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HAKKEMOSEN

BAGGRUND
Som konklusion på en politisk proces udvalgte kommunalbestyrelsen i foråret 2021 i alt 18 bynære områder, der
skulle have udarbejdet en Visionsplan for mere og bedre bynatur. Områderne er udvalgt således, at alle borgere
i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har
indflydelse på.

Denne udgivelse rummer visionsplaner for 17 ud af de 18 bynaturområder i Høje-Taastrup Kommune. Det 18. område
er Sengeløse Grusgrav, som behandles selvstændigt og derfor er det ikke omtalt yderligere i denne sammenhæng.

Visionsplanerne er udarbejdet i et samarbejde med borgere, institutioner, foreninger og andre interessenter i
kommunen. I processen var borgere og interessenter inviteret til at deltage i ‘Tour de Natur’ i august og september
2021. Her var der mulighed for at byde ind med forslag til, hvad der var behov for mere af i områderne.
Planlægningen har fokus på mere vild natur og social værdi. Hver visionsplan er derfor blevet vurderet ud fra,
hvordan situationen er i dag. Dertil bliver der for hver visionsplan sat et ambitionsniveau for, hvor meget mere vild
natur og hvor højere social værdi, kommunen vurderer at kunne opnå ved at realisere tiltagene i visionsplanerne.
I perioden fra 2022-2026 vil Høje-Taastrup Kommune realisere ambitionerne i visionsplanerne dels i kraft af ændring
af driften af områderne og dels i kraft af et budget afsat på i alt kr. 3.750.000 fordelt over 5 år. Et succeskriterie er,
at kommunens borgere, foreninger og øvrige interessenter får adgang til en mere varieret og oplevelsesrig natur.
Et andet succeskriterie er, at tiltag som formidling, forbedret adgang til naturen samt flere faciliteter vil motivere til
øget anvendelse af de bynære bynaturområder.
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INTRODUKTION
Formål
Med Visionsplanerne for 17 bynaturområder viser Høje-Taastrup Kommune borgerne og omverdenen, hvordan
bæredygtigt friluftsliv og øgede naturkvaliteter kommer til at hænge tæt sammen i kommunen til gavn for naturen
og til glæde for alle borgere.

Hvad betyder det
Et ‘bæredygtigt friluftsliv’ betyder her, at flere har et godt og aktivt udeliv, hvor naturen samtidig bliver beskyttet,
tilgodeset og prioriteret, og hvor der bliver skabt mere natur fordi færdsel og ophold bliver rammesat.

‘Naturkvaliteter’ betyder her, at potentialet for mangfoldighed af planter og dyr i højere grad bliver udløst og at det
samtidig bliver muligt for borgerne at få endnu flere varierede naturoplevelser og gode stunder sammen i naturen.
‘Alle borgere’ betyder her, uanset handicap, når det gælder tilgængelighed til bynatur og muligheder for friluftsliv.
Høje-Taastrup Kommune vil være kendt for at kommunens bynaturområder har høj grad af tilgængelighed og
faciliteter for alle.

Hvad ønsker kommunen mere af
Høje-Taastrup Kommunes borgere har allerede gode muligheder for friluftsliv i de mange grønne områder. Med både
“Natur- og friluftspolitik 2018 - 2028” og med “Friluftsstrategi 2021 - 2028” har kommunen tydelig opmærksomhed
på at få endnu flere til at have et aktivt udeliv i naturen.

Danmarks senest opgjorte Naturkapitalindeks viser, at der dog er plads til forbedringer i Høje-Taastrup Kommune.
Indekset fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Her er Høje-Taastrup Kommune rangeret som nummer
81 ud af Danmarks 98 kommuner.
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Præmisserne i kommunerne er naturligvis forskellige, men ikke desto mindre bærer visionsplanerne også præg af
Høje-Taastrup Kommunes generelle ambition om at få mere vild natur i byerne og i det åbne land – både på private
og offentlige arealer. Iderigdom, engagement, inspiration samt udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs
evner og egenskaber skal drive visionen fremad.

Bidrag til at opfylde FN’s Verdensmål
Visionerne er samtidig et bidrag til de større klima- og samfundsudfordringer og til den grønne omstilling,
samfundet står overfor. Vi oplever klimaforandringer, tab af biodiversitet ligesom vi er udfordret på vores sundhed.
I Finansministeriets offentliggjorte Handlingsplan for FN’s Verdensmål’ juni 2021 kan man læse at: “Grøn omstilling
rækker imidlertid langt videre end reduktion af drivhusgasudledninger, skovarealer og biodiversitet. Det handler
også om social udvikling.” Med visionsplanerne for bynaturområder vil kommunen imødekomme flere udfordringer
i ét greb. Derfor viser visionsplanerne, hvordan Høje-Taastrup Kommune BÅDE prioriterer grønne værdier som
natur og biodiversitet OG sociale værdier idet natur i nærheden af, hvor vi bor, er et aktiv i forhold til samvær og
sociale fællesskaber. Det gælder både i forhold til friluftsliv, sundhed, ro og fordybelse, nærhed og formidling som
pejlemærker.

Det styrker samtidig fortællingen om, at Høje-Taastrup Kommune tilbyder et godt alternativ til at leve i
hovedstadsområdet og dermed være tæt på storby puls, nationale attraktioner og de mange arbejdspladser uden
at skulle give køb på drømmen om et hverdagsliv med god plads, lys og luft, i naturnære omgivelser og med et rigt
friluftsliv.

A
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EFFEKTER AF NATUR OG FRILUFTLIV
At have bynære naturarealer og generelt at fremme bynatur har flere positive effekter og skaber stor
værdi for kommunen.

EFFEKT PÅ BIODIVERSITET

EFFEKT PÅ DETAILHANDEL

EFFEKT PÅ BOLIGVÆRDI

Op mod én million dyre- og plantearter

Detailhandelsvirksomheder betaler op

Undersøgelser peger på, at folk generelt

Flere undersøgelser viser, at vi

er truet af udryddelse. Mange af dem

til 15 % ekstra for at ligge lige ved en

sætter stor pris på nærhed til natur og

menneskers fysiske og mentale sundhed

risikerer at være forsvundet inden for få

park faldende mod nul ved ca. 400-

rekreative grønne områder for friluftsliv,

bliver påvirket positivt, når vi opholder

årtier, og vi gør alt for lidt for at redde

600 m afstand. Kontorvirksomheder

hvilket kan måles på boligens værdi.

os i det grønne. Der er tilstrækkelig

dem - og dermed også os selv. Sådan

betaler typisk 5-7 % ekstra inden for en

Effekten af natur og parker kan måles

evidens i forskningslitteraturen

lyder hovedbudskabet i rapporten fra

radius af op til 200 meter fra parker.

ud til mellem 800 og 1.000 meter

om naturbrug og sundhed,

FN-organisationen Ipbes, hvis formål

for den enkelte bolig. Resultaterne

stress og sygdom til at anbefale

er at dokumentere, hvordan det står

viser også, at det ikke blot er

arealplanlæggende myndigheder og

til med den globale biodiversitet.

afstanden men også mængden af

kommuner at indtænke let adgang

parker og natur, der efterspørges.

til natur og grønne områder for

På grund af byernes store variation

Værdien af en bolig stiger med op til 10

befolkningen i politik og planlægning.

i arealanvendelse, har de større

% i gennemsnit for hver ekstra 10 hektar

naturpotentiale end det intensivt

park eller bynært naturareal, der findes

dyrkede land. På en kvadratmeter by

inden for cirka 500 m gangafstand

er der langt flere arter og individer

og med op til 2 % for hver 10 hektar

af ukrudtsplanter, insekter og fugle

inden for 1.000 meters gangafstand.

EFFEKT PÅ SUNDHED

sammenlignet med en kvadratmeter
konventionelt drevet agerjord. At
fremme forudsætningerne for

Kilder:

biodiversiteten i byernes grønne

Københavns Universitet, Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins fra 2013.

områder er et bidrag til at afhjælpe

Statens Institut for Folkesundhed, Folkesundhedsrapporten fra 2007.
Natur og museum, Biodiversitet i byen. Henrik Sell og Morten DD Hansen, 2015.

det generelle tab af biodiversitet.

Ipbes (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), Rapport fra 2019.
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Kig ud over Egeskovens blomstereng
Foto: Arkitema
B
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GRØNNE VÆRDIER
- NATUR OG BIODIVERSITET

Natur

Biodiversitet

1. Størrelse

De fleste vil mene, at det er svært

Visionsplanerne viser mulighederne

‘Biodiversitet’ er de senere

derudover skal arten også have

Størrelsen på et område har

at indkredse, hvad begrebet ‘natur’

for, at flere af Høje-Taastrup

år for alvor kommet på

muligheden for finde frem til

indflydelse på, hvor meget

egentlig dækker over – og hvad der

Kommunes velplejede parker og

samfundsdagsordenen. Begrebet

området.

biodiversitet et område kan rumme.

ikke er natur. Nogle opfatter

grønne områder kan rumme mere

biodiversitet er sammensat af de

natur som uberørt landskab og vilde

varieret og mere vildtvoksende

to ord ’bios’, der betyder liv, og

Forskellige arter er tilpasset

kraft af sin fysiske større størrelse,

udyrkede områder. Andre opfatter

bynatur og selv de områder, der

’diversitet’, der betyder variation eller

forskellige livsvilkår og de

større mulighed for at rumme større

det som landskabet udenfor byerne

allerede rummer vild natur, kan opnå

mangfoldighed.

sætter derfor forskellige krav til

variation, men et stort område vil

mens andre igen tilmed ser haver og

endnu større variation.

Biodiversitet er dermed et

eksempelvis sol- og skyggeforhold,

også kunne rumme flere individer af

parker som natur, også selv om de er

begreb, der bruges til at beskrive

våde og tørre områder samt

en given art end et mindre areal.

velplejede.

variationen i den levende natur.

jordbundsforhold. Jo større

Variation handler dels om antallet af

variationen i disse fysiske forhold

‘Bynatur’ er et begreb, der anvendes,

forskellige arter, men også variation

er, jo større variation af forskellige

når man taler om natur i byerne

indenfor og mellem arter samt

arter vil området kunne rumme. Vi

– men igen uden at der findes en

variationen af levesteder og de

kan fremme forudsætningerne for

præcis definition. Mange ser bynatur

samspil som arterne indgår i.

biodiversitet

Ikke kun har et stort område, i

med:

som alle dyr og planter, der lever i
byområder. Begrebet bynatur bliver

Hvorvidt en konkret art forekommer

derfor anvendt om naturområder,

i et specifikt sted, afhænger af, om

1. Størrelse

parker, kirkegårde, grønne byrum og

området opfylder artens basale

2. Kontinuitet

søer beliggende i byområderne.

levekrav. Gør det ikke det, så vil

3. Ressourcer og levesteder

arten ikke kunne leve her – og

4. Afstand til eksisterende

C
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naturområder

2. Kontinuitet

3. Ressourcer og levesteder

4. Afstand til eksisterende

Det vi kan påvirke med

naturområder

visionsplanerne

Kontinuitet betyder sammenhæng,

Plante- og dyrearter er afhængige

Om en art findes på et givent areal,

Der er forhold, vi ikke kan påvirke

De konkrete tiltag, der er at finde i

og med biodiversitet er

af, at et område byder på de rigtige

afhænger også af artens mulighed

som eksempelvis klima samt

visionsplanerne, er vurderet ud fra,

sammenhæng over tid vigtig for

ressourcer i form af føde og et egnet

for at sprede sig til området fra

forhold, der er svære at påvirke

hvad området i forvejen har, hvad

udviklingen. Man kan gøre flere ting

sted for dem at etablere deres reder

andre levesteder i nærheden. Nogle

som eksempelvis arealstørrelse og

det kan blive til.

for at fremskynde effekterne for

eller huler. Nogle arter stiller kun få

arter er hurtige til at finde frem til

afstanden mellem områderne. Andre

et områdes biodiversitet. Det kan

krav til deres ressourcer mens andre

nye levesteder. Det gælder f.eks.

forhold er mulige at påvirke, som

eksempelvis være ved at udlægge

arter er mere kræsne. Jo større

mange fugle. For kravlende arter

øget variation, flere ressourcer og

døde træstammer på jorden eller

udbud af føde- og yngleressourcer

som padder, firben og mus, er det

bedre levesteder. Eksempelvis kan vi

udså blomster- og urteblandinger.

og levesteder desto flere forskellige

straks langt mere vanskeligt at

styre, hvilke planter, vi ønsker at få

Men det tager tid for plante- og

arter vil have mulighed for at benytte

komme omkring. Jo tættere artens

- eller få flere af – ved at plante eller

dyrearter at sprede sig til nye

sig af området som levested.

eksisterende levesteder ligger på

udså disse arter.

levesteder, og det tager tid for et

de nye områder, som også er egnet

område at udvikle sig nok til, at en

til levested for arten, jo større er

De bagvedliggende tanker for

art kan benytte sig af det.

sandsynligheden for, at arten af sig

at fremme biodiversiteten i

selv vil sprede sig hertil.

visionsområderne bygger på, i videst
mulige omfang, at øge variationen af
de forhold, som vi kan styre.

