
Hørsholm Kommune vil 
fremme biodiversitet og 
naturoplevelser 
i kommunen

Mål: Naturvenlig drift

Mål: NaturkvalitetMål: Bynatur 
og planlægning

Mål: Naturforståelse

Vision og mål
• • Fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere og ansatte Fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere og ansatte 
• • Forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byenForbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen
• • Omstille den kommunale drift til at være mere naturvenligOmstille den kommunale drift til at være mere naturvenlig
• • Integrere biodiversitet i bynatur og planlægningIntegrere biodiversitet i bynatur og planlægning



Bevar, forbedr, forbind, formidl
- De fem naturbånd

Park / skovbånd

Kyst / haver / skovÅ
da
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e

Overdrev/skov

Skov / åbent land



Indsatsområder

• • Arbejde strategisk med øget naturkvalitet og biodiversitet i kommunens 

Arbejde strategisk med øget naturkvalitet og biodiversitet i kommunens 

større sammenhængende naturområder

større sammenhængende naturområder
• • Sikre langsigtede prioriteringer af god naturpleje på kommunale naturarealer.

Sikre langsigtede prioriteringer af god naturpleje på kommunale naturarealer.

• • Fornyelse af driftsbeskrivelser af kommunens veje og grønne områder Fornyelse af driftsbeskrivelser af kommunens veje og grønne områder 
med et naturvenligt fokusmed et naturvenligt fokus

• • Omstilling af Hørsholm Kommunes maskinpark på Materielgården til frem-

Omstilling af Hørsholm Kommunes maskinpark på Materielgården til frem-

tidig naturvenlig drift

tidig naturvenlig drift

• • Undersøge genanvendelse af biologisk materiale herunder græsafklip og tang

Undersøge genanvendelse af biologisk materiale herunder græsafklip og tang

Drift

Naturkvalitet

Byudvikling

Naturforståelse
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• Tilpasse driften så den under-
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Fra ord til handling

Biodiver-
sitets-
strategi

Aktivitets-
katalog 
inkl. kort

Udførte aktiviteter + fremadrettede potentialer
Opdateres en gang årligt

Vision, mål, retning
Inkl. indsatsområder og handleplaner 
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Årshjul for biodiversitet og drift i Hørsholm Kommune 

Naturens uge uge 38

Udsåning af frø

Udsåning af frø
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Høslæt 2.

Fra midt sept til midt nov
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ing

Erfadag 1 (MG, ledelse + ADM) 

Nye tiltag

Erfadag 2 (MG, ledelse + ADM)

Evaluering

Beskæring

Skovprojekter

Tematur MG + ADM

Græsning

SABen (Tovholder for 
Fjerne vedplanter på strandeng
Rent a cow

2022
Dialog med Golfbanerne
Dialog med Skoven, statsskoven
Private ejere af fredede områder
Evt. opsigelse af forpagtning
Planlægge med skolerne for 2023

2023
Evt. ibrugtage forpagtningerne
Genovervejelse af græsningsaftaler (udbyd evt. pulje af arealer)

Renhold af såbede

Budgetforhandlinger - driftsbudget for 2022

1 el. 4. årligt tiltagskatalog

Tværfagligt erfarings- og vidensdelings seminar for admi-
nistratione og materielgården ift. optimering af naturind-
satsen



Gennemførte Vild Med Vilje-tiltag, 2021
- Blomstrende engblandinger
- Nye slåningsdynamikker i vejkanterne
- Høslæt med opsamling af afklip på engarealer
- Oprensning af søer
- Nye vådområder
- Stensætning i udvalgte åløb
- Biodiversitet i skoven 
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Vejkanter 2022 - Slåning
Grøn: Høslæt ekstern __Blå: Urørt __Orange: Høslæt med opsamling MG
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Vejkanter 2022
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FAKTA

	■ Som insekt er guld-
smede et af jordens 
ældste dyregrupper. 
De har eksisteret 
i 300 millioner år 
- mod menneske-
racens 300.000 år.  
Lever af insekter og 
er en efektiv jæger 
i luften. Oprindeligt 
havde guldsmede et 
vingefang på op til 
70 cm. Deres øjne er 
sammensat af 10.000 
øjeelementer. 

	■ Guldsmede har en 
usædvanlig levevis 
og et helt særligt 
kærlighedsforhold 
til krebseklo-plan-
ten, som vokser i 
vandet. 

