
 

 

Sommerfugleprojektet. 

 

DN startede sommerfugleprojektet i slutningen af 2019. Ideen var at få 

virksomheder, offentlige institutioner m.v. til at omlægge dele af deres 

areal til insektvenlig natur. Til at hjælpe DN med at gennemføre projektet 

ønskede man ”ansat” en ambassadør i hver kommune. Pr. 5. oktober 2021 

har knap 1/3 af landets kommuner en ambassadør, herunder Allerød. 

Virksomheder m.v. der melder sig som sommerfuglepartner skal omlægge 

mindst 20 % af deres areal, der må ikke sprøjtes på det totale areal, de skal 

selv vedligeholde arealet og som naturdoner for 5.000 kr./år må de skilte 

med partnerskabet.  

Der blev afholdt et heldagsseminar for ambassadørerne d. 1. marts 2020 og 

d. 11. marts stoppede Corona-restriktionerne det meste af det videre 

arbejde! Allerød kommune var i gang med et lignende projekt og DN har 

haft en god dialog med kommunen om det videre arbejde. I oktober 2020 

besluttede kommunen dog, at de to projekter skulle forløbe selvstændigt, 

men med gensidig information.  

Kommunen har siden haft dialog med en større virksomhed i Allerød 

kommune. DN aftalte i foråret 2021 med Røde Kors, Center Sandholm, at 

gøre den 10.000 m2 store græsplæne ud mod Sandholmgårdsvej 

sommerfuglevenlig.  

En 8 m bred bræmme på ca. 150 m langs Sandholmgårdsvej blev pløjet op 

og sået med blomsterfrø (”landbrugsblandingen”). Omtrent 4.000 m2 af 

plænen blev ikke slået bortset fra enkelte stier. Ved P-pladsen blev der 

plantet ca. 20 Sommerfuglebuske (Buddleja). Røde Kors ønskede ikke at 

følge DN´s koncept, men med et sommerfuglevenlige areal er på ca. 5.000 

m2 mod DN´s minimumsareal på 2.000 m2, er det et meget tilfredsstillende 

resultat. 

 



Når der på de 1½ år ikke er opnået flere resultater, skyldes det primært 

Coronapandemien; desuden tog det noget tid at finde ud af, hvordan 

kommunens og DN´s projekter begge samtidig kunne realiseres, uden at 

forvirre virksomheder m.v. for meget.  
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