C
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SOCIALE VÆRDIER
– FRILUFTSLIV, SUNDHED, RO OG FORDYBELSE, FORMIDLING OG NÆRHED
Jo flere borgere, der har let adgang til bynatur, desto flere har også mulighed for at have gavn af den sociale værdi, de rummer.

Friluftsliv

Sundhed

Ro og fordybelse

Nærhed

Formidling

Bynaturområder spiller en vigtig

Ikke alene synssansen men også alle

Mange borgere anvender

Uanset alder og handicap er

Til at forstå og lære naturen bedre at

rolle, for muligheden for at dyrke

de øvrige sanser bliver aktiveret,

bynaturområder tæt på hjemmet

det vigtigt for os mennesker, at

kende kan formidling være et vigtigt

motion og bevæge sig. Her kan der

når man opholder sig i naturen.

til rekreation. Her kan man tage en

kunne komme helt tæt på og

virkemiddel.

være plads til friluftsliv, uorganiseret

Fysisk aktivitet samt bevægelse

pause, trække sig tilbage med lys og

opleve nærhed til natur. Derfor

Høje-Taastrup Kommune har et sigte

idræt og forskellige naturoplevelser

gennem bynaturområderne

luft omkring sig, hvile sig og tanke

er der netop brug for faciliteter

om at anvende visionsplanerne til

og -aktiviteter alt efter interesse og

fremmer sundhed og velvære og

op på energi.

som tilgængelige stier og -broer,

en formidlingsindsats knyttet til

temperament.

forebygger stress. Opbygning af

naturleg, pausemuligheder, nærhed

info-standerne ved indgangen til

sociale relationer, som en vigtig

til bynatur med god adgang, så

bynaturområderne.

kilde til menneskelig sundhed og

naturen bliver mere tilgængelig for

livskvalitet, kan finde rum og plads i

alle. Faciliteter langs stierne som

bynaturområder.

bænke, naturkunst mm. bidrager
også til øget tryghed for dem som
er ved at opbygge fortrolighed med
naturen.

D
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Kig ud over vandet ved Selsmosen
Foto: Arkitema
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OVERSIGTSKORT OVER OMRÅDERNE
De udpegede områder er beliggende spredt i kommunen således, at ingen borgere har mere end 1000 meter til et
rekreativt område med vild natur og muligheder for friluftsliv.

Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en vis grad af variation af natur og muligheder for
rekreation og friluftsliv. Men vi har i Høje-Taastrup Kommune højere ambitioner.

I flere af visionsplanerne er der potentiale for et mindre løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier. I
andre områder er potentiale for et større løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier.

Områderne har forskellig størrelse med Hakkemosen som største område på 400.000 m² og Forten som mindste
område med sine 5.000 m². Til sammenligning er Tivoli i København 82.717 m² mens en normal international
fodboldbane er 65 x 102 meter, svarende til 6.630 m².

På oversigtskortet er det 18. område Sengeløse Grusgrav medtaget for at vise, hvordan alle beboelsesområder er
tilgodeset i forhold til et lokalt bynaturområde.

E
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FORTEN

SENGELØSE
GRUSGRAV

FLØNGSKOVEN

HAKKEMOSEN

ENGVADGÅRDSPARKEN
BALDERSBRØNDE

SKYDEBANESKOVEN

KILEN

KVARTERSPARKEN
VED GADEHAVE

BOHUSPARKEN
BRANDVÆNGET
EGESKOVEN FRILUFTPARK

SELSMOSEN
HOLMEHAVEN

VANDVÆRKSPARKEN

AGERSØPARKEN

RØJLEGRØFTEN
NATURPARK

THORSBROPARKEN

1000 m
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1 : 60.000

STØRRELSER PÅ OMRÅDERNE
EGESKOVEN
FRILUFTSPARK
SKYDEBANESKOVEN

BALDERSBRØNDE

Areal
Cirka 215.000 m²

Areal

Areal
Cirka 246.000 m²

Cirka 23.000 m²

– i udkanten af boligområde

FLØNGSKOVEN

– omgivet af erhvervsområde og infrastruktur

TIVOLI

– midt i landsby

Areal
Cirka 233.000 m²
– i udkanten af boligområde

FODBOLDBANE

KILEN

BRANDVÆNGET

Areal
Cirka 57.000 m²

Areal

FÆLLEDPARKEN

Cirka 5.000 m²

ENGVADGÅRDSPARKEN

– omgivet af boligområde

THORSBROPARKEN
Areal
Cirka 20.000 m²

Areal
Cirka 30.000 m²
– størrelser på kendte områder

– i udkanten af boligområde

– omgivet af boligområde

til sammenligning

F
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– omgivet af boligområde

AGERSØPARKEN
Areal
Cirka 20.000 m²

HOLMEHAVEN

– i bolig- og erhvervsområde

BOHUSPARKEN

Areal
Cirka 30.000 m²

SELSMOSEN

Areal
Cirka 47.000 m²

– omgivet af boligområde

Areal
– i bolig- og erhvervsområde

Cirka 45.000 m²
– midt i byen

HAKKEMOSEN
FORTEN

Areal
Cirka 400.000 m²
– i landskabelige omgivelser

Areal

KVARTERSPARKEN
VED GADEHAVE

Cirka 5.000 m²

RØJLEGRØFTEN
NATURPARK

– midt i landsby

Areal

VANDVÆRKSPARKEN

Cirka 27.000 m²

Areal
Cirka 100.000 m²

Areal

– omgivet af boligområde

Cirka 25.000 m²
– omgivet af boligområde

F
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– i udkanten af boligområde

Maratonringen
42 km ruten
30 km ruten
21 km ruten

Blå kløversti

De 17 grønne områder

21 km ruten

Rød kløversti

Det 18. område

10 km ruten

Grøn kløversti

Rekreative fobindelser

7 km ruten

Sort kløversti

Naturringe

G
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DE 17 OMRÅDER

- VISIONSOMRÅDERNES SAMMENHÆNG MED REKREATIVE FORBINDELSER
Alle udpegede områder er beliggende mere eller mindre i sammenhæng med Høje-Taastrup Maratonring,
Kløverstierne samt de planlagte Naturringe.

Det er rekreative ruter, hvor borgerne kan vandre, løbe eller cykle igennem by og åben land og komme omkring
til de 17 områder, der på den måde bliver bundet sammen. Andre rekreative forbindelser, der er med til at binde
områderne sammen, er også markeret.

G

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

Røjlegrøftens udsigt fra volden
Foto: Arkitema
H
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UDVIKLINGSPRINCIP
Nedenfor er skitseret naturværdier og sociale værdier, som alle har en positiv
effekt på borgerne og miljøet og som derfor er indtænkt i de 17 visionsplaner.
FORSTÆRKE FORTÆLLINGEN
Adgang
Synlighed
Hvert sted har et navn

STYRKE FÆLLESSKABERNE
Mangfoldighed
Fællesskaber
Aktivitet
Mødested

NATUREN FØRST
Biodiversitet
Bevaring af eksisterende natur
Landskabstræk
Klimatilpasning

ØGE TRYGHEDEN
Øget tilgængelighed
Mere liv
Kendskab til natur
Wayfinding
INTEGRERET I BYEN
Nærhed
Tilgængelighed
Forbindelser

GIVE KUNSTEN PLADS
AKTIV BY
Pejlemærker
Bredere målgruppe
Plads til kulturbegivenheder

H
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Flere aktiviteter
Selvorganiseret bevægelse
Leg

17 VISIONSPLANER
- LÆSEVEJLEDNING

Eksisterende og helt nye områder

Vi har, vi vil, vi ønsker, vi gør

Ambitionsdiagram

Mange af områderne er allerede kendte

Hver visionsplan bliver beskrevet med

Afsnittet ’Vi ønsker’ er de tiltag som

Til alle visionsplanerne hører et

af borgerne som naturområder eller

fremtidigt “billede” af, hvordan Høje-

borgerne ønsker og drømmer om, men

ambitionsdiagram. Diagrammet illustrerer

rekreative områder for friluftsliv. Men

Taastrup Kommune ønsker at området

som der ikke er økonomi til i indeværende

potentialet for det løft i områdernes

enkelte af områderne har indtil nu ikke

skal blive.

projekt.

grønne værdier og/eller sociale værdier,

været kendte eller indrettet til færdsel og

som er tiltænkt i visionerne. Set på tværs

ophold og nogle har heller ikke haft et

Afsnittet ‘Vi har’ beskriver områdets

Afsnittet ‘Vi gør’ beskriver, hvordan det

af planerne er der variationer – også fordi

stednavn. Derfor har flere områder fået et

beliggenhed og hvordan det er i dag,

‘vi vil’ kommer til at ske gennem helt

nogle områder allerede i udgangspunktet

stednavn – eller et nyt navn, som kan være

så der er en fælles forståelse for, hvad

konkrete indsatser og tiltag rettet mod

har en række fine grønne værdier og

med til at gøre områderne mere kendte

præmisserne og udgangspunktet er.

både grønne værdier og sociale værdier.

sociale værdier.

for borgerne.
Afsnittet ‘Vi vil’ beskriver planlagte
forbedringer samt planlagte ændringer,
SOCIALE VÆRDIER

der kan komme til at øge naturindholdet i
områderne. Her beskrives også planlagte
tiltag der kan skabe flere muligheder for
ophold, fællesskab og aktiviteter. Det er
også her, at så mange behov og idéer fra

Vision
Idag

NATURINDHOLD

borgere og øvrige aktører som muligt, er
indarbejdet.
Eksempel på ambitionsdiagram

I
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Borgercitater

Oversigtsplan

Flora

Fauna

Hver enkelt visionsplan rummer et

Hvert af de 17 områder er vist med en

Alle områder rummer en større

Alle områder rummer en større eller

udvalgt citat fra en borger, som deltog på

illustrativ oversigtsplan med signaturer,

eller mindre variation eksisterende

mindre variation af dyrearter. Flere

‘Tour de Natur’. Citatet siger noget om,

der viser de konkrete indsatser og

beplantning. Alle visionsplaner har

visionsplaner rummer forslag, der

hvilke behov der blev talt om og også, at

elementer rettet mod både grønne

derudover tiltag, der omhandler plantning

fremmer specifikke dyrearter. Flere af

behovet er forsøgt indarbejdet.

værdier og sociale værdier. Eksisterende

eller udsåning af plantearter. Hver

visionsplanerne viser derfor eksempler på

forhold står ‘nede’ på planen mens forslag

visionsplan viser derfor eksempler på

planter vi, med de foreslåede tiltag, kan

til nye tiltag er vist som ‘svævende’ hen

planter vi, med de foreslåede tiltag, kan

forvente vil komme - eller komme flere af.

over planen med pil ned til, hvor indsatsen

forvente vil komme – eller der kommer

eller elementet kunne være placeret.

flere af.

"

Vi har brug for
mere natur.
- Borgercitat

"

De dyrearter, der bliver vist med
illustrationer, er repræsentanter for en

Man kan orientere på oversigtsplanerne

artsgruppe.

ved hjælp af signaturerne for de
Eksempel på borgercitat

NY TILGÆNGELIGHEDDSTI

omgivende stiforbindelser, den skitserede
omkringliggende bebyggelse samt solen,

NYE SOCIALE OG GRØNNE
TILTAG

der skinner fra syd. Tilmed er der vist en
nordpil.