	■ En guldsmed lever 
fra nogle få uger og 
op til to måneder, 
hvorefter de dør. 
Det går  alene ud 
på at inde en mage 
og få lagt nogle æg. 
Forinden har de 
levet to-tre år som 
larver på bunden 
af søen. I sin tid 
lagt som æg på 
krebseklo-plantens 
blade, som om vin-
teren synker ned, 
så æggene bliver 
vanddækket. Her-
efter udvikler de sig 
til larver og lever på 
bunden, inden de 
efter et par år krav-
ler op og folder sig 
ud som guldsmede.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis  ■   ONSDAG 17. AUGUST 2022

TEMA: Biodiversitet i Hørsholm Kommu-ne har fået stor poli-tisk fokus.

Af Morten Timm

HØRSHOLM: Biodiversitet i Hørsholm rykker højere og højere op på den politi-ske dagsorden - og lige efter indvielsen af Krebse klosøen satte en række kommunal-bestyrelsesmedlemmer sig 

sammen til et temamøde om netop biodiversitet og et kommende oplæg til en stra-tegi på området.
-  Det er en sag, jeg brænder rigtig meget for, og jeg har kæmpet meget for at få bio-diversitet med i vores byud-vikling. Det er fedt, at vi nu samles om temaet, og vi bliver oplyst og får en fælles viden, så vi kan sætte en endnu mere fælles retning, siger Charlotte Kirchheiner (K), formand for Byudviklingsudvalget.

Hun synes, at Hørsholm er ved at have turbo på bio-

diversiteten, og på en skala fra 1 til 10, vurderer hun Hørsholm til at være på et 6-tal - og omkring 8 i vores bevidsthed.

Lært hvad vi kan udretteAnne Ehrenreich (UP) fin-der også emnet rigtig spæn-dende, men hvor det er af-gørende vigtigt at inddrage borgerne, da det meste af jorden og arealerne i Hørs-holm er privatejet.
-  Jeg vil give Hørsholm et 6-tal lige nu. Jeg synes be-stemt godt, at vi kan gøre 

det bedre, selvom vi allere-de er godt i gang, siger Anne Ehrenreich.
Formand for Klima- og miljøudvalget, Marcus Gul-dager (S), hæfter sig ved da-gens indvielse af Krebseklo-søen.

- Nu har vi set, hvad vi kan udrette, når vi tager det al-vorligt. Så jeg håber også, at de andre (politikere - red.) er med på at fortsætte den retning for hele kommunen, siger Marcus Guldager. Han vurderer, at Hørs-holm helt klart er på vej mod 

toppen, når det kommer til biodiversitet, og kommunen samlet nærmer sig en god 8’er.
-  Lige nu er vi ikke den grønneste kommune, men vi er på vej i den rigtige ret-ning, slår han fast.

Skal med i bylivet
Ann Lindhardt (V) var også rigtig glad for at se Krebse-klosøen med guldsmedene, selvom hun ikke selv kunne få øje på nogen af de flyvende rovdyr. 
-  Jeg ser frem til de ideer og 

Hørsholm bevæger sig vej mod toppen på biodiversitet 

BIODIVERSITET: 
Grøn mosaikguld-
smed har fået et 
unikt levested ved den lille Krebseklo-sø i Hørsholm. Et 
biodiversitetprojekt sat i gang af en lokal borger.

Af Morten Timm

HØRSHOLM: Ved første øje-kast vækker det lille opren-sede vandhul for enden af Folehave Overdrev i Arbo-ratet bag Hørsholm Kirke-gård ikke synderlig opsigt. Men står man stille og kig-ger ud over det vil man se og fornemme et summende liv af insekter og en af luftens mest effektive rovdyr - nem-lig guldsmeden - og specielt grøn mosaikguldsmed - i sit rette element.
Vandhullet - eller Krebse-klosøen som den hedder - er blevet centrum for et succes-rigt biodiversitet-projekt og 

en regulær redningsaktion af netop den grønne mosa-isk guldsmed, der længe har været en truet art. Det er historien om, hvordan en plante (krebsekloen - red.) og grøn mosaikguldsmed hænger sammen på smuk-keste vis.
-  Vi har fået et guldsme-de-mekka - et guldsmede-pa-radis. I Danmark har vi 40 guldsmedearter. Hernede findes der i hvert fald 15 ud af 40. Det er interessant, siger en begejstret Steffen Brøgger Jensen, biolog og programchef hos 5. Juni Fonden.

