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Forord

Rødovres udvikling fra landkommune til bykommune er set fra 
naturens side sket over ganske kort tid. Samtidig har vores levevis 
og hverdag været under konstant forandring – og er det fortsat. Det 
betyder, at vores behov for og forventninger til vores grønne områ-
der og byrum ændrer sig. 

Udviklingen af rekreative værdier og naturkvalitet sker over tid. Mål 
for byens grønne områder må derfor være langsigtede, så de sikrer 
rammerne for en udvikling, der imødekommer behovet for rekrea-
tion og friluftsliv både nu og i fremtiden.

Når Rødovre i dag er den 3. tættest bebyggede kommune i landet, 
betyder det også, at en egentlig natur har begrænset plads. En scree-
ning af naturen i Rødovre viser dog, at der er en stor mangfoldighed 
af dyre- og plantearter i både parker og naturområder. Denne store 
variation og oplevelsesrigdom er et værdifuldt udgangspunkt for en 
fortsat udvikling, som kan bidrage til, at Rødovre er et attraktivt 
sted at leve og bo.

Der er i dag en stor bevidsthed om de grønne områders sundheds-
fremmende og forebyggende betydning. Med en park- og naturplan 
sætter Rødovre Kommune fokus på at åbne op for oplevelser i de 
grønne områder. Det skal være let at vælge et sundt og aktivt hver-
dagsliv i Rødovre.

Foto: Vestvolden, Den historiske Vold.



De store trægrupper indrammer plænen 
foran Rødovre Rådhus og bidrager til at 
byen opleves grøn.
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Den grønne haveby præger landskabet i 
Rødovre Kommune (Foto: JVN).



INDLEDNING PARK- & NATURPLAN 3

Landskabet, parken og haven i Rødovre

Adgang til grønne områder er en væsentlig del af livet i Rødovre 
– hvad enten det er haven, det fælles friareal eller parken, vi har 
adgang til. Da Rødovres byudvikling for alvor tog fart i 1950’erne 
var det behovet for frisk luft, plads, grønt og udsyn til himmel, der 
fik borgerne til at bosætte sig i Rødovre, hvor der samtidig var kort 
afstand til store arbejdspladser og byfunktioner. Disse idealer er 
stadig et bærende fundament for velfærdsforstaden, og Rødovre lig-
ger centralt med store regionale friluftslandskaber mod nord og vest 
og med gode muligheder for pendling til hovedstadsområdets øvrige 
arbejdspladser og kulturtilbud.

Rødovre fremtræder først og fremmest som en haveby med villaer, 
rækkehuse, grønne områder, og kolonihaver. De grønne områder 
er her betegnelsen for alle offentligt tilgængelige arealer, der ikke er 
bebyggede eller fuldt befæstede. Det vil sige alt fra vejrabatter og 
grønne cykelruter til torve, parker, idrætsområder, naturområder 
og skolernes friarealer, men også de private haver og boligselskaber-
nes friarealer bidrager til den samlede grønne struktur. Tilsammen 
udgør alle disse områder med deres træer, hække, beplantninger og 
byinventar byens landskab.

Rødovres grønne udvikling afspejler forskellige tiders ideer om et 
godt liv i byen. Man var tidligt opmærksom på behovet for grønne 
åndehuller, både da man meget tidligt i byudviklingen fredede byens 
parker, men også i planlægningen af store boligområder som Carlsro 
og Kærene var grønne friarealer en integreret del af tanken om det 
gode liv. Ser vi efter rundt omkring i byen har Rødovre mange perler 
at byde på, som inspirerer og giver rum og plads til oplevelser.

Midt i havebyen kan man finde fortidsmin-
det Store Valhøj. Bronzealderhøjen lagde 
oprindeligt navn til et af Rødovres første 
kolonihaveområder, som blev etableret på 
initiativ af Politikens Ib Henrik Cavling.