   


 

  



OPDATERING AF EKSISTERENDE STI
TIL TILGÆNGELIGHEDSSTI

TRAMPESTI



Eksempel på visionsplan

FAUNA
DYRE ARTER



FLORA
PLANTER ARTER

EKSISTERENDE VEJ
EKSISTERENDE STI

I
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VÆRKTØJSKASSE
Værktøjskassen giver en oversigt over de tiltag og virkemidler, der er taget i brug for at øge indholdet at natur og biodiversitet samt sociale værdier i bynaturområderne. Værktøjskassen kan samtidig tjene som inspiration for andre interesserede, der ønsker at øge kvaliteten af et grønt areal som private haver, friarealer ved boligbebyggelser, grønne arealer ved erhverv, skoleområder eller andre steder.

GRØNNE VÆRDIER
Føderessourcer

Rumlige elementer

Gennem variation i beplantningen

Med større rumlige elementer øger

får vi flere føderessourcer til dyr som

Naturelementer

Bakkelandskab - terrænforskelle

Ved at bevare eller udlægge

vi muligheden for at dyr og planter

gennem etablering af

naturskabte elementer, der

af højt placerede pinde som

kan være levende planter, blomster,

kan indfinde sig naturligt. Det kan

forhøjninger og lavninger. Det

kan fungere som leve- og/eller

rovfuglene sidder på, mens de er

frø og bær. Nogle områder tilplantes

eksempelvis ske med ny beplantning

giver variation i de lokale forhold

skjulesteder for forskellige dyrearter,

på udkig efter smådyr som bytte.

eller udsås aktivt med beplantning,

og ved at bearbejde terrænet.

som sol/skygge-, vind/læ- samt

kan vi øge forudsætningerne for, at

tørt/fugtigt.

flere arter indfinder sig i et område.

der er føderessource. Andre
områder får lov til at udvikle sig

Eksempel:

naturligt. Det kan også ske gennem

•

varieret pleje og drift.

•

blomsterblandinger

•

•

Kvashegn – etablering af

Skovrejsning/ skovbælter –

Eksempel:

sammen af en række træstolper,

plantning af hjemmehørende

•

Døde træstammer - bevaring

som kan skabe rum og læ for

eller udlægning af døde

dyr og er velegnet som levested,

træstammer, store grene eller

skjul og overvintringssted for

Miniskov – plantning af mange

kvasbunker som skjulesteder

pattedyr, fugle og insekter. Det

forskellige hjemmehørende

og yngleområder for forskellige

skal løbende holdes ved lige med

træarter på få kvadratmeter og

smådyr.

nye grene og kvas, og rummer

Eksempel:
Blomstereng udsås – artsrige

•

Rovfuglepinde - opsætning

organiseret grendynge holdt

arter af skovtræer.

•

•

Frugttræer og frugtbuske plantes

gerne flere per kvadratmeter.

– som kirsebær, æble, pære,

Tætheden gør, at miniskoven

blomme, hyld, brombær, solbær.

kommer hurtigt i vækst og på

insekthoteller - opsætning af

den måde er rammerne til stede

producerede levesteder for

for at også flere dyr kan finde

dyrene, der ofte er placeret

levesteder og føde.

synligt for mennesker.

derfor varieret plantemateriale –
•

J

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

Fuglekasser, pindsvinebo og

og både gammelt og nyt.
•

Sten - bevaring eller
udlægning af større sten,

BLÅ VÆRDIER
Jorden

Drift og pleje

Vand

kampesten eller stenbunker

Ved at påvirke næringsforholdene

Ved at øge variationen af drift og

Ved at udnytte regnvand og lavtlig-

er velegnede solpladser for

i jorden kan man øge antallet af

pleje, sikres en mere forskelligartet

gende arealer i terrænet til at eta-

varmekrævende arter samt

forskellige plantearter.

udvikling af området, modsat

blere vådområder, vandspejl eller

eksempelvis hyppig græsslåning, der

grøfter fremkommer en variation i

fremmer dominans af græsser.

områdets fugtighed og dermed en

skjule- og overvintringssteder for
forskellige arter af smådyr.

Eksempel:
•

Nærings- og muldrige arealer

større variation af planter og dyr
Eksempel:

•

Områder med afskrab af

•

knyttet til forskellige levesteder.

Fra brugsgræs til urtevegetation

topmuld, så næringsfattig

- slåninger (1-2 gange årligt)

mineraljord bliver blotlagt.

samt fjernelse af næringsstoffer,
fremmer en mere artsrig

•

Udlægge sand, så variationen

urteflora. Etablering af

i områdets tilgængelighed til

blomstereng ved udsåning af

næring øges.

hjemmehørende vilde planter i et
eller flere delområder.
•

Mosaikslåning af græsarealer
for at fremme en mere varieret
vegetation.

•

Efterlade hjørner og mindre
områder helt uden udsåning,
slåning eller anden pleje.

J
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•

Vådområde

•

Vandspejl / Bassiner

•

Grøft / Å

SOCIALE VÆRDIER
Synlige indgange

Tilgængelighed

Ved at gøre eksisterende indgange

Med øget tilgængelighed til bynatur

til de 17 områder mere tydelige vil

Ophold

Tilgængelighedsbroer -

Forskellige typer af brugere

samt universel tilgængelighed ved

træbroer kan være glatte i

har forskellige behov for

borgerne i højere grad opleve at

færdsel i bynaturområder bliver

vådt vejr og behøver sikring

opholdsmuligheder. Nogle har brug

blive inviteret ind.

muligheden for ophold i områderne

for skridsikkerhed, så man ikke

for arm- og ryglæn mens andre

lige for alle.

glider.

ønsker at sidde eller slænge sig.

•

Nye indgange giver flere borgere
kortere vej til områderne ligesom

Nogle har brug for at sidde alene
•

Grusstier - nye grusbelagte stier,

•

Trampestier - nye trampestier

mens andre har brug for at være få

brugen af områderne vil blive spredt

der opfylder tilgængelighedskrav,

ad ruter af mindre væsentlig

eller flere sammen. Der kan også

mere ud, så områderne bliver

leder til flere naturoplevelser

betydning kan lede til nye

være sociale anledninger, kulturelle

udnyttet bedre.

eller forbinder til eksisterende

naturoplevelser i områder, der

begivenheder eller eksempelvis

stier eller til øvrige rekreative

ikke før har været anvendt.

læringssituationer for skoleelever.

stier udenfor området.
•
•

Bænke, bordbænkesæt,

Fra trampestier til grusstier

hængekøjer – bænke kan være

- opgradering af et områdes

af et design med genanvendte

vigtigste trådte stier til grusstier.

materialer, så de i sig selv kan
understøtte at vi i

•

Rampe - terrænforskelle afvikles

Høje-Taastrup Kommune har

med en rampe, der opfylder

fokus på bæredygtighed.

tilgængelighed frem for trapper
eller skråning.

K
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•

Amfi af træstubbe, tingsted af
sten eller stammer.

•

Picnicplads.

Naturleg

Naturkunst

Spiselig beplantning

Formidling

Naturleg i områderne er forstået

Kunst af naturmaterialer i

Noget der kan trække os mennesker

Formidling er en hjælp til at øge

som legemuligheder fortrinsvis af

områderne kan formidle lokale

ud i naturen er, hvis man kan

kendskabet til naturen og til et

naturmaterialer. Naturelementer

fortællinger. Det kan fremhæve

finde spiselig beplantning. Det

område.

som sten og stammer, der samtidig

gode og smukke steder, det kan

er eksempelvis frugttræer, og

øger forudsætningerne for varieret

overraske eller blive destinationer,

bærbuske, men det kan også være

Formidling kan eksempelvis

plante- og dyreliv, kan placeres, så

som trækker flere mennesker

hyldeblomster eller hyben fra roser.

informere om, at området er

de danner formationer til at kravle-

længere ud i områderne. Naturkunst

Spiselig beplantning kan indgå i et

offentligt tilgængeligt, hvilke

klatre-sidde på eller til motorikbaner

kan også være pejlemærker på en

områdes øvrige beplantning eller

faciliteter og aktivitetsmuligheder,

og labyrinter. Jord og vand

rute ligesom det kan skabe tryghed

der kan være områder indrettet til at

der er, hvilke ruter, man kan

eksempelvis langs grøfter kan også

at se menneskeskabte ting, hvis man

man kan sanke.

færdes ad og hvilke af dem, der har

fremme legen. Med naturleg er det

måske ikke er vant til at vove sig

ikke indlysende, hvad brugen er - det

‘langt ud i naturen’.

appellerer til fantasien.

•

Sten og stammer – enkeltvis eller

•

Skulpturer af døde stammer.

•

Formationer af sten, stammer

i bunker og formationer.
•

Labyrint af sten – der danner en

universel tilgængelighed. Formidling
•

Spiselig beplantning.

placeret ved indgange til områderne,

•

Plukselv-have.

kan bidrage til øget synlighed.

•

Sankeområde.
•

eller stolper.
•

Skiltning - med info om området
og/eller oversigtskort.

Dekorerede naturelementer.

•

bane, et rum eller et mønster.

Branding - af lokalområder og af
kommunen.
INFO

K
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“ Man har behov for grønne åndehuller, ellers bliver det for
meget beton og asfalt.
Citat
Fra en borger på ‘Tour de Natur’

De 17 visionsplaner...
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

“ I Høje Taastrup Kommune skal vi være rige på bynatur,
der binder os sammen. “
Citat
Michael Ziegler, borgmester

... i Høje-Taastrup Kommune
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

SKYDEBANESKOVEN
Cirka
246.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

I Skydebaneskoven kan man nyde naturen

Området er omgivet af erhvervsområder og afgrænset af

•

på naturens præmisser. Her oplever man

jernbanen mod syd og af Holbækmotorvejen mod nord.

hvor flere områder vil få lov til at udvikle sig på egne

Grønne værdier:

skov, lysninger, volde og søer samt stier med

Det er et varieret areal med skov af både løv- og nåletræer,

præmisser.

•

pause- og udkigspunkter.

lysåbne partier samt § 3-beskyttede bassiner ligesom det

•

rummer afmærkede skydebaner.

God skiltning og afmærkning langs stierne
sikrer, at man færdes trygt i området udenom

Skovene har stedvise forekomster af stående hule træer med

jagt- og skytteforeningernes arealer.

mindre hulheder samt træstammer, der ligger på jorden.

Vi gør

Udvikle naturen i en mere ”rå” og vildtvoksende retning,

Tilpasser driften, så området kan udvikle sig mere frit ved

Sikre større artsvariation af blomstrende urter, buske og

eksempelvis at udlægge dele af de skovbevoksede

træer.

arealer til urørt natur.

•

Fremhæve naturen langs stiforbindelserne.

•

Skabe bedre udendørs opholds- og pausefaciliteter for

arealer ved eksempelvis at udså artsrige frøblandinger

foreningerne.

med overdrevsplanter på støjvolden mod nord og

•

Underskoven er flere steder tæt og delvist ufremkommelig.

Øger artsdiversiteten af planter knyttet til varme, lysåbne

tilpasse driften til disse.

Vi ønsker

Området rummer to bassiner, hvoraf det yngste er cirka 10 år

•

Etablerer blomstrende buske ved klubhusene.

gammel. Der er i begrænset omfang fritliggende, større sten
og barjordområder.

•

At etablere ny indgang fra nord og cykelstiforbindelse
mod syd.

Der er planlagt etablering af en støjvold i 2022, der skal

"

skærme de nærliggende boligområder mod støj fra

så ikke lade det blive,
hvor det er faldet?

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

Idag
NATURINDHOLD

1
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Etablerer ophold ved klubhusene.

•

Udfører selektiv rydning af bevoksning ved vandkanten,
så man har kig til vandet fra stien.

når et træ falder, skal vi

Vision

•

Vi ønsker

jægervenlig natur….

skydeklubberne.

Sociale værdier:

"

•

Opsætter bænke ved vandet.

•

Opsætter skilte ved indgange med wayfinding og info
om aktiviteter.

SKYDEBANESKOVEN

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

STØJVOLD

W

N

S

E

BLOMSTER
- Blomster- og urtevegetation

SYNLIGE INDGANGE
- Skiltning

  







OPHOLD


- Bordbænkesæt







BLÅHAT











 


PARKERINGS CIRKLEN



KNOPSVANE
STOR FLAGSPÆTTE
NÆLDENS TAKVINGE





- Med stier der skyder ud af





gæsteparkerings området.
   

