Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder
Denne vejledning omhandler vedligeholdelses- samt plejeopgaver på kommunale grønne
områder, som må udføres af lokale interessenter samt frivillige borger/borgergrupper. Der
opfordres til, at man bruger sin sunde fornuft under arbejdet, og har sin egen sikkerhed for øje.
Ligeledes skal arbejdet udføres i respekt for dyrelivet – især med fokus på yngletiden.
Følgende arbejder kan udføres på kommunale grønne områder, efter nærmere aftale og
vejledning fra Greve kommune, Vej og Landskab:

Arbejdet

Bekæmpelse af invasive
plantearter

Formålet

En række af de introducerede
plantearter i Danmark bliver invasive,
og skaber store problemer for vores
hjemmehørende danske natur, for
sundheden og har store økonomiske
konsekvenser. Derfor kan det være
nødvendigt at bekæmpe eller i hvert
fald forsøge at kontrollere
udbredelsen af disse arter.

Rydning af krat

Hæmme tilgroningen af de lysåbne
arealer og derved skabe bedre forhold
til de plante- og dyrearter, der er
tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Fjernelse af uønskede
vedplanter

Hæmme tilgroningen af de lysåbne
arealer og derved skabe bedre forhold
til de plante- og dyrearter, der er
tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Oprykning af små
vedplanter

Hæmme tilgroningen af de lysåbne
arealer og derved skabe bedre forhold
til de plante- og dyrearter der er
tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Udførslen

Bekæmpelsen skal ske i overensstemmelse
med de af Greve Kommune udstukne
retningslinjer, da de forskellige arter skal
bekæmpes vidt forskelligt og
bekæmpelsesmetoden afhænger af områdets
størrelse og karakter.
De hyppigste invasive plantearter i Greve
Kommune er:
Sildig gyldenris, pileurterne (japansk, kæmpe
og hybrid), kæmpe bjørneklo, rynket rose og
vild pastinak.
Her kan benyttes håndredskaber uden motor,
som håndsave, ørnenæb, machete, grensaks
osv.
Fjernelse af det afslåede plantemateriale
opsamles og fjernes fra arealerne. Dette
gøres for at udpine arealet og på sigt øge
biodiversiteten.
Man kan dog med fordel efterlade bunker
som levesteder for insekter og gemmesteder
for små pattedyr og fugle.
Her kan benyttes håndredskaber uden motor,
som håndsave, ørnenæb, machete, grensaks
osv. Der må nedskæres vedplanter op til 8-10
cm. i diameter.
Fjernelse af det afslåede plantemateriale
opsamles og fjernes fra arealerne. Dette
gøres for at udpine arealet og på sigt øge
biodiversiteten.
Man kan dog med fordel efterlade bunker
som levesteder for insekter og gemmesteder
for små pattedyr og fugle.
Manuelt oprykning af små vedplanter. Det
oprykkede materiale opsamles og bortskaffes
fra arealet. Dette gøres for at udpine arealet
og på sigt øge biodiversiteten.
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Rydning/slåning af
Tagrør eller
Dunhammer

Hindre tilgroning og overskygning samt
sikre en tilpas vegetationsstruktur for
det dyre- og planteliv, der er tilknyttet
søen/vandhuldet/vandløbet og dets
omgivelser.

Afgræsning

At hæmme tilgroningen af vedplanter
samt fremelske bestemte typer af
biotoper.

Høslæt

For at øge artsrigdommen og gavne de
mange urter, som har det svært i
konkurrencen med græsser og
næringselskende arter. I forhold til
græsning er høslæt meget mere
effektivt til udpining af arealerne da
kreaturer tilbagefører næsten al
biomasse som kokasser til arealerne.
Metoden er også mere selektiv.
At holde en græsplæne på et givent
pleje niveau. Som er defineret ud fra
højde og udsende.
Formålet kan også være at hæmme
tilgroningen af vedplanter.
At fjerne herreløst affald, så de grønne
områder bliver renere og dermed rare
at være i. Samtidig forhindres en
forurening af naturen.
Forlænge levetiden af inventar.

Græsslåning

Renholdelse af arealer,
opsamling af affald
Oliering/maling af
inventar

Bekæmpes manuelt ved optrækning og/eller
slåning med le eller andre håndredskaber. Er
det nødvendigt, så kan der benyttes waders.
Der opnås størst effekt ved at skære tagrøret
lige under vandoverfladen. Dette hjælper dog
ikke på dunhammer.
Det afslåede materiale indsamles og fjernes
så de ikke tilfører næringsstoffer til søen,
vandhuldet eller vandløbet.
Almindelig vedligeholdelse med
håndredskaber kræver ikke tilladelse.
Større rydninger må kun foretages fra 1.
marts til 31. september, såfremt man har fået
en dispensation fra naturbeskyttelsesloven
Udsætning af afgræsningsdyr (køer, heste,
får, geder osv.).
Alt efter hvilket biotop man skal pleje, vælges
det afgræsningsdyr der er bedst egnet til
opgaven. Der fastsættes et græsningstryk der
er tilpasset arealet.
Her kan anvendes le.
Af hensyn til plante- og dyreliv bør høet ikke
slås før tidligst 1. juli. Dog på særlig
næringsrige arealer kan der med fordel slås et
forsommerslæt og et sensommerslæt.
Fjernelse af det afslåede plantemateriale
opsamles og fjernes fra arealerne. Dette
gøres for at udpine arealet og på sigt øge
biodiversiteten.
Her kan benyttes en håndskubbet slåmaskine
eller motoriseret græsslåmaskine. Der skal
holdes afstand på 40 cm fra træerne, så
træets ved ikke tager skade.
Her kan anvendes en affaldsgribetang,
handsker og poser til opsamling.
Valg af maling eller olie skal aftales med Vej
og Landskab.
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