Rødovre er kendt for sine byggelegeplad-
ser. Byggelegepladsen er som idé funderet 
på landskabsarkitektens C. Th. Sørensens 
tanker om skrammellegepladsen tilbage fra 
1930’erne og 40’erne. Børn skulle have et 
sted, der ikke var planlagt og tegnet, et sted 
at bygge, lege og skabe og udvikle samarbej-
de og sociale relationer på deres præmisser. 
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Formål 

Naturen, parkerne og det grønne i byens rum er en del af forudsæt-
ningen for at fastholde og udvikle et rigt nærmiljø, et attraktivt byliv 
og smukke byrum.

Park- og naturplanen har til formål at skabe rammer for en koordi-
neret og helhedsorienteret drift, planlægning og udvikling af naturen 
og de grønne områder. Byens natur skal have gode vilkår for at 
udvikle sig, og Rødovres borgere skal have de bedste muligheder for 
oplevelser, udfoldelser og for at leve et sundt og aktivt hverdagsliv. 
Udviklingen og plejen skal understøtte de sociale og sundhedsmæs-
sige udfordringer, og byens grønne områder skal tænkes med ind i 
en bæredygtig byudvikling. 

Screening af naturen i Rødovre

I 2010 er der foretaget en registrering af flora og fauna i Rødovres 
parker og naturområder. Formålet med screeningen var at få et 
overblik over den aktuelle tilstand af Rødovres natur. Screeningen er 
tilgængelig på Rødovre Kommunes hjemmeside: www.rk.dk

En skrubtudse, som her nyder forårssolen i 
Fæstningskanalen, er en af de mange regi-
strerede paddearter.



INDLEDNING PARK- & NATURPLAN 5

Naturbeskyttelsesloven er lovgrundlaget for forvaltnin-
gen af de egentlige naturområder og for beskyttelse af 
særlige plante- og dyrearter. Loven tilsigter særligt (§1 
stk. 2):

• at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og 
planter samt deres levesteder og de landskabelige, kultur-
historiske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige 
værdier

• at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er 
af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige 
og kulturhistoriske interesser, og

• at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i 
naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Naturlovgivning

Ved kommunalreformen overtog kommunerne forvaltningen af 
vand- og naturopgaverne. Kommunernes forvaltning bliver suppleret 
af statslige planer indenfor vandområdet og indenfor de naturområ-
der, der er udpeget på baggrund af deres særlige nationale værdier, 
kaldet Natura 2000-områder.

Rødovre bliver omfattet af den statslige vandplan for Køge Bugt 
vandoplandet, mens Rødovre Kommune selv kan fastsætte de mest 
hensigtsmæssige mål for udviklingen af kommunes natur, da der 
ikke er udpeget Natura 2000-områder i kommunen. Bevaring og 
udvikling af naturen skal ske under hensyntagen til vores nationale 
og internationale forpligtelser til at beskytte særlige naturtyper eller 
særlige dyre- og plantearter.

Hele Vestvolden er fredet efter Naturbeskyt-
telseslovens fredningsbestemmelser.

Orchidearten Ægbladet Fliglæbe, som er 
registreret på Vestvolden, er fredet. Det 
betyder, at den ikke må beskadiges eller 
plukkes.
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Sammenhæng med politikker og planer

I kommuneplanen fastlægges de overordnede rammer og retnings-
linjer for arealanvendelsen – herunder arealer udlagt til rekreative 
formål som parker, kolonihaver og idrætsarealer. Indledningsvis i 
kommuneplanen beskrives Rødovre Kommunes visioner for det rige 
hverdagsliv, visioner, som også indgår i værdigrundlaget for denne 
plan.

Park- og naturplanen er en tværgående plan. Udviklingen af byens 
grønne områder fremmer også sociale- og sundhedspolitiske mål og 
mål for en bæredygtig byudvikling og kvalitet i bymiljøet. Derfor er 
der en tæt sammenhæng til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, 
Kultur- og fritidspolitik og Klimapolitik.

Den kommende arkitekturpolitik, omhandler hele det oplevede 
rum herunder også sammenhængen mellem bebyggelse, landskab og 
resten af byen. Landskabet og det grønne i byen er i høj grad med til 
at præge oplevelsen af byens rum, hvorfor der naturligt også vil være 
en sammenhæng mellem en helhedsorienteret arkitekturpolitik og 
denne Park- og naturplan.