 





for at fremme biodiversiteten





FORMIDLING







 



- Lade dødt ved være inde i skovområdet



INFO



RÅT SKOVOMRÅDE



  

INFO

 

  





- Skiltning med adgangsveje
og hvor man må gå, når der skydes

ADGANG TIL VANDET
- Rydde åbninger ned til søen så der skabes
kighuller med bænke til ophold



1








 


 



LIDEN KLOKKE
ALM. KÆLLINGETAND

- Bænke
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ENGVADGÅRDSPARKEN
Cirka
30.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Engvadgårdsparken er en lokal bypark med

Engvadsgårdparken er, med sin placering, omgivet af

•

Åbne parken, så den er mere synlig fra Fløng Byvej og

Grønne værdier:

et klassisk parkpræg men med områder med

bebyggelse.

derved integrere området bedre med skolen.

•

•

mere vild natur.
Arealet består i dag primært af kortklippede græsarealer

De velkendte græsplæner har store øer af

•

med grupper af træer samt et cirka 1.700 m² stort gadekær

Øge graden af vild natur og lade vegetationen få lov til

•

Planter flere frugttræer og bærbuske.

Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til

•

Etablerer langstrakt bakkelandskab med planter til

i den nordlige ende. Parken er mod syd, vest og nord

gavn for områdets fugle og vilde bestøvere, som bier og

Grupper af nye træer og busketter giver frugt

afgrænset fra omgivelserne med en krat/træbevoksning.

sommerfugle.

og bær, som kan spises af både dyr og men-

Under trægrupperne er områderne udlagt til mere

nesker.

vildtvoksende græspartier.

I den nordlige del af parken, tæt på Fløng Skole, findes

en lang regnvandsgrøft skaber levesteder for

en aktivitetsplads. Mod syd er der etableret områder med

dyre- og insektlivet.

spiselige bærbuske og frugttræer.

muligheder både i rolige og livlige omgivelser.

Etablerer slynget regnvandsgrøft med planter egnet til
fugtige forhold.

•

Opsætter fuglekasser og skjul til eksempelvis pindsvin.

Etablere vandelement.

•

Optimere formidlingsindsatsen af de

Sociale værdier:

biodiversitetsfremmede tiltag i området.

•

Skaber kig ind til parken ved at udtynde beplantningen
mod Fløng Byvej.

Der ligger enkelte fritliggende større sten i den nordlige del af
parken.

•

"

Vi går op i biodiversitet

og naturen, …. der kommer

- Borgercitat

Gør indgangen tydeligere.

•

Etablerer naturleg i form af terræn, buskads, sten og
træstammer.

•

Opsætter bænke og bordbænkesæt.

•

Opsætter skilte med info om tiltag til gavn for natur og
biodiversitet.

flere og flere unge familier til
området

•

At skabe tydeligere forbindelse mellem skole og park
dog under hensyn til trafiksikkerhed.

"

SOCIALE VÆRDIER

rådet sammen på tværs og der er opholds-

•

•

Vi ønsker
En ny grussti krydser grøften og binder om-

solrige og tørre forhold.

Øge variationen i områdets beplantning, herunder
vegetationshøjde og antallet af blomstrende urter.

Minilandskabet med små bløde bakker og

fritvoksende planter og flere blomster.

at udvikle sig mere frit.

forårsløg og blomsterenge omkring træerne.

•

Udlægger flere områder til vildere natur med

Vision
Idag

NATURINDHOLD
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W

VISION FOR ENGVADGÅRDSPARKEN

S
N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

E

LEVESTEDER
/ NATURLEG
- Blødt bakkelandskab med vilde planter

HVID OKSEØJE
VILD GULEROD
ALM. KÆLLINGETAND

solrige og tørre forhold

SPISELIG NATUR

- Regnvandsgrøft med planter til fugtige forhold

- Frugttræer og bærbuske

SYNLIGE INDGANGE

- Sten, træstammer og buskads

- Åbning i beplantning
- Mere synlig adgang
- Kig til parken

BROMBÆR
ÆBLE












SPISEKASTANJER
















NÆLDENS TAKVINGE

INFO







  

PINDSVIN
RØDPELSET JORDBI











FORMIDLING
- Om områdets dyreliv
- Maratonstien

TILGÆNGELIGHED
- Tværgående grussti med træbro

LÆRINGSSTATION
- Mini Amfi af træstubbe

BEDRE INTEGRATION
- Mellem institutioner, skole
og parken
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FLØNGSKOVEN
Cirka
230.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Fløngskoven er et lokalt naturområde, hvor

Fløngskoven er et naturområde i udkanten af et større

•

Fremme fuglelivet knyttet til søen ved at skabe bedre

Grønne værdier:

mulighederne for naturoplevelser er mange.

boligområde. Det rummer både mose med urørt natur, en

yngleforhold.

•

Følger fortsat den eksisterende plejeplan.

Det er samtidigt et møde- og samlingssted for

hundeskov, ung skov samt lysåbne arealer både med og

Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til

•

Opsætter rovfuglepinde og -kasser.

store og små begivenheder.

uden græsning.

gavn for områdets fugle og vilde bestøvere.

•

Udvikler blomsterressourcen gennem drift af de arealer,

•
•

Som borger og besøgende bliver man

De lysåbne arealer har et højt indhold af blomstrende urter.

nysgerrig efter at gå på opdagelse ad

Mod øst plejes arealerne ved maskinel slåning, mens et større

grusstier og trampestier, hvor man både

område mod vest afgræsses med kvæg. Området grænser

kan finde steder for ro og steder med

mod øst op til § 3-beskyttet bassin, et moseområde samt

aktivitetsmuligheder.

vandløb.

•

Etablere flere steder til oplevelser og ophold langs

der slås maskinelt, og gennem afgræsning af arealerne

stierne.

mod vest, f.eks. ved ekstensiv helårsafgræsning uden

Udvikle tiltag, der kan fremme områdets brug i

tilskudsfodring.

forbindelse med rekreative aktiviteter.
Sociale værdier:

Vi ønsker

Fløngskoven er et velbesøgt udflugtsmål, og

Man kan bevæge sig gennem området ad grusstier. Der er

man kan opleve et rigt dyreliv som rådyr, flere

flere bordbænkesæt, hængekøjer og et shelter.

•

eksempelvis ved etablering af fugleøer.

Her kan man

få en på opleveren!
- Borgercitat

At etablere ådselsplads til gavn for insekter, fugle og
pattedyr knyttet til forekomster af døde dyr.

"

•

At etablere naturkunst som pejlemærker langs stierne.

•

At opsætte muldtoilet.

Vision

SOCIALE VÆRDIER

"

•

Idag

NATURINDHOLD

3

Opsætter bænke og bordbænkesæt.

•

Etablerer labyrint inde i skoven af sten eller stubbe fra
fældede træer.

At forbedre forholdene for vandfugle i de nærliggende
vandområder i samarbejde med forsyningsselskabet

fuglearter og skotsk højlandskvæg.

•

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

•

Opsætter skilte med wayfinding og info om dyr man kan
opleve.

S

W

E

N

VISION FOR FLØNGSKOVEN

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

MUSE-VIKKE
RØDKNÆ
HAREKLØVER

TILGÆNGELIGHED
- Mulighed for ophold
FORMIDLING
- Om områdets dyreliv

LABYRINT

- Maratonringen







 






EKSISTERENDE
HUNDEPARK

 



   






 






INFO

NING
LYSÅB N
VE
I SKO

MULD TOILET

INFO

ALM. HVIDTJØRN
ALM. RØN
ALM. EG

ING

KER

PAR

LEN

UG

TRÆ

MUSVÅGE

BLÅHAT

FISKEHEJRE
RØDPELSET JORDBI

GUL SNERRE
ALM. KNOPURT

SH

ELT

ER

NATURKUNST
- Som pejlemærker

OPHOLD
- Bænke med kig ud over søen

ROVFUGLEPINDE

- Bænke, bordbænkesæt / picnicpladser
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BRANDVÆNGET
Cirka
5.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Brandvænget er en naturpræget lommepark

Området består i dag af et ensartet græsareal beliggende

•

Øge mængden af natur, hvor vegetationen får lov til at

Grønne værdier:

med et minilandskab af små bløde bakker,

mellem boligområder og institutionsbygninger.

udvikle sig mere frit.

•

Etablerer artsrig miniskov med hjemmehørende træarter.

Øge antallet af blomstrende urter til gavn for

•

Etablerer bakkelandskab i østlig del med planter egnet til

•

en regnvandsgrøft og en miniskov af
varierede træarter af nåletræer og løvtræer.

blomstersøgende insekter.

Området er domineret af kulturgræsser, der slås jævnligt,

•

men dog med spredte forekomster af forskellige urter. Mod

Aktiviteter som en drageplæne, naturlabyrint,

syd findes et areal med mere kratagtig bevoksning ligesom

leg med regnvand samt ophold bidrager til

der nord for området findes enkelte større træer samt lav

at gøre Brandvænget til et lokalt
samlingspunkt for ophold, naturleg og
fællesskab.

"

Skabe terrænvariation, så der opstår større diversitet i

•

Etablerer grøft til regnvandsopsamling med planter
egnet til fugtige forhold.

Øge antallet af træer og buske, herunder flere bær-

•

Planter frugtbærende træer og bærbuske.

hækbevoksning. Området fremstår relativ artsfattigt, men

og/eller frugtbærende arter til gavn for både dyr og

•

Udsår artsrige blomsterblandinger med hjemmehørende

benyttes dog til fouragering af kragefugle som alliker, råger

mennesker.

arter på delområder, der efterfølgende friholdes for

Skabe forbindelser til naboområder.

jævnlig drift.

og husskade.

•

Græsarealet anvendes lejlighedsvist til hundeluftning,

Vi ønsker

Sociale værdier:

•

Vi ønsker os varieret

•

terræn - små bakker man

At etablere miljøer til fysisk aktivitet og leg i buskads og
bakker.

kan løbe udenom og op på,

"

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

•

levesteder.

boldspil og drageflyvning.

nåletræer og en labyrint

solrige og tørre forhold.

Vision

Idag
NATURINDHOLD
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Etablerer slynget grussti gennem området med
forbindelse til naboområder.

•

Friholder areal til boldspil og drageflyvning.

•

Opsætter bænke og bordbænkesæt.

W

VISION FOR BRANDVÆNGET

S
N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

E

MINISKOV

KIRSEBÆR
BLOMME
ÆBLE

- En lille tætbeplantet skov,
med forskellige træarter
af nåletræer og løvtræer
- Der plantes omkring tre træer
per kvadratmeter

BEDRE INTEGRATION
- Ønsket mellem det offentlige område

DRAGEPLÆNE
- En del af plænen holdes fri,

og de to private områder

så der er plads til at flyve med drage

- Op til 30 forskellige arter i en
Miyawakiskov

FØDERESSOURCER

  



- Området med blomstereng



SPISELIG NATUR
- Frugttræer og bærbuske








   


NÆLDENS TAKVINGE
RØDPELSET JORDBI



PINDSVIN






BLÅHAT

 



ALM. KNOPURT



ALM. KÆLLINGETAND

FUGLEKIRSEBÆR
ALM. RØN

OPHOLD

SKOVFYR

- Bænke og bordebænkesæt

LEVESTEDER
/ NATURLEG







- Bakkelandskab
- Små bløde bakker med planter til solrige og tørre forhold



LÆRINGSSTATION
- Mini Amfi af træstubbe

- Regnvandsgrøft med planter til fugtige forhold
- Sten, træstammer, buskads
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TILGÆNGELIGHED
- Slynget grussti gennem området

EGESKOVEN FRILUFTSPARK
Cirka
215.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Egeskoven Friluftspark er et centralt, aktivt

Området er beliggende mellem et boligområde i nord og

•

Udvikle et mosaiklandskab, der veksler mellem lysåbne

Grønne værdier:

naturområde, der binder Hedeland

dyrkede marker på de andre sider.

arealer, områder med træ- eller kratbevoksninger, der

•

sammen med Sejlbjerg Mose og Hedehusene

Cirka 50.000 m² af arealet er et eksisterende skovområde

skaber rum og læ samt hegn, skovbryn og skov.

f.eks. hvidtjørn, mirabelle, hyld, brombær og slåen i et

Idrætspark til én stor natur-, sports- og

af yngre, tætplantede egetræer og cirka 100.000 m²

Øge fugle- og insektlivet, rådyr og harer ved at skabe

mosaiklandskab.

friluftslivsdestination.

