
Afvikkel græsplænerne – og skab natur, kultur og beskyt miljøet & klimaet
Advarsel informationstung tekst !-) – http://scientific.dk/grass.pdf 

Klima: Der er behov for at neddrosle arealerne af de slåede græsplæner aht. Klimaet (fig.1). Årsagen er, at ved 
græsslåning udvikles anaerobe mikro-klimaer, hvor N2O frigives. Effekten af denne gas er 298 gange så 
aggressiv som CO2. Ved at erstatte græsplæner med næringsfattige naturtyper, går man fra græsplænernes 700-
2450kg CO2eq/år/ha(1) til at udlede en åben natur’s 200kg CO2eq/år/ha(2). Dvs vi reducerer med mindst 500 kg 
CO2eq/år/ha. Da en lille benzin-bil udleder 0.11 kg CO2eq. pr km(2a), svarer den årlige udledning fra 1ha. græs-
plæne til mellem 4.500-22000km’s bil-kørsel eller hvad der udledes fra en bil i tomgang på over 380 timer(2b).
Heri er end ikke indregnet græsslånings-processen som kan være særlig voldsomme eks. ved golfbaner (2c).

Klimatilpasning: Nedsivningen er dårlig på standard-gartner-jord fordi den er lerblandet og græsplænerne ofte 
er tromlede. Dertil kommer risiko for kloakoverløb til flade græsplæner, modsat smalle dale, der er nemme at 
oprense. En hygiejnisk og effektiv vandstyring kan fortages ved at omdanne flade græsplæner til bakke- og 
dalområder. Det kan gøres ifm. klimatilpasningsarbejdet eller at plombere problem-arealer med udgravningsjord.
Det ren-klassificerede gratis næringsfattige jord fra metroselskabet bl.a. 1000-2500m3 var accepteret af 
metroselskabet til at lægge ud over KKs karakteristiske (let forurenede) jord uden §8-tilladelse medmindre 
anlægsarbejdet sker på (forurenings)kortlagte grunde. Kombineres varsling, rør-overløb & muck/ler-membraner 
som plombering kan vandbevægelsen styres sikkert forbi forurenede grunde.

Kultur: Ja, græsplæner der ikke er for tørre eller for våde ér velegnede til fodbold – omend kunstgræs tåler mere. 
Men ellers tilbyder græsplæner ikke funktioner, som (by)natur ikke også kan varetage. Og bedre da de tilbyder 
multifunktionelle landskaber: Eks. strande til sol+badning, næringsfattige jorde, der forebygger ukrudt og 
udvaskning, kuperede lysåbne bynatur-typer, der styrer vandet, skaber variation og rekreation. De kan 
kombineres og kultur-beriges – f.eks. ved at føre landart og brugskunst såsom broer, rulle-, løbe-, parkour- og 
skater-baner igennem bynaturen... 

Økonomi: Forslaget er omkostningsneutralt, idet indsatsen under anlæg gør brug af arbejde, der alligevel skal 
udføres (transport af affaldsjord eller skybruds-udgravning). Plejeindsatsen omlægges fra græsslåning til 
beplantning af træer og rodzone-planter. Ved omlæggelse til næringsfattig jord vokser uønskede planter /ukrudt 
og invasive arter meget langsomt på bakkerne.

Alle slåede græsplæner frigiver klimagasser (kvælstof-ilter, der er 298x så aggressive som CO2). 

Fig.1. Kloakoverløb på et tromlet græsareal. Ved at (gen)skabe smalle dalområder kan forurening i disse små bæk-arealer let oprenses.
 