De grønne områder skal understøtte en sund og aktiv livsstil og give 
plads til såvel organiserede som uorganiserede frilufts- og idræts-
aktiviteter. Samtidig kan de grønne områder i en bykommune med 
intensiv arealanvendelse blandt andet bidrage til at løse udfordringer 
indenfor fx klimatilpasningsområdet.

Efterår på Vestvolden.

Forår i Rødovre.

Vinter i Viemoseparken.
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Oversigtskort

Kort over grønne områder, som har 
betydning for oplevelsen af Rødovre 
Kommune som en grøn by.

Offentlige arealer, som bidrager til en 
grøn by.

Tilgængelige grønne områder: Par-
ker, natur, torve, pladser og vejrum, 
idrætsarealer, kirkegårde.

Delvis tilgængelige og delvis grønne 
områder: Skoler, plejehjem, idræts-
områder.

Områder tilgængelige for specifikke 
brugere: Børneinstitutioner, social-
institutioner.

Private arealer, som bidrager til en 
grøn by.

Kolonihaver: Typisk meget grønne 
områder med stier, som er tilgæn-
gelige i dagtimerne.

Åben-lav: Villahaver er ofte med 
grønne hække og mange forskellige 
træer.

Tæt-lav: Rækkehuse oftest med 
mindre private haver og parklig-
nende mindre fællesarealer. 

Etagebolig: Boliger i flere etager 
har ofte større sammenhængede 
friarealer med flere fælles faciliter.
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Tema 1  

EN GRØN BY

Mange elementer bidrager til Rødov-
res grønne hovedtræk lige fra hækken 
omkring villahaven og træerne langs 
vejen til Vestvoldens markante forsvars-
anlæg. Samspillet mellem alle de enkelte 
elementer er vigtig for, at Rødovre er en 
grøn by. 

Tema 2 

NATUROPLEVELSER I BYEN

Tilstedeværelsen af bynatur er grundlag-
et for variation og oplevelsesmuligheder. 
Årstiderne der skifter eller egernet 
der løber over vejen er med til at sætte 
vores hverdag i perspektiv og giver 
naturoplevelser i byen.

Tema 3 

NATUR OG GRØNNE         
OMRÅDER FOR ALLE

Hvordan de grønne områder opleves 
og anvendes af de enkelte brugergrup-
per er forskelligt, om man er 5 eller 85 
år, motionsløber eller fritidsornitolog. 
For nogle kræver brugen af de grønne 
områder særlige hensyn i planlægningen. 
Derfor skal udviklingen tage hensyn til 
flest mulige borgere, så naturen og de 
grønne områder er for alle. 

Tema 4 

LIVET I DE GRØNNE           
OMRÅDER

De grønne områder skal tilgodese 
mange interesser og funktioner. Indret-
ning og faciliteter er med til at forme og 
fremme brugen af vores omgivelser, og 
flere lag af funktioner kan fint supplere 
hinanden. Indholdet og kvaliteten skal 
være med til at styrke rammerne for 
livet i de grønne områder.

Opbygning

I udviklingen og anvendelsen af vores af grønne omgivelser er der 
mange interesser. Park- og naturplanlægningen sker derfor i sam-
spil med fagområder som by-, trafik- og miljøplanlægning, børn- og 
ungearbejde og sundhedsfremme og forebyggelse. Planens 4 temaer 
er derfor ikke sektoropdelte, men afspejler netop, at den optimale 
synergieffekt opnås gennem fælles indsatser. Formidling er et gen-
nemgående mål under de enkelte temaer, hvilket er prioriteret med 
udgangspunkt i at viden om værdier og oplevelsesmuligheder er 
bærende for at bevare og bruge alle de kvaliteter, som Rødovre har.
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Præsentation af mål

Park- og naturplanens mål er udtryk for den retning Rødovre Kommune fortsat ønsker at arbejde i. Inden-
for hvert tema vil Rødovre Kommune arbejde for følgende mål:

