
Natur i byen
- Oplev dit kvarter - 
- Guidede ture på Østerbro -



Vild by med vilje 
En biologisk mangfoldighed er 
nøglen til et sundt miljø og en rig 
natur. Denne dag vil vi kigge på 
biologisk mangfoldighed i byen, 
hvor du kan lære om bynatur, 
arter i byen og tiltag man kan 
sætte i gang, for at få naturen i 
byen til at blomstre. 

Vi tager på besøg hos Vild 
Med Viljes to græsområder 
på Østerbro. Vild Med Vilje er 
et eksperiment i, hvordan en 
mindre intensiv pleje kan gøre 
vores bynatur mere sanselig, og 
give plads til flere forskellige 
planter og dyr i byen. 

Initiativtagere, Philip og Rasmus, 
vil fortælle om Vild Med Vilje 
og vise eksempler på den store 
biodiversitet. 

Der bliver serveret en økologisk 
forfriskning undervejs.

En grøn by er en skøn by

Lad dig inspirere til selv at gøre 
byen mere grøn og skøn.  

Turens første stop er 
boligforeningen Østerfælled, 
der har stor succes 
med kompostering af 
husholdningsaffald. Se deres 
kompostanlæg, Danmarks eneste 
soldrevne af slagsen, og hør, 
hvordan de får det til at fungere i 
en boligforening, hvad de bruger 
komposten til, og hvordan de fik 
igangsat projektet.

Andet stop er Øbrohus, der 
har etableret en grøn taghave 
med udsigt over hele byen. 
De har planer om solceller på 
facaden. Ildsjæl og formand for 
bestyrelsen Flemming Olsen, 
viser rundt og fortæller. 

På turen får du en økologisk drik 
og muldjord til altankassen eller 
potteplanterne. 

Få øje på naturen 
i byen
 
Biologisk mangfoldighed er på 
tilbagegang både på landet og 
i byen. Men rundt om i vores 
by spirer gode initiativer op, 
der bidrager til biodiversitet.  

Miljøpunkt Østerbro inviterer 
dig derfor på tre inspirerende 
vandreture på Østerbro, for 
at se på, hvordan by og natur 
kan spille sammen i stedet for 
at udelukke hinanden. 

 
Turene varer mellem 2 og 2,5 
time.

Læs mere om turene i denne 
folder. 

Tilmelding på

pernille@miljopunkt-osterbro.dk 

26. August
15. September

Mødested: Foran indgangen til Egmont 
Kollegiet. 

Mødetidspunkt: 21.30 
Tilmelding: Senest den 14. juni på 
pernille@miljopunkt-osterbro.dk

Mødested: Jagtvej 219 foran indgangen 
 Mødetidspunkt: 12.00 

Tilmelding: Senest den 12. september 
på pernille@miljopunkt-osterbro.dk

 
BatNat – Mød nattens 
jægere
Når mørket falder på, vågner en 
ny type af byens beboere op. 
Flagermus. De bor og lever i vores 
by. De jager med høje skrig og 
taler sammen, selvom vi ikke kan 
høre det med det blotte øre. 

Der findes 17 forskellige arter af 
flagermus i Danmark. Arter der er 
sårbare overfor ændringer i deres 
opholdssteder.  

Vi tager på en spændende 
nattevandring i Fælledparken, 
hvor vi blandt andet vil lede efter 
flagermus med detektorer.  
 
Adfærdsbiolog Marie-Louise 
Rosengaard guider os igennem 
aftenen, og fortæller om 
flagermus. Så hold dig vågen til 
sent, tag den varme jakke på, en 
lommelygte i lommen og få en 
oplevelse ud over det sædvanlige.  
 
Der serveres the og kaffe.

16. juni

Mødested: Hjørnet af Nørre Allé og 
Universitetsparken 

Mødetidspunkt: 13.00 
Tilmelding: Senest den 22. august på 

pernille@miljopunkt-osterbro.dk 



Øbrohus

Beboerrepræsentationen på 
Østerfælled

Tilmelding og mere information
Miljøpunkt Østerbro

pernille@miljopunkt-osterbro.dk

www.miljopunkt-osterbro.dk

Der er et begrænset antal pladser på hver tur. 
Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Projektet støttes af

Turene arrangeres af:

I samarbejde med:


