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Aktiviteten/projektets 

navn 

DN Ballerup Høslætlaug 

Formål At skabe rammerne for at kunne opstarte et høslætlaug i Ballerup, ved 
indkøb af leer, river og andet udstyr. 
Formålet med høslætlauget er at pleje naturen i Ballerup Kommune 
samt inddragelse af lokale borgere i dette. 

Beskrivelse Vi har hos DN Ballerup længe gået med idéen om at starte et 
høslætlaug i Ballerup og årligt arrangere høslætarrangementer i 

kommunen. Ballerup har mange grønne områder med et fint botanisk 
potentiale og et høslætlaug vil være en god måde, at få flere af 
områdets beboere ud i de grønne områder og samtidig gøre en indsats 
for den lokale natur. 
 
D. 21/6 i år løb vores allerførste høslæt af stablen på et overdrev i 

Digterparken. Over 30 frivillige fra lokalområdet mødte op for at være 
sammen om at pleje vores lokale natur. Ballerup Kommune havde 
indkøbt 4 leer, som vi fik lov at låne til dette formål. 4 leer var en god 
begyndelse, men rakte ikke langt til over 30 deltagere. Arrangementet 
var dog alligevel en succes, fordi vi havde lånt os frem til mange ekstra 
leer og andet udstyr. Mange af deltagerne ytrede deres interesse for at 

komme igen ved næste høslæt, og vi forventer derfor igen et stort 

fremmøde når vi afholder vores efterårsslæt d. 20/9. 
 
For at kunne tilbyde alle deltagerne at låne en le, i hvert fald noget af 
dagen, søger vi Grønt Råds pulje til indkøb af 10 leer samt diverse 
andet udstyr, der er essentielt for at kunne afholde et succesfuldt 
høslætarrangement. 

Økonomi Vi ansøger om i alt 18.515,00 kr. 
Midlerne vil blive brugt til at indkøbe det nødvendige le-grej til et 
høslæt med ca. 20 personer. 
- se vedlagte budget for en detaljeret beskrivelse. 

Tidsplan Indkøb af grejet vil ske i løbet af august/september 2015. 
Vores næste høslæt vil blive afholdt i Digterparken d. 20. september 

2015. 
Herefter vil vi afholde høslæt 1-2 gange årligt i Digterparken. 
Hvis der er interesse for det og vi får mulighed for det, overvejer vi med 
tiden at udvide til andre lokaliteter i Ballerup Kommune. 

Forventet miljøeffekt Høslæt er fantastisk naturpleje. Ved at slå græsset med le skabes der 
lys og luft til de små planter, der ellers vil overskygges af grovere 
græsser. Det kræver dog årlig pleje at vedligeholde lysåbne arealer. 

Tidligere var høslæt en fast del af det danske landbrug, men da behovet 
for græsningsarealer og hø er blevet meget mindre skal denne pleje i 
dag ske med en frivillig indsats. 

Formidling Ved at engagere lokale borgere i naturplejen i Ballerup Kommune, 

formidles både naturglæde samt forståelse for naturens dynamikker og 
hvordan vi passer på vores fælles natur.  

For at engagere så mange som muligt, vil vi forud for fremtidige høslæt 
annoncere i Kig og Lyt, Ballerup Bladet og på DN Ballerups lokale 
platforme på Facebook og hjemmeside. Efter sidste arrangement havde 
vi desuden en helsides artikel i Ballerup Bladet, der fortalte om fordelen 

ved naturpleje ved høslæt og det store lokale fremmøde d. 20. juni. 
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