En grøn by
• Rødovre skal opleves som en grøn by

• De grønne hovedtræk skal styrkes

• Træerne i byen skal fremme byens grønne udtryk

• De grønne værdier skal formidles til borgerne

Naturoplevelser i byen
• Rødovre skal have en sund og mangfoldig træbestand

• Gode levesteder for dyr og planter skal bevares og udvikles

• Muligheder for spredning af dyr og planter skal beskyttes og forbedres

• Kendskabet til Rødovres natur skal udbredes

Natur og grønne områder for alle
• Forskellige brugergruppers behov skal tilgodeses i planlægningen

• Det skal være trygt at færdes i og imellem de grønne områder

• Der skal være god tilgængelighed og let adgang til de grønne områder

Livet i de grønne områder
• De grønne områder skal invitere og motivere til leg, ophold, motion og bevægelse

• Mangfoldighed og oplevelsesmuligheder i byens grønne rum skal fremmes

• Oplevelsesmuligheder og muligheder for fysisk aktivitet skal formidles til borgerne
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Det gør vi i dag

• Vestvolden udvikles både som en kul-
turhistorisk og naturmæssig attraktion.

• Med udgangspunkt i Designmanual 
for byrum i Rødovre Kommune ar-
bejdes der for at fremme sammenbin-
dingen af de store grønne hovedtræk 
blandt andet i udviklingen af vejrum-
mene omkring Rødovre Parkvej og 
Rødovrevej. 

• I byudviklingsprojekterne for Rød-
ovre Nord og Rødovre Syd indgår krav 
til at de grønne sammenhænge styrkes 
i projekterne.

• Ved udarbejdelse af lokalplaner udpe-
ges bevaringsværdige træer og grønne 
sammenhænge eller potentialer.

• Når der udarbejdes nye lokalplaner 
kan der stilles krav om levende hegn 
og beplantning for at sikre det grønne 
udtryk i områder med åben lav bebyg-
gelse.

• Ved byomdannelser stilles der 
gennem lokalplanlægningen krav til 
andelen af arealer til ophold. 

En grøn by

Som en næsten fuldt udbygget bykommune er Rødovres parker 
og naturområder værdifulde som levesteder for dyr og planter 
og som områder for rekreation. De grønne områder yder også 
et afgørende bidrag til, at Rødovre opleves som en grøn by, der 
er god at bo og leve i.

Vestvolden udgør et markant grønt bælte, som strækker sig fra 
sydvest til nord, og Damhusengen og -søen ligger med sit store 
åbne rum op til Rødovre mod hele den østlige kommunegrænse. 
Tilsammen er de 2 store landskabstræk med til at definere byens 
rum. Via dem kan vi orientere os i byens landskab. De 2 store bæ-
rende grønne hovedtræk og byens parker og grønne oaser påvirker 
oplevelsen af Rødovre som en grøn by. Men også byens træer giver 
karakter og identitet til de enkelte byrum, og er med til at binde de 
grønne strukturer sammen. Træerne binder sammen og danner rum. 
Træerne er byens grønne skelet. 

Træbestanden har udviklet sig i takt med Rødovres byudvikling. 
Rødovres træer er derfor karakteristiske i deres aldersspredning, 
og de er med til at fortælle byens kulturhistorie. Nogle af de ældste 
træer kan opleves på Vestvoldens fremtrædende voldgade eller på 
de ældste boulevarder i Rødovre Syd, mens unge træer kan opleves i 
den igangværende udvikling af vejrummet omkring Rødovrevej. 

Vejrummene er en del af Rødovres ansigt udadtil, og vejene er det 
net, hvorfra Rødovre opleves i hverdagen, hvad enten vi bor her og 
bevæger os mellem bolig og arbejde, er på besøg eller blot bevæger 
os igennem. 