•

flere levesteder og flere føderessourcer.

udgør tidligere dyrket markareal, der i dag er en let

•

skrånende braklagt mark, hovedsageligt bestående af

Her er en mangfoldighed af friluftslivs- og

agertidsler, gråbynke og lådden dueurt samt spor af

sportsaktiviteter i et mosaiklandskab af skov

blomsterblandinger. Mod nord er marken afgrænset af et

og skovbælter, der indrammer grønne

læhegn og bag læhegnet er Hedehusene Idrætspark.

Markarealet fremstår næringspåvirket og domineres af

aktivitets-, pause-, opholds- og

næringskrævende urter.

•
•

I en skovlysning findes en shelterplads og et mindre vandhul.

ønsker os alt,

Samlet set rummer området skov, enkelte sten og

…. og som ser godt ud!
- Borgercitat

"

Etablerer grøfter til opsamling af regnvand.

•

Etablerer sidde- og opholdsmuligheder i rolige

Etablerer grusstier og trampestier, der skaber adgang til,
og forbinder, aktiviteterne, der er intent i området samt

At etablere eventplads med plads til store

forbinder til omgivende sports- og naturområder.

•

At opsætte skilte med wayfinding og info om aktiviteter.

•

At opsætte muldtoilet.

biodiversitet.

Vision

Idag

NATURINDHOLD
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•

skovforhindringsbane, naturleg, hundeagility og boldspil.

træstammer/grene, der ligger på jorden og som understøtter

SOCIALE VÆRDIER

og flyve og smage godt

At skabe plads til aktiviteter som discgolf, klatreskov,

arrangementer i naturen.

Mod vest ligger et mindre § 3-beskyttet vandhul.
Vi

hvad der kan sværme

•

omgivelser og med udsigt.

picnicsteder og udsigtspunkter til det

"

af blomstrende urter.

Skabe rolige områder til ophold og reflektion.

Vi ønsker

stier binder det hele sammen og leder til

Øger variationen af blomstrende planter ved udsåning

Sociale værdier:

aktivitetsrum i varierede størrelser. Rekreative

omgivende landskab.

Skabe mangfoldige rum og rammer for rekreation, idræt,
friluftsliv, fællesskab og fysiske aktiviteter.

•

•

Planter skov samt ressourcegivende træer og buske som

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

•

Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.

VISION FOR EGESKOVEN FRILUFTSPARK

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

BANEIDRÆT

W

N

S

E

- Nyplanerede og drænede
fodboldbaner

HVID OKSEØJE
ALM. KNOPURT
BÅNDET TANDBUK

BAKKE
- Overskudsjord fra planering

SKOVREJSNING
FORMIDLING

af fodboldbane

- Skovbryn

- Om områdets dyreliv
- Nærliggende naturområder



- Maratonringen


















 



AGILITY BANE

OPHOLD
- Bænke, bordbænkesæt

INFO



SØ



ALM. KÆLLINGETAND




FO








R

NE

BA

LD

O
DB
















INFO











 











  




















- Picnicplads



- Naturring



INFO

NG

ERI

RK

PA

SKOVRANDØJE
BLÅ HALE

SØ
Sh

elt

ers



  




PINDSVIN
RØDPELSET JORDBI
NÆLDENS TAKVINGE

 

STI
- Junglesti der forbinder Egeskoven
med Sejlbjerg mose

MULDTOILET

LEVESTEDER /- NATURLEG
- Blødt bakkelandskab med planter til solrige
og tørre forhold
- Regnvandsgrøft med planter til fugtige forhold

 

NATURLEG
- Klatreskov

DISC GOLF
- Bane med 9 huller,

STI
- Med udkig over det åbne land

TILGÆNGELIGHED
- Nye grusstier forbinder på langs

spredt i området
BROMBÆR
ALM. RØN
ALM. EG

- Sten, træstammer, buskads
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og på tværs og til nærliggende

NYE AKTIVITETER
- Fodboldgolf
- Frilufts experimentarium
- MTB park

naturområder.
- Wayfinding om nærliggende aktiviteter
og naturområder

THORSBROPARKEN
Cirka
20.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Thorsbroparken er en lokal grøn oase med

Området er et mindre grønt areal med parkagtig karakter

•

Udvikle området mod et naturindhold med gode

Grønne værdier:

rigt dyre- og planteliv og mulighed for rolige

beliggende mellem dyrkede marker og et boligområde i

betingelser for blandt andet ugler, rovfugle og småfugle.

•

ophold og pauser.

udkanten af Reerslev. Centralt i området ligger den knap

•

Skabe rastesteder for krybdyr, pindsvin og padder.

4.000 m² store vandflade, der er omkranset af rørsump.

•

Øge oplevelsesværdien og brugen af området med

Thorsbroparken er en destination og

Opvækst af trådalger indikerer, at vandet er relativt

tiltag til gavn for de lokale borgere og ikke mindst

pausested for borgere på tur fra eksempelvis

næringsbelastet.

skoleklasser, der benytter området i forbindelse med

den nærliggende rekreative rute
Maratonringen samt Kløverstierne.

rovfuglepinde.

•

•

træbevoksede og lysåbne områder og en slået græssti fører

•

områdets brugere rundt om og ned til vandet.

Udlægger stenbunker samt træstammer, der kan
fungere som skjul for smådyr.

•

undervisning.
Mod markerne er området omkranset af både

Opsætter uglekasser, rovfuglekasser og/eller

Etablerer et langt kvashegn som levested og skjul for dyr
som pindsvin, padder og insekter.

Gøre ankomsten fra vejen mere synlig og forbedre stien
rundt om vandet med henblik på øget tilgængelighed.

Sociale værdier:

Øge variationen i beplantningen.

•

Skaber en tydelig indgang med en grussti gennem en
grøn sluse af græsvolde samt grussti, der leder ind.

Vi ønsker

Området benyttes af lokale til gåture og hundeluftning og i
krattet ses huler bygget til leg. Her er få opholdsfaciliteter.

"

Selv om det er et min-

dre område er her mange
fugle. Vi ønsker rovfuglepinde
og redekasser.

"

•

At etablere en trampesti gennem bevoksningen.

•

At opsætte skilte både ud mod Thorsbrovej og hvor
stien udmunder i Tingstedvej, der informerer om
Thorsbroparken.

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

Vision
Idag

NATURINDHOLD

6

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

•

Etablerer grussti rundt om vandet.

•

Opsætter bænke samt bordbænkesæt.

•

Rydder beplantning på et mindre areal ned til vandet for
bedre adgang til vandet.

S

W

E

N

VISION FOR THORSBROPARKEN

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

LILLE VANDSALAMANDER
SKORPIONSTÆGGE
STOR BLÅPIL
MUSEVIKKE
VANDMYNTE
TRAVLEKRONE

GUL IRIRS
GUL ÅKANDE
SVØMMENDE VANDAKS

TILGÆNGELIGHED
- Trampesti ændres til
en grussti rundt om vandet

LÆRINGSSTATION
/ADGANG TIL VANDET
- Mini Amfi af træstubbe

OPHOLD

- Mulighed for ophold



- Bænke med kig ud over vandet

INFO






- Bænke, bordbænkesæt / picnicpladser

KVASHEGN OG KOMPOST
- Kvashegn langs stien med



tilhørende tre kompostbeholdere







 














TRAMPESTI
- Trampesti gennem skoven

BORDBÆNKESÆT

INFO














ALM. HVIDTJØRN

NATUGLE

ALM. RØN

PINDSVIN

ALM. EG

FISKEHEJRE

SYNLIG INDGANG
- Indgang med grøn sluse af græsvolde
- Beplantet med markblomster
- Skiltning
FORMIDLING
- Mod Thorsbroparken
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BALDERSBRØNDE
Cirka
23.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Engen og skoven i Baldersbrønde

Området ved Baldersbrønde består af to arealer, der ligger

•

Lade en større del af området udvikle sig naturligt.

Grønne værdier:

er landsbyens grønne oaser med

midt i landsbyen og i forlængelse af hinanden. Området

•

Kickstarte området med frøblandinger til både fugtige

•

naturoplevelser for store og små. Engen

mod vest består af et cirka 10.000 m² stort skovområde, mens

fungerer samtidig som mødested og

den østlige del udgøres af et cirka 13.000 m² lysåbent grønt

samlingsplads.

areal med et mindre gadekær i den nordlige ende samt

og tørre arealer.

udvikle sig uden menneskelig indgriben – evt. efter

•

Øge antallet af blomstrende træer og buske.

delområder er blevet kickstartet ved at udså artsrige

•

Øge variationen i områdets jordbundsfugtighed for at

blomsterblandinger efter rotorharvning.

enkelte større træer og kratbeplantning langs den vestlige

Man kan opleve skovens varierede

øge variationen i plantesamfund på arealet.

•

kant af arealet.

træer, gadekæret der fremhæver
Det lysåbne areal består mod øst af en kortklippet

krydse via trædesten samt blommer og

plæne med fodboldmål og bordbænkesæt omkranset

pærer man kan nyde ved frugtlunden.

af fritstående vejtræer, mens det mod vest udgøres

•

de varierede naturoplevelser sammen.

skovdel rummer mindre forekomster af tæt krat, træstammer

Om foråret tiltrækker den store løgplæne

samt kvas- og kompostbunker.

Sociale værdier:

Vi ønsker

At etablere grusstier tværs over engen og gennem
skoven.

Her er ofte folk,

vi bruger området til

fodbold og samlinger af unge

"

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

•

Etablerer trampestier og trædesten.

•

Etablerer naturleg med store sten og træstubbe.

•

Opsætter skilte med info om hvordan kunstværk og
frugtlund forbinder til områdets historie som gartneri.

•

Vision
Idag
NATURINDHOLD
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Rydder hegn og udtynde bevoksning så gadekæret
bliver mere synligt.

der hygger - her er egentlig
rigtig smukt

Opsætter bænk ved gadekær og etablerer
picnicområde med bordbænkesæt.

•
•

Udlægger træstammer og sten til gavn for dyre- og
planteliv.

•

jordbundsfugtighed og plantesammensætning. Den vestlige

"

•

Gøre gadekæret synligt og mere tilgængeligt dog
under hensyn til sikkerhed.

Grusstier forbinder de to områder og binder

Bevarer ældre træer så længe som muligt på arealet,
evt. i topkappet tilstand.

vedboende arter.

af et fritvoksende græsareal med større variation i

opmærksomhed.

•

Sikre, at eksisterende træer i området på sigt kan få lov
til at udfolde sig som naturlige veterantræer til gavn for

landsbystemningen, vådengen man kan

Tilrettelægger driften, så flere områder får lov at

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

VISION FOR BALDERSBRØNDE

S

W

E

N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

KIRSEBÆR
BLOMME
ÆBLE

FORMIDLING
- Om kunstværket og områdets historie

SPISELIG NATUR
- Kirsebær, blomme og æblelund

KUNST
- Drivhusinstallation
med en historisk reference

LEVESTEDER
- Blødt bakkelandskab med planter

til områdets tidligere brug

solrige og tørre forhold
- Regnvandsgrøft med planter til fugtige forhold



- Sten, træstammer og buskads






 












TILGÆNGELIGHED
- Sikkert stiunderlag

INFO

- Mulighed for ophold på ruten

SUMP KÆLLINGETAND
TRÆVLEKRONE
MAJ-GØGEURT



 











 

LILLE VANDSALAMANDER
NÆLDENS TAKVINGE
PINDSVIN

NÆRHED TIL GADEKÆRET



- Eksisterende gadekær med hegn og vildtvoksende beplantning

TRAMPESTI
- Klippet trampesti i vegetationen






omkring ryddes for at forbinde det grønne areal med gadekæret



NATURLEG
- Sten og træstammer

på tværs af områdets areal
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- Ny bænk omkring gadekæret agerer ophold og sikkerhed istedet

KILEN

"

Vi bruger

området hver dag,

Cirka
30.000 m²

….. vi ønsker os mere

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

I Kilen har både lokale borgere, spejdere,

Kilen er et langstrakt grønt strøg beliggende centralt i et

•

Øge graden af vild natur, hvor vegetationen får lov til at

Grønne værdier:

skole- og gymnasieelever glæde af naturen

boligområde. Det stækker sig fra Høje-Taastrup Gymnasium i

udvikle sig mere frit.

