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’Sommerfuglehaverne’

I de mere ’private lommer’ kan der gøres en mere intensiv 
insats. I projektet anlægges kun området ved Kløvertoften, 
der herefter kan fungere som inspirationszone for de øvrige 
grundejerforeninger.

- Blomstrende græsland trækkes op mellem bebyggelsen. 
- Bar flade med marksten, grus og dødt ved
- Legebakker etableres af muldafskrab 
- Nektar og værtsplanter udsås for flere sommerfugle arter 

På sigt kan der plantes hasselbryn til at lege i og grupper af 
frugtlunde med bærbuske, der virker rumdannende og 
nedbryder den store skala.   

SIGNATURFORKLARING

Etableres nu / drift foreslås ændret  fra nu af

Forslag, der kræver yderligere finansiering

Ønsker på sigt 

Etableret sti - grus belægning

Foreslået sti - slået i eng/græs

Skråninger - lad dem stå vilde

Lavtblomstrende urteplæne

Den Grønne Kile

Græssende dyr

Successions-bræmme med græssende dyr

Hegnet areal - fuglekrat

Høslæt med slingrende slåning

Lund - selvgroet

Blomstereng

Bar flade - sten, successionsområde, dødt ved

Bakker

’Sommerfuglehave’

Frugtlund

2 stk Falkekasser

Legeplads, eksisterende

Boldbane, eksisterende
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Græssende dyr
Indtil da høslæt og 
fjernelse af afklip

’Sommerfuglehave’

’Sommerfuglehave’

Eks legeplads

Eks legeplads

’Sommerfuglehave’

Eks.
Frugtlund

Blomstereng
og bar flade

Hasselkrat 

Bar flade

Bar flade

Blomstereng

Blomstereng

Græssende dyr
Indtil daslingrende 
slåning, bred slået sti 
etableres over bakke, 
her er mange værtsplan-
ter for insekter

’Udsigtsplatform’

Lunden
Bevar selvgroede træer
Høslæt under
Slå stier

Græssende dyr

Sti udenfor 
indhegning

Slingrende slåning

Slingrende
slåning

Slingrende slåning

Slingrende 
slåning

Slingrende 
slåning

Successions-bræmme:
Råjord blotlægges,
artsrig skovbrynsflora 
og fauna invaderer

Genetablering af naturlig 
hydrologi med hensynta-
gen til stiforløb

Hegnede felter
Enkelte tjørn og slåen planters, 
der spredes olden
- vil over tid gro til fuglekrat
Skoven vandrer ind 

Blomstrende skrænter
’selektivt slæt’

Blomstrende skrænter - ’selektivt slæt’

§3 søer og mose
Høslet og udtyn-
ding på syd og 
vestside for mere 
solindstråling 
(lille salamander)

Nørremarkshallen

Sundhedsskoven

Blomstereng

Blomstereng

Frugtlund

Blomstereng

Blomstereng

Blomstereng

Blomstereng
og bar flade
(balancesten 
og stammer)

Bar flade

Evt.  ny klimasø

*

*

Fugleplatform

Den 
Grønne Kile

Den 
Grønne Kile

2 stk Falkekasser

Bålplads, 
shelters

Korntoften

Kløvertoften

Skovbyen

Lertoften

Skovtoften

Grantoften

Lærketoften

Fyrretoften

Kobbelvænget

Kløvermarken

Lille Grundet

Grundet Bakke

Stentoften

Eks legeplads

Eks legeplads
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