I den sammensatte haveby med åben lav bebyggelse, rækkehuse og 
kolonihaver er de mange og forskellige træer og hække, som græn-
ser op til de enkelte vejrum i høj grad også med til at skabe byens 
grønne udtryk. Også idrætsarealer, skolernes friarealer og boligsel-
skabernes grønne områder bidrager med grønt til de tilstødende 
byrum. 

Rødovres søer og vandløb ligger i de grønne strukturer. De fleste 
søer er anlagt som regnvandsbassiner, men den rekreative værdi og 
naturinteresserne prioriteres også i driften af disse vandområder.

En grøn by

Lindetræer på Hendriksholm Boulevard 
plantet omkring 1940.
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Her er det især boligselskabets hække og 
træer, som skaber et grønt vejrum.

Søen i Stadionparken er et regnvandsbassin, 
men det udelukker ikke, at den også har en 
stor rekreativ værdi. 

Hække og træer i de private haver har også 
stor betydning for, at Rødovre opleves som 
en grøn by.
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Rødovre skal opleves som en grøn by

Forslag til handlinger

• Ved nyanlæg eller omlægninger af udearealer på offentlig 
institutioner vurderes og planlægges grænserne til de øvrige 
byrum, så de bidrager bedst muligt til, at byen opleves grøn og 
indbydende.

• Træernes muligheder for at bidrage til at sammenbinde for-
skellige byområder herunder at formidle overgange mellem 
bolig- og erhvervsområder inddrages i planlægningen.

• Muligheder for at erhvervsområderne i højere grad bidrager til 
den grønne by udvikles i takt med fremtidige byomdannelses-
projekter.

De grønne hovedtræk skal styrkes

Forslag til handlinger

• Når der planlægges for parker og grønne områder skal deres 
mulighed for at bidrage positivt til de grønne hovedtræk indgå 
i planlægningen.

• Ved omlægninger plantes der træer langs veje og stier, hvor 
det er hensigtsmæssigt, så vejrummene opleves grønne og 
styrker sammenhængene mellem de grønne hovedtræk.

Vestvolden og Espelundens Idrætsanlæg set 
fra syd. (Foto: JVN)

En grøn by
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Træerne i byen skal fremme byens grønne udtryk 

Forslag til handlinger

• Ved valg af træer i byens rum skal det vægtes at bydelens 
indentitet og byrummets individuelle karakter styrkes og 
fremhæves.

• Plantning af træer langs veje og stier indgår i planlægningen og 
udviklingen af velfungerende, oplevelsesrige vejrum og stier.

• Ved udarbejdelse af nye lokalplaner indgår en vurdering af 
eksisterende og eventuelle nye træers mulighed for at styrke 
planområdets identitet og mulighed for grønne oplevelser.

De grønne værdier skal formidles til borgerne

Forslag til handlinger

• Værdien af levende, grønne hegn mod skel formidles til bor-
gere, boligselskaber og erhvervsområder gennem pjecer eller 
netpublikationer.

• Betydningen af byens træer - både offentlige og private formid-
les gennem pjecer eller netpublikationer, oplysningsskilte på 
bytræer med gode historier eller gennem temaprojekter med 
inddragelse af fx skoler og/eller daginstitutioner.
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Princip for de grønne hovedtræk i Rødovre 
Kommune.

Princip for de blå hovedtræk i Rødovre Kom-
mune.
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Det gør vi i dag

• Siden 2001 har Rødovre Kommune 
plejet byens grønne områder uden 
brug af pesticider, hvilket har bidraget 
til en større biologisk mangfoldighed. 
 
• Bjørnebanden, som er en gruppe af 
frivillige borgere i Rødovre, har siden 
2003 vedholdende bekæmpet bjørne-
klo på offentlige arealer, så bjørne-
klo efterhånden er et sjældent syn i 
Rødovre.

• I 2010 udarbejdede Rødovre Kom-
mune en registrering af Rødovres 
natur, som kan være med til på sigt 
at prioritere indsatsen for en fortsat 
udvikling. 

• På udvalgte områder, fx på dele af 
Vestvolden vest for Voldgraven, har 
naturen første prioritet. Dvs. at der 
udføres et minimum af pleje, så beskyt-
tede og fredede arter som flagermus 
kan finde redeplads og overvintring i 
hule stammer.