•

og de varierede oplevelser og aktiviteter i det

øst, til Frøgård Allé i vest. Området har både et parklignende

langstrakte grønne strøg.

præg med varieret terræn og klippet græs, men rummer

Sikre flere skjule- og levesteder for dyr på land og i vand,

•

f.eks. insekter, padder og krybdyr.

også områder med vildere natur og højere vegetation.
Spredt i det åbne område er der plantet valnøddetræer og

såvel som områder med mere vild natur. Her

afgrænsningen ind mod de private haver består af krat- og

er både bakker, søer og vådeng samt

træbevoksning, herunder også brombær og andre spiselige

opholds-, lege- og sportsfaciliteter. Her er

planter.

•

børn kan gemme sig i - og spise af.

fugtighedstålende planter trives. Der er spredte forekomster

Sikre tiltag og drift, der især gavner sommerfugle, bier og
småfugle i området.

•
Her er mindre forekomster af fugtige områder, hvor

Tilpasser driften, så flere arealer får lov at stå med

Sikre spiselig beplantning som frugt og bær til gavn for

Udlægger træstammer, grene og sten til gavn for

Etablerer mindre bakkelandskab med planter til solrige
og tørre forhold.

•

Etablerer en lavning, der vil kunne udvikle sig til en sø.

•

Udsår blomsterblandinger som plukselv-have.

•

Planter frugttræer og bærbuske.

dyr og mennesker.
Sociale værdier:

•

af større sten og gamle træer og enkelte steder ligger

Kilen er kendt for at være et spiseligt strøg,

træstammer og grene. Mod øst bidrager en større bakke til

hvor man kan sanke frugt, bær og nødder.

yderligere terrænvariation på området.

•

Øge mængden af blomsterressourcer.

•

Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.

•

Etablerer naturleg i form af terræn, buskads,

Etablere varierede opholdsmuligheder.

forhindringsbane af sten og træ.

•
I forlængelse af området ligger gymnasiets boldbaner
og enkelte andre sportsfaciliteter ligesom området
gennemskæres af befæstede stier.

SOCIALE VÆRDIER

"

dyre- og planteliv og til leg.

•

selv-plukhave og busketter med
blomstrende bærbuske, som både dyr og

- Borgercitat

vildtvoksende vegetation.

•

På ture gennem kilen oplever man parkpræg

spiselig natur

Vision

Idag

NATURINDHOLD
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Opsætter skilte med info om plukselv-have og sankning.

VISION FOR KILEN

N

W

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

E
S

LÆRINGSSTATION
- Mini amfi af træstubbe

BROMBÆR

FØDERESSOURCER
- Blomstrende urter

MIRABELLE
ÆBLE

- Borde bænkesæt

- Selvpluk-have

- Naturleg

TILGÆNGELIGHED
- Grussti bagom vådområde

SPISELIG NATUR
- Frugttræer og bærbuske som

SPEJDERHYTTE



brombær, hindbær, mirabelle




PINDSVIN
RØDPELSET JORDBI
LILLE VANDSALAMANDER






 









 



VÅDOMRÅDE

 
 

INFO



og valnødder


- Lavning, eng/vådområde



- Fugtighedsplanter


  



- Sten
HASSEL
ALM. EG
ALM. HYLD

OPHOLD

TRÆVLEKRONE
ALM. MJØDURT
MAJ-GØGEURT

- Bordebænkesæt
- Hængekøjer
 

 





INFO





DØDT VED
- Ligge ud for at fremme biodiversitet
- Spejdergrupper kan anvende disse
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FORMIDLING
- Plukselv-have
- Valdnødde plukning

HAKKEMOSEN
Cirka
400.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Hakkemosen er et knudepunkt for natur- og

Området er beliggende i landskabelige omgivelser og består

•

Etablere et nyt Natur- og Friluftscenter.

Grønne værdier:

friluftlivsaktiviteter for alle kommunens

af et stort og varieret naturområde, der rummer forekomster

•

Fastholde og videreudvikle områdets naturrigdom og

•

borgere.

af både søer, engarealer samt lysåbne og skovbevoksede

•

arealer. Områdets søer udgør samlet cirka 75.000 m² hektar.

Her har et nyt Natur- og Friluftscenter med en

Videreudvikler områdets blomsterressource primært

høje indhold af biodiversitet.

ved en ændring af driften af de lysåbne arealer.

Øge variation og udbredelse af blomstrende og spiselige

Græsningsområdet i den vestlige del udvides til at

urter.

omfatte et større areal. Det sikres, at afgræsningen

naturvejleder base, hvor Natur & Læring

Hakkemosen rummer flere naturkvaliteter i form af spredte

•

Øge omfanget af levesteder for dyr og planter.

foregår som ekstensiv helårsgræsning uden

bliver formidlet for skoler, institutioner og

sten, træstammer og grene, der ligger på jorden. Det

•

Etablere ny hovedindgang i sydøst.

tilskudsfodring. Arealer, der ikke kan afgræsses,

friluftslivet.

bidrager, sammen med områdets størrelse, positivt til den

•

Forbedre og udbygge stisystemet i området især i den

eksempelvis pga. rekreative aktiviteter, slås maskinelt

østlige og sydlige del.

via mosaikslåning for at fremme en forskelligartet

•

Etablere flere opholds- og udsigtspunkter ved søen.

bevoksning.

høje grad af biodiversitet.

Hakkemosen er samtidig blevet centrum for
innovative og kreative naturtiltag, der kan

Området har både bålhytte, shelterpladser, naturlegeplads

•

Øge mulighederne for oplevelser ved vandet.

virke som inspiration for kommunens

samt Økobasen. Grusstier og trampestier leder rundt i

•

Videreudvikle ‘Spis din kommune’.

borgere, erhvervsliv og andre interesserede,

området og der er bænke til ophold undervejs. Kæmpen

•

Etablere eventplads på de gamle fodboldbaner.

så tiltagene på den måde kan sprede sig ud i

‘Teddy’, placeret ved søbredden og udført i genbrugstræ,

•

Fremme formidling/ wayfinding.

kommunen.

er en kendt attraktion, der trækker mange til. Hakkemosen

•

Biodiversiteten

er stor - helt unik,
faktisk
- Borgercitat

Sociale værdier:

Vi ønsker

besøgende udefra.
At etablere aktivitetsmuligheder og knytte naturvejleder
til et nyt Natur- og Friluftscenter.

"

•

Etablerer kvashegn, træstammer, grene og stenbunker til
gavn for dyre- og planteliv.

•

er kendt som natur- og friluftsdestination for lokale og

"

•

Etablerer grussti syd om søen, der også forbinder
eksisterende sti med ny ankomstplads.

•

Etablerer tingsteder af sten og træstubbe.

•

Etablerer eventplads med plads til store arrangementer i
naturen.

At etablere ankomst- og picnicplads i øst ved busstop
på Helgeshøj Allé.

•

At etablere naturkunst som ‘ventesteder’ langs

•

At etablere en træbro ved søen.

•

At opsætte skilte med wayfinding med info om
tilgængelige stier.

•

SOCIALE VÆRDIER

Hakkemosevej.
Vision
Idag

At etablere et toilet.
NATURINDHOLD
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N

E

VISION FOR HAKKEMOSEN

S

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

W

KÆR-TIDSEL
TRÆVLEKRONE
MAJ-GØGEURT
NÆLDENS TAKVINGE
KNOPSVANE
LILLE VANDSALAMANDER

FØDERESSOURCER

SYNLIG INDGANG
- Ny hovedindgang og
ankomstplads i øst

- Områder med blomstereng

BRO

OPHOLD



- Bordebænkesæt






- Bænke

LEVESTEDER
- Træstammer, kvashegn, grene og stenbunker




PIL







NG

ERI

RK

PA

GRÆSSENDE
DYR

EN
INGEN
NR
TO RING
A
R
R
MA NATU

SHELTER


SH

ELT

TEDDY

ER

BÅLPLADS

N

SE

HASSEL

BA

G

IN

ER

RK

PA

KO

TILGÆNGELIGHED

Ø

RØD-EL

- Udvalgte trampestier opgraderes til

ER

AN

ISB

NN

TE

 




  
 



  


R

MA

EN

ING

NR

O
AT





- Beplanter den med markblomster
- Fra udpint jord til biodiversitet


 







 


- Sten malet som dyr

EVENTPLADS
MUSE-VIKKE
HULKRAVET KODRIVER
ALM. KÆLLINGETAND

NATUR OG FRILUFTSCENTER
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- Træbro

- Kunst der angiver afstande

- Artsmangfoldighed


- Etablering af nye stier

NATURKUNST

PARKERING

LÆRINGSSTATION
- Tingsteder af sten og træstubbe

grusstier

BOHUSPARKEN
Cirka
47.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Bohusparken er en lokal bypark, der binder

Der er planlagt en ny bypark i forbindelse med et

•

Fastholde og videreudvikle projektets planlagte høje

Grønne værdier:

boliger, gymnasium og erhverv sammen. Her

kommende erhvervsbyggeri. Byggeriet ligger i forlængelse

naturindhold og indhold af biodiversitet.

•

er let adgang til natur som danner ramme

af et erhvervsområde og selve parken ligger op ad et

for gåture med varierede oplevelser samt

boligområde. Mod sydøst ligger Høje Taastrup Private

ophold og pauser.

Gymnasium.

læ og variation i forekomsten af blomsterressourcer.

•

Øge mængden af døde træer, der ligger på jorden til

•

rammer for borgerne med mere biodiversitet og flere sociale

oplever man både ældre og ny beplantning,

værdier. Parken er planlagt til at have naturpræg, og i

opfylder tilgængelighedskrav og skabe forbindelser til

bakker, vandspejl og vådeng samt et varieret

projektet bevares dele af den eksisterende beplantning

omkringliggende områder.

fugle- og insektliv, der tiltrækkes af parkens

af skovkarakter i den nordlige og sydlige del af området.

blomster og bærbærende træer og buske.

Træerne har i dag stor variation af størrelse og arter. Der

•

Sikre adgang til parken i nordøst og sydøst, der

Gøre indgangene mere synlige.

•

terræn. Centralt i parken er der planlagt et regnvandsbassin,
hvoraf et mindre område får et permanent vandspejl.
Op gennem parken løber en offentlig gang-/cykelsti fra

for bedre adgang til

sydvest, der fortsætter mod nord til Høje-Taastrup Station.

sommerfugle skal da
inviteres ind
- Borgercitat

"

Udlægger træstammer i vandkanten som skjulested for
vandlevende organismer.

Sociale værdier:
Etablerer tydelige adgange og grusstier ind til den
planlagte nord-sydgående sti.

•

Opsætter bænke.

•

Opsætter skilte med info om tiltag til gavn for natur og
biodiversitet.

I den vestlige side er en nord-sydgående trampesti. I det
sydøstlige område er planlagt fælledgræs, som giver
mulighed for ophold og aktiviteter. I de øvrige arealer
etableres høje enggræsser.

SOCIALE VÆRDIER

området…. og bier og

•

Skabe ophold og pausemuligheder langs gang-/
cykelstien.

Udlægger sten som både stenbunker og enkeltsten, der
kan fungere som varmepladser og skjul for mindre dyr.

•

suppleres med ny varieret beplantning på et nyt kuperet

Bevarer eventuelle fældede træer og døde grene på
grunden til gavn for dyre- og planteliv.

•

På ture gennem byparkens slyngede sti

Vi har brug

•

gavn for vedboende arter.

Projektet er i udvikling og målet er, at skabe de bedste

"

Udplanter flere blomstrende buske og træer, der giver

Idag

Vision

NATURINDHOLD
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N

E

VISION FOR BOHUSPARKEN

W

S

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

FUGLE KIRSEBÆR
SPIDSLØN
ALM. EG

ALM. TJØRN
ALM. HYLD
SLÅEN

 






REK

REA

TIV


 








EF

OR

BIN

OPHOLD
- Bænke og bordebænkesæt

DE

LSE

SYNLIGE INDGANGE



INFO







 

 





BLÅHAT

TILGÆNGELIGHED

    





 
   
 
  



INFO

- Mulighed for ophold
- Grusstier
- Handicapparkering

TRÆBRO

 














FORMIDLING
LILLE VANDSALAMANDER
RØDPELSET JORDBI
NÆLDENS TAKVINGE
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- Om fugleliv
- Om spiselig natur

HVID OKSEØJE
ALM. KÆLLINGETAND



KVARTERSPARKEN VED GADEHAVE
Cirka
27.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Kvartersparken er Gadehaves centrale

Området består af et grønt fritidsområde omgivet af

•

Øge antallet og variationen af frugt- og bærbærende

Grønne værdier:

rekreative byrum og en del af det samlede

boligbebyggelser.

buske og træer i områdets nordlige del mellem

•

campusområde. Her er sports-, aktivitets- og
legeområder for borgere i alle aldre.

fodboldbanen og stien.

rabat nord for boldbanerne samt udplanter varierede

Lysåbne arealer domineres af græs- og urtevegetation

frugttræer og -buske.