Reddet og stadig truet
Han er ikke i tvivl om den store betydning den lille sø i Hørsholm har for den ikoni-

ske guldsmeds overlevelse.- Vi må sige, at Hørsholm med denne indsats er med til at redde den grønne mo-saikguldsmed. Den har væ-ret og er stadig truet. Den er fåtallig og står på listen over strengt beskyttede arter. Det her betyder, at vi nu har en bestand af en Danmarks sjældneste guldsmede - som er beskyttet i Danmark og hele EU. Hørsholm bidrager dermed til fællesskabets og EUs naturbekyttelsesstra-tegi, siger Steffen Brøgger Jensen.
-  Det bedste kommunen kunne have gjort for den, var det her. Nu skal det formidles, og borgerne skal ned at se det her og hører dens historie. Det er et smukt sted, hvor man kan have picnic, fortsætter Steffen Brøgger Jensen. Der er parkeringsplads på Foleha-ve Overdrev, hvor man til fods fortsætter ad stien og finder Krebseklosøen lidt til højre.Ved aktivt at gøre noget for at udvide og styrke forekom-sten og ved give dem et godt kerneområde som i Krebse-klosøen, har den mulighed 

Grøn mosaikguldsmed har fået sig et perfekt levested ved Krebseklosøen i Arboretet, som er et oicielt indviet. Til højre er det Lise Kloster Bro, 

biodiversitet-projektleder i Hørsholm Kommune, og Stefen Brøgger Jensen, 5. Juni Fonden.  Foto: Kurt Engelhardt/Morten TimmTruet guldsmed har mødt sin redning i Hørsholm
for at flyve langt og sprede sig.

-  Når vi gør noget ekstra for arten, så skaber vi en stærkere population, som kan sprede sig herfra. Især hvis kommunen vil lave endnu flere vandhuller. Det her bliver en kernebestand, der er så stærk, at den kan sprede sig herfra. Og det er det helt centrale, for der er et kæmpe potentiale i Hørs-holm, hvis man vil rense fle-re vandhuller op, fortæller programchefen hos 5. Juni Fonden.

Søen indviet
Torsdag var der officiel ind-vielse af Krebseklosøen, hvor medlemmer af Hørs-holm Kommunalbestyrelse, repræsentanter fra 5. Juni Fonden, Københavns Uni-versitet og Arboretet deltog. Plus en enkelt civil borger, Kurt Engelhardt.
For projektet havde for-mentlig ikke været noget uden Hørsholmborger Kurt Engel-hardts indsats og ihærdighed. Det mener Steffen Brøgger Jensen.

se, høre og mærke, hvad de forskellige vinkler er på biodiversitet, siger Morten Slotved.
Det var i øvrigt den da-værende konservative mil-jøminister Connie Hede-gaard, der i sin tid tildelte Hørsholm den ikonisk grøn-ne mosaikguldsmed som kommunens ansvars-art.

visioner, der bliver fremlagt nu, siger hun, men kan ikke umiddelbart vurdere Hørs-holm på 10-skalaen.
Borgmester Morten Slotved (K) mener, at Hørs-holm ligger i den høje ende - men kommunen er også be-gunstiget af skov og vand.-  Men vi har ikke været gode nok til at tænke det ind i vores byliv og byudvikling. Det er dér, vi skal gøre en forskel, og hvor det skal blive synligt. Som helhed ligger vi på 7-8 stykker, men kigger vi på de bebyggede områder er vi nede på 3-4. Der har vi ikke meget biodiversitet, og den skal op på samme niveau, understreger Slotved.

-  Hele idéen til at skabe et levested for den ikoniske guldsmed kommer fra Kurt Engelhardt. Han har som na-turinteresseret gået og fulgt dem i flere år - og han kan kende guldsmedene og har lø-bende lavet rapporter til kom-munen og kommet med for-slag til, hvad de skulle gøre. Vandhullet var næsten væk dengang, og guldsmedene næsten forsvundet, og det er hans fortjeneste, at kommu-nen begyndte at rense søen op for at skabe bedre betingelser. På et tidspunkt snakkede vi i 5. Juni Fonden sammen med Hørsholm Kommune og Kurt om at lave et større projekt, og det er så blevet til det her, vi indvier i dag, beretter Steffen Brøgger Jensen.

Vokser tre-fire gange
Projektet har kostet 300.000 kroner og er finansieret af Hørsholm Kommune og 5. Junifonden i fællesskab med 150.000 kroner til hver. -  Af de 15 guldsmedearter, vi har set her, er to af dem blandt de i alt tre fredede ar-ter, vi har i Danmark og er internationalt beskyttet. Al-lerede der kan vi sige, at de penge, der er brugt, er godt anbragt, fastslår Steffen Brøgger Jensen.