• Prioriteringen af en ”robust, klima-
stærk natur” indgår i Rødovre Kom-
munes klimapolitik.

Naturoplevelser i byen

De nære grønne områder er den natur, vi kan nå i vores 
daglige gøremål. Er rigt og varieret plante- og dyreliv i nær-
områderne og mellem hverdagens knudepunkter er derfor et 
godt udgangspunkt for naturoplevelser i hverdagen. De grønne 
områder skal være indrettet og forbundet, så vi kan færdes 
sikkert og oplevelsesrigt i vores hverdag. De grønne områders 
struktur og gode sammenhænge mellem områderne er også 
vigtige for at sikre levesteder til byens dyr og planter og sikre 
spredningen mellem områderne. 

Byen har overraskende nok mange flere forskellige små levesteder 
for dyr og planter end det åbne land med dets udbredte dyrknings-
arealer. I byen, hvor hver enkelt type af natur er lille i udbredelsen 
og påvirket af alle de aktiviteter, der nødvendigvis foregår i en by, er 
bynaturen ikke er særlig stabil. Til gengæld er den karakteristisk ved, 
at der er mange forskellige dyr og planter – det vil sige en relativ høj 
biologisk mangfoldighed, blot er der ikke så stort et antal af hver art. 
Det kan også konkluderes ud fra screeningen af Rødovres natur.

Drift ved fåregræsning bidrager både til at synliggøre Vestvoldens ter-
rænformer på Den historiske Vold, og til at fremme en større variation af 
naturtyper og dermed en større biologiske mangfoldighed. 



15NATUROPLEVELSER I BYEN PARK- & NATURPLAN

Natur udvikler sig over lang tid. Når byens træer og grønne om-
råder indgår i Rødovres langsigtede klimatilpasning, er det blandt 
andet på baggrund af deres fysiske, biologiske bidrag til luftrensning, 
mildning af hedebølger og til optagning af overskydende vand ved 
ekstrem nedbør. Grønne flader optager nedbør og afgiver vand ved 
fordampning og nedsivning. Derfor er det vigtigt, at begrænse ud-
bredelsen af faste belægninger både som et bidrag til en god klima-
balance og for at styrke naturindholdet.

Ved valg af træer i byen er det vigtigt at sikre, at der er mange for-
skellige arter og en stor aldersdiversitet. Forskellige arter er vigtige 
dels fordi, der til hver enkelt art er knyttet forskellige svampe, 
insekter og fugle, og dels fordi der er et stigende antal sygdomsan-
greb ved indvandring af nye insekter og svampe, som vores hjemme-
hørende træarter endnu ikke har udviklet modstand overfor. Gamle 
træer er særlige vigtige som levesteder for fugle og flagermus.

Invasive arter, det vil sige arter, som ikke naturligt lever i Danmark, 
og som udkonkurrerer den naturlige flora og fauna, er en trussel 
mod vores varierende, hjemmehørende natur og en stadig udfor-
dring i drift og planlægning. Udviklingen af en robust natur kan dels 
fremmes gennem drift og planlægning af de enkelte områder og 
dels ved at skabe flere forbindelser og øer mellem de eksisterende 
grønne områder. Udvikling af sammenhænge kan være med til at 
bevare og udvikle natur til kommende generationer.

Naturindholdet er grundlag for rekreation, naturoplevelser og for 
formidling og undervisning, derfor skal vi særligt beskytte naturen i 
de egentlige naturområder. Vi bor i en by og byens natur skal derfor 
være med til at bevare og skabe naturrelationer og naturforståelse. 
Rødovre er sammensat af mange forskellige typer af grønne områ-
der, og denne sammensætning er det grundlag, naturen må udvikles 
på. Der er mange borgere om relativt få arealer. Derfor skal vi passe 
på, at der er en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af 
vores natur.

