Sådan laver du græsland
Lad græsplænen gro og stop med at
gøde den. Når græsset bliver langt vil
du se de andre planter, som også gror i
den. Din bevoksning bliver ad åre til et
”græsland”.
Sådan passer du et græsland
Hvis du er så heldig at have sandet eller næringsfattig jord, skal du kun slå
bevoksningen et par gange om året.
Slå første gang i maj og igen sent i september, når urterne er holdt op med
at blomstre. Husk derefter at fjerne
afklippet. Det afklippede græs kan
komme i komposten, i køkkenhaven
eller under frugttræer og buske rundt
om i haven.
Græsland dannes hurtigt når man lader være med at slå og gøde. Med tiden vil flere og flere arter finde plads og give liv til haven.
Planter som kongepen, hvidkløver og bellis er typisk blandt de første. (Foto: Katrine Turner)

Natur i græsplænen
En kortklippet, grøn, kontrolleret græsplæne er noget som mange drømmer
om. Men for dyr og planter er det en
komplet ørken, og vedligeholdelsen koster desuden i klimaregnskabet.
I stedet for plænen kan du lave et
”græsland”, der kan indeholde flere
hundrede arter af vilde planter og give
mad og skjulesteder til mange dyr. Du
behøver ikke omlægge hele plænen,
men overvej om ikke noget af den
grønne ørken kunne gøres lidt vildere
og give plads til mere natur.

Undgå gødning
Arbejdet med jorden er helt centralt,
og enhver have har sine egne jordforhold. Når man skal have flere vilde
planter ind i haven, er det først og
fremmest vigtigt ikke at gøde. Næringen i gødning giver simpelthen for meget mad til brændenælder, tidsler og
mælkebøtter, som hurtigt bliver høje
og skygger de andre planter ud. Det er
en af grundene til at mange af de danske plantearter i dag er sjældne.
Derfor er opgaven i en vildere have lidt
anderledes end vi er vant til fra køkkenhaven, nemlig at fjerne næring i stedet
for at tilføre den.

Hvis der ikke er ret mange forskellige
blomster i din græsplæne, er det en
mulighed at supplere med frøblandinger (køb dem uden græsfrø i – det skal
nok komme) eller planter. Spørg evt. en
lokal biolog eller i fora på nettet.

Det bedste er at skære græsset bort fx. med en le. På den måde
skånes græsset og alt hvad der lever i det, og blomsternes frø
kan spredes. Lad afklippet ligge et par dage så frø kan falde ud og
vokse op igen. (Foto: Habitats)

Udpin jorden
Hvis der er meget muldjord i din have,
skal du slå bevoksningen lidt oftere de
første par år, for at udpine jorden, så
der langsomt kan komme flere og flere
urter i græsset. Hvis du må slå oftere
end to gange årligt, så lad skiftevis forskellige områder stå med blomster.
Endelig er det en mulighed at grave
nogle kvadratmeter af græstørven væk
i ca. 10-15cm dybde, og give endnu bedre plads til nye arter kan indfinde sig.

Pasning
Slå græsset i foråret og efteråret, og fjern afklippet. Husk der skal kunne
komme lys ned til jordbunden. Slå evt. nogle stier i det vilde græsland, så
du kan gå en tørskoet tur og opleve livets summen.
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