
Dyrk, høst og spis din by 
 

Det lyder måske for godt til at være sandt, men stort set alle har mulighed for at 

smage på Albertslund på den ene eller den anden måde. 

 

Grøntsager kan dyrkes på selv små arealer. Selv på en altan kan man dyrke kartofler i 

en spand. Har man mod på mere, kan tomater dyrkes i vindueskarmen, og salat og 

krydderurter i altankassen, eller op ad en varm mur ved terrassen. I 

haverne er der naturligvis allerflest muligheder. Om det så handler 

om grøntsager, bær eller frugter. At ”dyrke sin by” handler i høj 

grad om at kaste sig ud i det. Og skulle du komme til at begå en 

fejl, så er du den erfaring rigere til næste forår. 

 

Men så er der også alt det derude i det fælles Albertslund. Rundt om i byen har vi alt 

fra hyld og æbler, over ribs og solbær, til brombær og valnødder – lige til at spise.  

Vil du være med til at kortlægge byens spiselige frugttræer, urter, bær og de spiselige 

svampe kan du lægge dine gode tip ind på www.byhøst.dk – og finde de andres  

 

Så er der dyrene. Vi har rigtig gode muligheder for at holde 

både høns, lam og kør i Albertslund. Mulighederne er 

forskellige fra boligområde til boligområde, men uanset hvor 

du bor, har du mulighed for at være med i kogræsser-

foreningerne. De holder til i Egelundparken og 

Kongsholmparken. Foreningerne har både køer og lam, og dem passer medlemmerne 

så hen over sommeren. 

 

Rigtig mange holder allerede høns – fælles eller privat. Kunne du også 

have lyst til høns, så planlægger Agenda Centeret en inspirationstur til 

forskellige hønsegårde rundt omkring i byen. Her vil du kunne høre om 

andres erfaringer og måske blive inspireret til selv at etablere en 

hønsegård. I øvrigt planlægger vi også at besøge en af byens biavlere!  

 

Der er meget fornuft og glæde i at dyrke sine egne økologiske madvarer. Det er en 

stor nydelse at spise det, man selv har skabt – du skulle prøve det ! 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

http://www.byhøst.dk/