Træerne er en af forudsætningerne for at 
fastholde en rig og mangfoldig natur, fordi 
insekter og svampe typisk er knyttet til 
specifikke træarter. Fx lever omkring 1000 
forskellige insektarter i tilknytning til vore 
hjemmehørende egetræer. Insekterne er 
fødegrundlag for især fugle og flagermus.

Muligheder for naturoplevelser i byen er en 
kvalitet i hverdagen. Her er det flagspætten, 
der hvis man ikke lige kan se den, altid kan 
kendes på sine karakteristiske bankelyde. 
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Rødovre skal have en sund og mangfoldig 
træbestand

Forslag til handlinger

• Større variation af træer af forskellig art og alder bidrager til at 
sikre fødegrundlag og levesteder for byens dyreliv, så i valg af 
træer og planter skal variation i alder og mangfoldighed fortsat 
vægtes.

• Når der plantes nye træer, skal det være en forudsætning, at 
vækstbetingelserne kan give træerne mulighed for at udvikle 
sig til sunde og smukke træer. 

Gode levesteder for dyr og planter skal bevares og 
udvikles

Forslag til handlinger

• Ved udarbejdelse eller revision af plejeplaner eller ved omlæg-
ninger i driften kan tiltag, der kan forbedre naturens vilkår og 
fremme et varieret naturindhold indgå i arbejdet, så driften 
af de grønne områder i højere grad understøtter naturens 
mangfoldighed.

• I de egentlige naturområder prioriteres det, at plejen og ud-
viklingen skal varetage naturhensynet fx ved at sikre flerlagede 
grønne strukturer eller ved at efterlade døde træer til naturlig 
nedbrydning.

• I naturområder eller i udvalgte områder prioriteres det at 
plante hjemmehørende arter med udgangspunkt i stedets 
særlige karakter og forhold. 

Selv om der en del aktivitet har svanen her 
bygget sig en rede mellem sivene i Stadion-
søen. 

Naturoplevelser i byen

Mistelten kender vi, når den hænger i 
døråbningen i julen. Men på en tur langs 
Harrestrup Å kan man også være heldig 
at få øje på den usævanlige plante oppe i 
trækronerne.
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Muligheder for spredning af dyr og planter skal 
beskyttes og forbedres

Forslag til handlinger

• Større variation i vegetationen langs med vandløbene kan for-
bedre muligheden for spredning af dyr og planter. Derfor kan 
der i planlægningen og driften arbejdes for en større variation.

• Grønne forbindelser er til gavn for både spredning af dyr og 
planter og for borgernes færdsel og adgang til naturoplevelser. 
Fastholdelse og udvikling af de grønne forbindelser, spred-
ningskorridorer, indgår i den langsigtede planlægning.

• De store regionale natur- og friluftsområder som Vestvolden, 
”leverer” dyr og planter til de mindre naboområder. Sam-
menhængen hertil styrkes gennem samarbejde med nabokom-
muner.

Kendskabet til Rødovre naturværdier skal
udbredes

Forslag til handlinger

• Udbrede og formidle kendskab til Rødovres naturværdier gen-
nem oplysning fx via kommunens hjemmeside eller ved udgi-
velser om konkrete emner som fx en pixiudgave af ”Screening 
af naturen i Rødovre”.

• Støtte op om tiltag og ideer, som kan styrke den nuværende 
naturvejledning i daginstitutioner.

• Udbygge muligheder for en mini-naturskole i samarbejde med  
Projekt Vestvolden.

Mange af vores dyr er afhængige af 
vandområder. Omkring Fæstningskanalen 
lever der en del Vandflagermus. I alt er der 
registret 4 arter af Flagermus på Vestvolden 
i foråret 2010.

Her i 2011 kan Rødovre Kommune fejre 
10 året for ophør med brug af pesticider i 
den offentlige drift. I løbet af de 10 år har 
især parker og vejrabatter ændret karakter, 
hvilket har bidraget positivt til en større 
biologisk mangfoldighed og er afgørende for 
beskyttelsen af vores grundvand.
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Det gør vi i dag

• Rødovre Kommune har en naturkon-
sulent, som varetager naturvejledning i 
børneinstitutionerne i samarbejde med 
daginstitutionernes pædagoger.