•

på mellem 15 – 50 cm ligesom der også er områder med

Aktivitetsområderne er opdelt af grønne

forekomst af urter over 50 cm. Beplantningen består af

zoner med naturpræg.

vildtvoksende bede med spredte forekomster af store sten

Sikre flere ressourcer til blomstersøgende insekter.
Sociale værdier:

•

og enkelte unge træer.

Etablere en ny aktivitet for alle aldre: sanknings-station

Området rummer mindre arealer med barjord, samt områder

Kvartersparken er et ‘sankestrøg’.

med udlæg af større sten og grus. Områdets sydlige del

Sankestrøget indrettes under hensyn til tryghed i
området.

•

fremstår meget varieret og med relativ høj artsrigdom af

Opsætter skilte med info om sankestrøgets spiselige
natur.

blomstrende urter.

"

op og nyde godt af den spiselige natur,

Jeg har ikke selv have.
Hvorfor ikke etablere en

Kvartersparken er et rekreativt areal med høj

slags vild have her?

befæstelsesgrad i tilknytning til idrætsområdet og

- Borgercitat

skaterbanen. Området er beliggende direkte ud til en sti, der
leder gennem bydelen.

SOCIALE VÆRDIER

Etablerer små stier af trædesten samt træstubbe til at
sidde på i sankestrøget.

•

gennemgående ‘campussti’ nord for

hvilket gør denne del af stien særlig livlig.

•

‘Spis din kommune’.

I zonen mellem boldbanerne og den

Her kan de lokale og forbipasserende stoppe

Udsår artsrige, spiselige blomsterblandinger i den brede

Idag

Vision

NATURINDHOLD
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"

N

E

VISION FOR KVARTERSPARKEN VED GADEHAVE

W

S

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

PINDSVIN

RØDPELSET JORDBI

NÆLDENS TAKVINGE

BROMBÆR

ÆBLE
SKOV JORDBÆR

TILGÆNGELIGHED
- Mulighed for ophold

 










  

 



 
  


- Træstammer









N

- 

  





 

GE



ALM. KÆLLINGETAND

IN



BLOMSTER
- Blomstereng på insektvold
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BLÅHAT

LIDEN KLOKKE

NR





TO



 


 


   

  

RA

solbær






MA

pære, blomme, kirsebær,









- Sankestrøg af æble,










SPISELIG NATUR

 

 
























NATURELEMENTER

AGERSØPARKEN
Cirka
20.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Agersøparken er en grøn oase med et rigt

Området er et naturpræget areal omkranset af

•

Fremme områdets fugleliv ved at genskabe forhold, der

Grønne værdier:

fugleliv. Området er samlingspunkt for de

boligområder. Det består af et centralt, lavt beliggende,

gør det muligt for arter som svaner og ænder at yngle i

•

omkringliggende boligområder og der er

bassin omgivet af lysåbne arealer med stor terrænvariation.

området.

•

tydelige indgange og grusstier, der leder ind
til området og rundt om vandet.

Forbedre småfugles muligheder for at leve og yngle

Sociale værdier:

Ude i vandet ligger en ø, der med tiden er blevet landfast

samt skabe skjule- og levesteder for dyrelivet i og

•

med de omkringliggende arealer. Øen er vokset til med

omkring vandet.

Bænke inviterer til ophold og pauser og her er

træer og krat. Kantbevoksningen rundt om vandet er

•

Gavne dyreliv i vandet.

ro, nærvær og naturoplevelser.

domineret af tagrør og dunhammer, mens de øvrige lysåbne

•

Fremme en større variation af planter uden at gå på

områder rummer en variation af forskellige urter knyttet til

Ud mod Agersøvej et mindre grønt rum med

•

både fugtig og mindre fugtig jordbund.

træer omkring. Her findes en græsplæne
med naturleg og plads til boldspil og ophold.

Vandmestervej.

•
•

Etablerer tilgængelighedsstier.

Øge tilgængeligheden og sikre bedre muligheder for

•

Opsætter bænke.

ophold og aktivitet.

•

Lægger trædesten ved vandkanten.

•

Friholder dele af vandfladen til skøjtning og andre
aktiviteter.

•

"

som ikke mange kender

•

til, ….. godt hvis der kan være

"

At ændre områdets drift, så den i højere grad fremmer
en stor artsrigdom af blomstrende urter.

•

At etablere mindre græsareal med naturleg i form af
sten og træstammer.

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

At etablere tætte kvas- og kratområder med fældede
eller faldne træer som får lov til at blive på arealet.

Dejligt område

Vision
Idag

NATURINDHOLD

12

Etablerer tydelige indgange fra Agersøvej og forbedret
indgang fra Malervej.

Vi ønsker
•

Etablerer rampe, der sikrer tilgængelighed fra

kompromis med æstetikken i området.

Trampestier, der kan være svære at få øje på udefra, leder
ind i området og rundt om søen.

bænke

Sikrer områder, hvor der er ro til ynglende vandfugle.
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Opsætter skilte ved indgange om dyrelivet i parken.

VISION FOR AGERSØPARKEN

W

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

S
BROMBÆR
ALM. RØN
HYLD

BINDE BOLIGOMRÅDERNE SAMMEN
- Bindes sammen via en tilgængelighedssti med
flere indgange

RAMPE
   



- Ned til stien



OPHOLD
 














   



 

- Borde og bænkesæt


til ophold

















VANDMYNTE

TRÆVLEKRONE

ENG-FORGLEMMIGEJ

TILGÆNGELIGHED



- Tydelig åbning i det grønne


 

- Trampestier rundt om søen
ændres til grusstier
- Rampe fra Vandmestervej
- Mulighed for ophold

ALM. KNOPURT
ENG-KARSE
KÆR-TIDSEL



 






KNOPSVANE







NÆLDENS TAKVINGE

LILLE VANDSALAMANDER



   



SYNLIGE INDGANGE

NÆRHED TIL VANDET
- Lette adgangen til vandkanten
ved slåning af vegetation udvalgte steder
- Trædesten ud i vandet

- Skiltning og mere synlige

NATURELEMENTER

indgange, der inviterer ind i området

- Fældede træer i området

NATURLEG
- Motorikbane af stammer og sten
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genanvendes. Lægges ind som døde træstammer
for at fremme biodiversiteten

N

E

FORTEN
Cirka
5.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Forten i Vridsløsemagle er byens grønne

Området består i dag af grønt areal midt i landsbyen med

•

•

mødested. Landsbyens borgere i alle aldre

parklignende karakter. Arealet er omgivet af krat og bus-

område til gavn for de lokale og øvrige borgere gennem

øvrige visionsplaner, dog får borgerne her mulighed for, i

har været sammen om at udvikle området til

kads, der rummer forekomst af enkelte større træer, hvoraf

et demokratisk pilotprojekt.

samarbejde med kommunen, at organisere og prioritere

gavn for naturen og fællesskabet.

flere er topkappet.

Løfte sociale værdier og naturværdier på et offentligt

Afsætter ressourcer til visionsplanen på lige fod med de

indsatserne. Implementeringen af indsatserne står

•

Understøtte det stærke lokale fællesskab og

landsbyen selv for.

Lokalt engagement og ejerskab

Her er både legeplads, grill- og spiseområde samt fælleshus.

medejerskab, som borgerne i Vridsløsemagle har, ved at

sikrer, at Forten indeholder et rigt

I forbindelse med legepladsen er der udlagt en enkelt

udføre en borgerdrevet visionsproces for Forten.

natur- og dyreindhold samt ophold og

træstamme ligesom der over et legerør er etableret en jord-

aktivitetsmuligheder for hele byen.

bunke med vildere bevoksning.

•

Visionsplanen og tiltagene skal godkendes af
kommunen.

Området rummer i begrænset omfang fritliggende større
sten og træstammer, ligesom også den botaniske artsliste for

"

området er relativt kort.

Vi har smil, hygge, sam-

menhold og et aktivt bylaug! Vi

I Vridsløsemagle er landsbyfællesskabet stærkt og borgerne

holder Sankt Hans og Halloween
sammen. Her kan sagtens være

er sammen om mange aktiviteter.

mere vild natur og flere farver.
- Borgercitat

SOCIALE VÆRDIER

Forten er byens samlingssted.

Vision
Idag

NATURINDHOLD
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"

VISION FOR FORTEN

W

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN
S

NÆLDENS TAKVINGE
RØDPELSET JORDBI
PINDSVIN

PILOT PROJEKT

BLOMSTERBLANDING

BROMBÆR
ALM. RØN
MIRABELLE

- Beplante højen med
blomsterblandinger for at
give farver

- Borgerne har mulighed for,
i samarbejde med kommunen,
at organisere og prioritere indsatserne.
Implementeringen af indsatserne står
landsbyen selv for.



KVASHEGN



- Kvashegn til afgrænsning





















af stien


- Brugt som landart i en organisk form











 

 

- Brug fællesdage på etablering af hegnene

BLOMSTERENG
- Blomstereng under

FØDERESOURCER
- Hvis træer fældes i området
ligges det ind som dødt ved
for at fremme biodiversiteten
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træets krone

N

E

SELSMOSEN
Cirka
45.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Selsmosen er, med sin beliggenhed, byens

Dette centrale og stationsnære byrum udgør en stor

•

centrale, rekreative, grønne og blå byrum.

rekreativ vandaktivitetspark, hvoraf det centrale bassin

Her mødes man ved vandet og nyder

udgør cirka 25.000 m². Bassinet udgør dermed langt den

ophold, fællesskab, fysisk aktivitet og

største del af det samlede areal. Her er et rigt indhold af

naturoplevelser. I byrummet er broer, der

fugleliv og fisk. Resten af området består af befæstede

leder til destinationer som Taastrup Teater og

aktivitetsrum samt af en blanding af driftede og mere vilde

Musikhus og til Taastrup Station samt til

og artsrige kantarealer.

•
•
•

ænder, blishøns, svaner og småfugle.

Grønne værdier:

Gavne dyrelivet i og omkring vandet og tilgodese

•

•

•

Planter frugttræer og bærbuske.

for områdets brugere og dyrelivet.

•

Udlægger træstammer i vandkanten, der vil fungere

Sikre muligheden for at naturtiltag, der allerede er gjort,

•

Øge sikkerheden ved færdsel på træbroerne.

Vi ønsker

•

Etablerer levesteder der fremmer antal og variation i
områdets insekter.

•

At etablere skridsikkert underlag, der fremmer tryg
færdsel på træbroerne.

Sociale værdier:

•

rekreativt grønt centrum. Den naturnære drift,

"

Udvider naturindholdet på de grønne arealer med
blomstrende urter som føderessourcer for bier,

Selsmosen rummer mange naturtiltag og faciliteter til ophold,

Kulturkvarteret understøtter stedets rolle som

Opsætter skilte med formidling af fugleliv og insekter i
området.

Vi ønsker os

sanke og frugttræer

"

- Borgercitat

SOCIALE VÆRDIER

dyreliv.

som skjulested for vandlevende organismer.

sommerfugle og andre blomstersøgende insekter.

aktivitet og leg.

naturoplevelser i form af et øget fugle- og

krat eller kvashegn, hvor fugle kan yngle.

er knyttet til parkens mange rekreative elementer.

lege- og læringsrum med vandaktiviteter,

med vilde naturzoner, fremmer

Etablerer flere afskærmede områder med tæt og lavt

Etablere spiselig beplantning som hassel og bær til gavn

kan udvikle sig.
Området bærer præg af stort brugertryk, der blandt andet

vandleg og opholdssteder.