Natur-$: Der er i alt 179 arter, der beregnes at have haft en væsentlig tilbagegang fra 1950 til 2010, bl.a. som 
følge af atmosfærisk kvælstofbelastning(9a). Biodiversiteten af eks. fugle er lavest på slåede græsplæner(9b) og 
efterhånden begynder kommunerne at se at ved at erstatte græsplæner med næringsfattig jordarealer med 
blomstrende urter (9c).Lysåbne naturtyper er oplagte til at genetablere i byerne, da indsatsen for at bevare truede 
arter de næste årti vil tilgodese skovens arter. De lysåbne naturtyper står for 139/186(10) rødlistede (truede) arter.
Hvis 139 arter skal reddes udenfor byerne (eks rydning af nåleskov), vil det årligt koste ca. 
700mill/200arter(10)x139 = total 487mill.kr/år plus at fastholde de nuværende 390 åbne ha a 12.300kr/ha/år = 
4,8mill.kr/år(10). Dette store beløb er ikke nødvendigt hvis rigtige lysåbne naturtyper skabes ssom bynatur. 
Rtigig natur: Der synes ingen tvivl om at fjerne græsplæner betyder højere biodiversiteten(3). Muck-kalk hentes 
(hidtil vederlagsfrit ad libitum fra Metrobyggeriet) og anvendes som membran til landscaping eksempelvis 
ovenpå forurenet jord – og sammen med lidt overjord genskabe sjældne naturtyper såsom kalkenge. I KKs 
'naturområder' er der registreret græsplæner i 18 ud af 23 tilfælde. Umiddelbart kan man ikke (gen)etablere alle 
arealer til de oprindelige / Natura2000 naturtyper, da sportsplæner, kulturelle og fredede plæner fastholdes med 
græs, men potentialet er stort. Øget biodiversitet kan (gen)etableres og truede arter kan overleve.. 
Optimeringer: Ved at vi går fra flade græsplæner til kuperet bynatur (gen)skaber vi rekreativ variation og sjældne
selv-rensende (by)naturtyper – og dermed vilkår for truede arter. Perspektivet at genskabe flest mulige af de 49%
naturtyper, der er klassificeret til at have en stærk ugunstig bevaringsstatus(11). Umiddelbar realistisk er de 
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nærringsfattige søer, strandenge og en række næringsfattige lysåbne naturtyper som heder, overdrev, rigkær og 
kildevæld. NOVANA programmet indeholder indikatorer, som sikrer at vi kan genoprette dem korrekt(12). 
*Ved plombering af underliggende jord ses bort fra ekstra lattergasudvikling på den ene side, og tørvedannelse &
skovrejsning på den anden: Videnskaben(4) ved ikke, hvor meget lattergas der frigives kort tid under en mem-
bran, eller omvendt hvor meget kvælstof, der fikseres på lang sigt ved tørvedannelse og jordens organiske ind-
hold fra græs. Det er dog velkendt, at et højt C/N forhold begunstiger kvælstofbinding og at græssets kvælstof 
bindes organisk frem for frigives som lattergas(5). Ved tørvedannelse akkumuleres 0,05 - 2,4 kg fosfor/ha/år(6). 
Ift. under græsset, udvaskes der færre næringsstoffer, men i bunden af dalene tilføres stadigvæk næringsstoffer 
fra sandbakkerne/fra luften, og her er der mulighed for planteproduktion / 'skovrejsning', hvorved der optages 
drivhusgasser(7). 
Optimeringer: Ved at bevare og plante flest mulige lystræer, der tilhører naturtyperne opsuges CO2 og nærings-
stoffer, der ellers risikerer at blive til drivhusgasser. Derudover formuldning: Sur kulstofholdig humusjord, der er
mest kvælstoffattig(8), begunstiger tørvedannelse under iltfrie omstændigheder. Derfor bør (C-holdige) tørre 
blade tilsættes – evt sure nåle fra græntræer, flis eller savsmuld eks. under ler–membraner (og kunstgræsplæner). 
Høj tilførsel af dette C-holdige stof immobiliserer N og dermed risiko for lattergas (298x så aggressiv drivhusgas
som CO2) – især i de fugtige (iltfrie) lavninger, hvor N-holdig gråt spildevand jævnligt tilføres og hvor 
atmosfærisk N-nedfald samler sig. Hvor der ikke er håb om tørvedannelse eller risiko for dannelse af lattergas, 
kan man skabe yderligere variation og immobilisering af kvælstof ved træbeplantning på de lidt tørre arealer. 
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