Praktiske rad til at lave vildeng pa fællesarealer
Af Dang Le

1. Tag initiativ
Der skal gøres noget for at få flere forskelligartede værtsplanter, nektar- og pollenproducerende
blomster til Danmarks insekter, der er hårdt pressede.
Måske har du tænkt, at man burde gøre noget eller at det kunne være spændende at komme i gang
med at lave mere insektvenlig natur. Men det afgørende er, når man tager springet og rent faktisk gør
noget. Hvis ingen andre har taget initiativet, må det være et tegn til, at man selv skal gøre det.
Man behøver slet ikke være botaniker eller biolog for at komme i gang. Det kræver udelukkende, at
man tør gøre mere end blot at tænke på, hvad man kunne gøre.

2. Vis de konkrete fordele ved at have blomstereng i haven
Det er ikke alle, der er vokset op med en interesse for naturen, men det udelukker ikke, at de kunne
få vækket en interesse. Den forbedrede biodiversitet er bare en af de mange fordele ved at have en
blomstereng. Læg vægt på nogle af disse håndgribelige fordele ved at have vilde blomster, når du
taler med andre:
- Vis, at det ikke var svært eller tidskrævende at erstatte en stor del af græsplænen med
et blomsterbed, der mest af alt vedligeholder sig selv.
- Giv naboerne en buket med de vilde blomster i ny og næ. Kom forbi med en buket, så de
kan få øjnene op for, hvor smukke blomsterne er.
- Læg buket- sommerfuglebilleder ud på Facebook og Instagram, for at sprede buskabet
om fordelene ved vild blomstereng i haven.

3. Vær nøgtern og imødekommende
Det er meget forskelligt, hvor engagerede haveejere er omkring biodiversitet. Derfor kan det for
nogle være en stor mundfuld at høre om insektkollaps, vilde bier versus honningbier og
udryddelsestruede sommerfuglearter.
Vær reel omkring hensigten om ønsket for at gøre noget for insekterne, men fremhæv ligeledes
hvordan et stort fælles blomsterhav kan have en mærkbar positiv indvirkning på kvarterets
huspriser. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan din nabos salgsopslag vil kunne blive forbedret
af et billede af området, der blomstrer i fuldt flor.

4. Skab et fællesskab
Der er med sikkerhed nogle i dit nabolag, som har lettere ved at se fordelene end andre. Tag fat i
nogle af dem du taler godt med og få deres syn på blomsterkonceptet. Måske du ikke har overvejet,
hvordan tilplantede fællesarealer vil påvirke hundeejere, allergikere, andres æstetiske sans osv.
Tilpas jeres idé efterhånden som gruppen vokser. På den måde ender det med at blive et fælles
projekt.

5. Søg tilskud
Danske blomsterengsfrø kan være dyre (op til 5 kr. pr. kvadratmeter) og det er ikke sandsynligt at
grundejerforeningskassen vil dække anlægsomkostninger.
Heldigvis findes der fonde, der kan dække størstedelen af omkostningerne. Eksempelvis blev Egå
Engvejs blomsterprojekt støttet af NRGi Værdipuljen, der støtter projekter i Østjylland. Andre fonde
kunne være Friluftsrådet, Miljø- og Energifonden, Nordeafonden.
Det kan være hårdt arbejde at søge penge, men det betaler sig helt bogstaveligt.

6. Kend din blomsterblanding
Dansk Vildeng (uden græs) kan købes fra Danmarks Naturfredningsforenings webshop.
Blandingen har en stor andel (op til 40 % af vægten) af kornblomst- og klintefrø, hvilket kan give et
monotont udtryk det første år. Disse frø er de største i blandingen og kan med fordel sies fra, så der
med én blanding kan skabes flere beplantninger med vidt forskelligt udtryk.

7. Gør plantedagen til en vejfest
Når blomsteregnen skal plantes i lokalområdet, er det vigtigt at folk støtter op om initiativet. Lav
derfor en velplanlagt begivenhed med kaffe og kage, og samle en stor del af beboere fra vejen, som
kan hjælpe til med at grave, rive, så og stampe.
Inviter alle lokale, og så kan folk hjælpe til og hygge sig sammen om at plante blomsterne.