Udvikle området til gavn for ynglende fugle herunder

forekomsten af insekter som bier og sommerfugle.

aktivitets- og legeområder.
For skoler og institutioner er det et udendørs

Vi gør

Idag

Vision

NATURINDHOLD
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W

VISION FOR SELSMOSEN

S
N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

E

ALM. HVIDTJØRN
RØD-EL
PIL

SYNLIGE INDGANGE

UDVIDELSE AF OMRÅDET

- Indgang / strøg

- Større græsplæne til aktiviteter og fællesskab

KNOPSVANE
RØDPELSET JORDBI
NÆLDENS TAKVINGE



      

 

KULTURKVARTER








  





TILGÆNGELIGHED.



- Skridsikkert underlag på træborer










INFO

TAASTRUP TEATER
OG MUSIKHUS





GUL ÅKANDE
SVØMMENDE VANDAKS



BREDBLADET DUNHAMMER



 









 



FORMIDLING









 

 



 



- Om områdets dyreliv


- Ruter

VANDLEVENDE ORGANISMER

 
  


- Dødt ved i vandkanten i form af



hele stammer


















ENG-KARSE
ENG-KABBELEJE
ENG-NELLIKEROD



SPISELIG NATUR
- Æble, kirsebær, pære,
hassel og solbær

FØDERESSOURCER

OPHOLD

- Flere arealer med blomstereng

- Forbedre eksisterende
opholdspladser

OPHOLD
- Forbedre eksisterende
opholdspladser
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VANDVÆRKSPARKEN
Cirka
25.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Vandværksparken er et lille fredeligt

Området består af et langstrakt grønt areal omgivet af

•

Øge graden af vild natur, hvor vegetationen får lov til at

Grønne værdier:

udvikle sig mere frit.

•

paradis for fugle, egern og insekter med krat,

boligbebyggelse.

•

blomstrende træer og bærbuske som

Genanvender fældede træer og ryddet krat som

Fremme områdets fugleliv ved at skabe forhold, der

kvasbunker og -hegn som skjulesteder for områdets
dyreliv.

gemmesteder og spisekammer. Det er også

Her er en lavning i midten omgivet af krat- og

i højere grad tilgodeser arternes behov for rede- og

et rekreativt naturområde og en forbindelse

buskbevoksning. De omkringliggende arealer domineres af

yngleområder.

•

Planter frugttræer og bærbuske.

på langs og på tværs for de lokale beboere,

græsser og høje urter som agertidsel, gråbynke og butbladet

Sikre spiselig natur som frugt og bær til gavn for dyr og

•

Etablerer vandspejl i det fugtige areal i syd.

der nyder sanselige gåture og rumlige

skræppe. Heri findes kortklippede græsstier og mindre

mennesker og derved også sikre føderessourcer og

•

Rotorharver udvalgte dele af græsarealet og udså

oplevelser.

opholdsområder.

skjulested for fugle og andre dyr.

artsrige blomsterblandinger, hvorefter driften af arealet

Øge mængden af blomstrende planter på arealet både

tilpasses for at fremme denne.

•

•
De tværgående grusstier og træbroer, skaber

På nær enkelte fritliggende større sten, så rummer arealet

i form af blomstrende træer og buske samt blomstrende

naturlige møder mellem naboer på tværs

blot få naturelementer i form af gamle træer og døde

urter.

Sociale værdier:

og der er rum til pause på en bænk eller i en

træstammer. Enkelte steder forekommer områder med

Omdanne en del af det fugtige område mod syd til en

•

hængekøje, hvorfra man kan nyde stilheden.

planter egnet til fugtige og våde forhold.

•

egentlig sø, så området samtidig kommer til at gavne

Om foråret er det hvide blomsterhav en

"

En sø for en-

Vi ønsker

den ville være super
godt … og jeg elsker at
samle bær her ….
- Borgercitat

Tjørnehaven og legepladsen.

•

vanddækkede/-mættede arealer.

"

Udfører selektiv rydning af bevoksning, så der opstår kig
på tværs.

•

Opsætter bænke, bordbænkesæt og hængekøjer.

•

Opsætter skilte ved indgange med info om fugleliv og
spiselig natur.

•

SOCIALE VÆRDIER

attraktion.

vandlevende dyr og planter knyttet til permanent

Etablerer grussti på tværs af slugten i nord samt mellem

At etablere tilgængelighedsbroer af træ

Vision
Idag

NATURINDHOLD
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W

VISION FOR VANDVÆRKSPARKEN

S
N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

E

SLÅEN
MIRABELLE
ALM. HYLD

VÅDOMRÅDE
- Vandspejl og vandtålende
planter


SYNLIG INDGANG










INFO












INFO




BLÅHAT
ALM. KNOPURT
ALM. KÆLLINGETAND
LEGEPLADS

RØDPELSET JORDBI
NÆLDENS TAKVINGE
LILLE VANDSALAMANDER

INFO








SPISELIG NATUR
- Kirsebær, æble, blomme
solbær, brombær og hindbær
















TILGÆNGELIGHED
-Tværgående grusstier med
træbroer

OPHOLD

- Hegn langs sti fjernes

- Borde og bænkesæt

SYNLIG INDGANG

og bænke til ophold
- Træstubbe som små
siddepladser

FORMIDLING
- Om fugleliv
- Om spiselig natur
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HOLMEHAVEN
Cirka
30.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Holmehaven er et roligt parkområde med

Området er et grønt kileformet areal, der har karakter af en

•

Øge graden af vild natur ved at lade vegetationen få

Grønne værdier:

et klassisk præg, men rummer også områder

park. Området ligger imellem en række villakvarterer og vest

lov til at udvikle sig mere frit.

•

Etablerer mindre områder hvor metoden Plugs afprøves.

med mere vild natur.

for ligger Taastrup Svømmehal og Taastrup Idrætscenter.

•

Udsår artsrige blomsterblandinger.

Etablere beplantning, der giver frugt og bær og øge

•

Planter frugttræer og bærbuske.

mængden af blomsterressourcer gennem flere sæsoner

•

Planter tornede buske som slåen, tjørn samt mirabelle.

og derved bidrage med føderessourcer til gavn for

•

Udlægger store sten, som kan fungere som varmeplads

•

Sydøst for området ligger et mindre naturområde med

På græsplænerne i nord og syd er der

stiforbindelse til Store Vejleå.

plads til boldspil og leg, mens arealet på
den smalle strækning har mere naturpræg

Holmehaven består hovedsageligt af kortklippet græs med

med forårsløg. Grupper af nye frugttræer

spredte grupper af egetræer fordelt på arealet. Under

og busketter med blomstring og spiselig,

træerne har vegetationen fået lov til at stå mere vildt.

områdets fugle og vilde bestøvere.

•

frugt supplerer de gamle træer og gør
beplantningen mere artsrig.

og skjul for dyr som insekter, padder og krybdyr.

Skabe områder, der kan fungere som skjul og

Sociale værdier:

yngleområder for pattedyr og fugle.

•

Vegetationen i området er relativ artsfattig. Langs det

stubbe.

•

nordøstlige skel er en asfaltbelagt sti. Langs stien udgår flere

En grussti forbinder på tværs, og leder til stien

Etablerer naturleg med store sten, træstammer og

Etablere opholdsmuligheder og forbindelsesstier.

•

mindre stier ind villakvarteret ved siden af.

Øger tilgængeligheden med en rampe fra
busstoppestedet på Mølleholmen og ned til parken.

i sydøst og videre til Store Vejle Å.

•

Opsætter bænke og bordbænkesæt.

•

Opsætter skilte ved indgange med information om
natur- og friluftsmuligheder i og omkring Holmehaven.

"

Vi kunne

godt tænke os øer
med blomster og mere

- Borgercitat

"
SOCIALE VÆRDIER

spiselig natur

Vision
Idag
NATURINDHOLD
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S

E

VISION FOR HOLMEHAVEN

W

N

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

TILGÆNGELIGHED
- Grusstier der forbinder på tværs
samt forbinder til nærliggende
aktiviteter og naturområder

LEVESTEDER
/ NATURLEG
- Sten, træstammer og buskads



ALM. HVIDTJØRN
SLÅEN
MIRABELLE

 

 



















OPHOLD
- Flere borde og bænkesæt
og bænke til ophold
 
 

BLOMSTER
- Blomstereng på insektvold

 
 

ALM. KÆLLINGETAND




INFO



BLÅHAT




 


HVID OKSEØJE

 




FORMIDLING

SPISELIG NATUR

- Wayfinding om nærliggende
områder

 

- Mirabelle, blomme



hindbær og solbær

RAMPE
NÆLDENS TAKVINGE
RØDPELSET JORDBI
PINDSVIN
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ÆBLE
HINDBÆR
BROMBÆR

RØJLEGRØFTEN NATURPARK
Cirka
100.000 m²

Vision

Vi har

Vi vil

Vi gør

Røjlegrøften Naturpark er et bynært

Området er etableret som en naturpark i 2016 og er et

•

Øge forekomsten af ynglende fugle samt padder og

Grønne værdier:

naturområde, hvor biodiversitet og vild natur

rekreativt område beliggende i udkanten af et større

krybdyr.

•

i særlig grad danner rammen om rekreation,

boligområde. Området rummer terrænvariation i form af

læring og aktivt friluftsliv med masser af fysisk

to støjvolde, der ligger op ad hinanden. Her er også flade

udfoldelse.

lysåbne områder samt bassiner, som fuglelivet har glæde af.

•

Øge mængden af blomsterressourcer i løbet af året til
gavn for områdets fugle, insekter og vilde bestøvere.

•
•

Lokale men også besøgende udefra

Vegetationen på de lysåbne arealer består af urter på

bruger området hyppigt som destination for

mellem 15 – 50 cm i højden og enkelte unge solitære, træer.

udflugter og begivenheder.

Voldene og den nordlige del af området er beplantet med

Området rummer mindre forekomster af barjord, primært i

både er steder til pause, ro og nærvær med

tilknytning til trampestier, samt større sten. Der findes bassiner

naturen samt steder til ophold og fællesskab i

som store lavninger med overfladevand.

•

Udlægger træstammer – både på land og i
vandkanten.
Etablerer stensætninger, der kan fungere som skjul og

Skabe flere områder med læ til gavn for både

overvintringssteder for dyr som insekter, krybdyr og/eller

besøgende og dyrelivet.

padder.

Sociale værdier:

Stier gennem det åbne landskab og de høje
bakker byder på varierede gåture, hvor der

•
•

Vi ønsker

skovplantning herunder nåletræer.

variation i forekomsten af blomsterressourcer.

Opretholde omfanget af levesteder for dyr, planter og
insekter.

Udplanter blomstrende buske og træer, der giver læ og

At opsætte et toilet

•

Opsætter flere bænke omkring søen.

•

Udvider ankomstpladsen med flere parkeringspladser og
asfalterer.

læ af busketter og trælunde.

"

Der er altid

mennesker her, ….
vi ønsker os områder
med mere læ

SOCIALE VÆRDIER

- Borgercitat

Vision
Idag

NATURINDHOLD
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"

N

E

VISION FOR RØJLEGRØFTEN NATURPARK

S

RIG PÅ BYNATUR, DER BINDER OS SAMMEN

W

LYSÅBEN VOLD
- Volden driftes med tanke på
at holde den overvejende lysåben, så det

ALM. HVIDTJØRN
HASSEL
SLÅEN

tilgodeser varmekrævende arter






   







 





TOILET




ST

ØJ

UDVIDET PARKERING

LD

SIG

SH

GS

NIN

TRÆ

TS

PL

AD

S

ELT

DE

RÅ

OM



VO

UD

LÆRINGSSTATION
- Kampesten og træstubbe



ER

ADS

EPL

LEG

 













 


 
       





 





BEPLANTNING

   

- Vindblæste områder, så der

STORE STENBUNKER




- Kan bruges til leg samt
er et godt tiltag til at forbedre

plantes krat beplantning samt træer

levevilkår for biodiversiteten

NATURELEMENTER
- Stubbe og træstammer
ligges ud i området

LILLE VANDSALAMANDER
NÆLDENS TAKVINGE
KNOPSVANE

for at fremme insekters
levevilkår
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OPHOLDSPLADSER
- Flere bænke med udkig over søen,
fra volden og omkring søen

HAKKEMOSEN

BOHUSPARKEN

KVARTERSPARKEN
VED GADEHAVE

AGERSØPARKEN

FORTEN

SELSMOSEN

VANDVÆRKSPARKEN

17 VISIONSPLANER
Høje-Taasrup
Kommune

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - 17 VISIONSPLANER

a

HOLMEHAVEN

RØJLEGRØFTEN
NATURPARK