Kurt Engelhardt ønsker ikke at tage æren for noget, men han nikker anerken-dende og siger til Frederiks-borg Amts Avis og Ugebla-det, at han er glad for det, der nu er skabt for den grønne mosaikguldsmed i Hørs-holm.
Han vurderer, at bestan-den af grøn mosaikguldsme-de allerede i år er tre-fire gange så stor som sidste år. Og han skønner, at man næ-ste år igen vil se tre-fire gan-ge så mange af de elegante og effektive insektjægere.

En større mening
Det glæder også borgmester Morten Slotved (K) at se.- Vi er godt i gang med bio-diversiteten i Hørsholm - og alt det med ’Vild med Vilje’ har en større mening. Jeg tror at  komme ud og se dette vandhul, og hvad det egent-lig betyder, det giver nogle indtryk til os kommunalbe-styrelsesmedlemmer. Det er vigtigt, at vi får lov til at 

»»  Vi har fået et guld-
  Vi har fået et guld-

smede-mekka - et guld-
smede-mekka - et guld-
smede-paradis...smede-paradis...

Stefen Brøgger Jensen



Land Art værker på Nattergaleengen

Forpagtninger

Yderligere paddehuller + 
sten, Usserød Ådal

Grønt danmarkskort

Lavt naturkvalitetspotentiale, højt formidlingspotentiale
Højt naturkvalitetspotentiale
Meget højt naturkvalitetspotentiale

Signaturforklaring

Kommunalt ejede naturområder der i dag bortforpagtes. Lægges op politisk til hjemtagelse.
Ideer til indsatsområder

Rungsted Rev, 
undersøgelse 
af potentiale

Øget biodiversitet ovenpå sandfordring, 
Mikkelborg Strandeng

Kære naboer

Her får græs og blomsterplanter lov til at vokse vildt. 

Vildmedvilje.dk\horsholm

Mere vand på Sophienberg-engen, naturlig hydrologi. 
Understøtter værdifuldt biodiversitetshotspot
(Et af kerneområderne i biodiversitetsarbejdet)

Omdannelse af rundkørsel til mere 
rationel drift. Anlægges driftsekstensivt 
med hjemmehørende arter

Kommunens vejrabatter i byen og på 
landet driftes forsøgsvis på en ny måde
Justeret ift. forrige vækstsæson

Omdannelse af ca.10 oversigtsbede til 
mere rationel drift. Genanvendelse af 
sandkassesand fra daginstitutionerne.
Anlægges med hjemmehørende arter.

Potentielle biodiversitetstiltag, på kommunale arealer, 2023+

Kystnær biodiv. på kommunens 
strandgrund

Rydning ved jord/stendige

Kokkedal vest som 
grøn byggemodning med frem-
tidens hjemmehørende træer. 
Skaber værdi over tid. Evt. med 
træer fra bigbags fra byprojekt

Omdannelse af rundkørsler

Omdannelse af rundkørsler

Nedenstående er ideer og potentialer for fremtidige biodiversitetstiltag for 2023+. 
Større projekter skal politisk godkendes før de igangsættes. 
Ideer præsenteres for at skabe synlighed omkring fremtidige potentialer.  

• Slyngning af Pugemoserenden. Slyngning omkring bakken samt overløb til vådeng
• Gedvadsrenden - grus og stenbanker
• Naturlig hydrologi på Sophienberg Jordene
• Biodiversitet i Rungsted Havn
• Rungsted Rev, forundersøgelser ift. potentiale
• Biodiversitet på den sandfodrede kyst
• Håndtering af regnvand på Nattergalenngen
• Genskabelse og fritlægning af skovdige, Kokkedal skov
• Give plads til/fritstille store værdifulde træer, Kokkedal skov
• Sprængning af træer, Kokkedal
• Omlægning af flere rundkørsler
• Omlægning af oversigtsbede



Dilemmaer man som embedsmand kan støde på 
i omstillingen af driften i en politisk virkelighed

Figur 1 - ’Haren og skildpadden’ er udtryk for at vi arbejder med biodiversitet i to tempi. De hurtige (Haren) er mest synlige på kort sigt, hvor de længerevarende 
(skildpadden) typisk her hvor der opnås størst naturforbedrende effekt på sigt.  



Hurtighed og synlighed



Erfarings- og vidensopbygningHurtighed og synlighed



Kulturforandring



Foto: Kurt Engelhardt

Oplevelser og begejstring