• Ved udarbejdelse af legepladser og 
udearealer indgår alle facetter af børns 
leg og udvikling, også at der er naturo-
plevelser på legepladsen - at man kan 
løbe efter en sommerfugl, og at man 
kan ”blive væk” og fundet igen.

• Der er arbejdet på gennemførelse 
af flere motionsruter. Hjertestien er 
anlagt i samarbejde med Hjerteforenin-
gen og har som mål at være handicap-
venlig. Den halve maraton planlægges 
gennemført i 2011 og skal give udfor-
dringer til i forvejen aktive borgere. 

• I udviklingen af Vestvolden indgår det 
i planlægningen at mange brugergrup-
per skal tilgodeses. Derfor arbejdes 
der på at give bevægelseshæmmede 
mulighed for at besøge Vestvolden og 
der arbejdes på konkrete aktiviteter 
for særlige målgrupper. Blandt andet 
arbejdes der for en cykelforhindrings-
bane.

• I 2011 kommer der belysning langs 
hele Voldgaden, og asfalt på den sydlige 
del af Voldgaden, både med henblik på 
at øge trygheden og for at udvide det 
tidsrum, hvor Voldgaden benyttes til 
aktiv transport. 

• Der arbejdes konkret for at gennem-
føre forbedringer for cykeltrafikanter 
både ved gennemførelse af Alberts-
lundruten og ved gennemførelse af 
Befæstningsruterne. 

Natur og grønne områder for alle

En aktiv hverdag og et aktivt friluftsliv giver livskvalitet og 
velvære. Vi har alle brug for at komme væk fra hverdagens 
stress og jag hvad enten vi opsøger sociale fællesskaber, fysiske 
udfordringer eller vi søger ro og rum til fordybelse.

Byens uderum skal tilgodese en bred gruppe af borgere og deres 
forskellige behov. Børn har behov for små arealer helt tæt på, hvor 
de færdes i deres hverdag, unge har behov for uformelle mødesteder 
og plads til fællesskaber, familier har behov for at dyrke fælles aktivi-
teter. For ældre eller handicappede er en faktorer som tilgængelig-
hed og tilstedeværelsen af hvilepladser af afgørende betydning.

Ikke mindst har alle et fælles behov for at føle tryghed, når de fær-
des eller opholder sig i de grønne områder af byen. Kendskab til de 
grønne områder og formidlingen af muligheder er med til at skabe 
tryghed, men også faktorer som skiltning og belysning er trygheds-
skabende. Langt den største del af Danmarks befolkning bor i 
byerne. Vi er vant til at kunne se og at have mennesker omkring os. 
Derfor er det afgørende for vores tryghedsfølelse at parkerne og 
byens rum virker åbne og indbydende.

Mange borgere i Rødovre Kommune har kort afstand til de grønne 
områder – både til områder indenfor kommunegrænsen og i kom-
munens periferi. Afstanden er helt afgørende for, hvor ofte bor-
gerne benytter de grønne områder. Jo, tættere de grønne områder 
ligger på boliger og institutioner, jo oftere bliver de besøgt. Grønne 
stiforbindelser kan være med til at mindske afstanden mellem bolig 
og grønt område, men også oplysning om nærområdets muligheder 
og oplysning og markering af ruter kan fremme nærhedsfølelsen og 
borgernes brug af de offentlige områder. 



19NATUR OG GRØNNE OMRÅDER FOR ALLE PARK- & NATURPLAN

For børn er det særlig vigtigt, at der er kort 
afstand til naturoplevelser og grønne områ-
der (Foto: BKF).

Hjertestien er afmærket med Hjerteforenin-
gens karakteristiske logo.

Gode forbindelser mellem hverdagens knu-
depunkter kan gøre turen hjem fra daginsti-
tutionen til en fælles oplevelse for børn og 
forældre.
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Forskellige brugergruppers behov skal tilgodeses i 
planlægningen

Forslag til handlinger 

• Når der udarbejdes plejeplaner eller helhedsplaner for offent-
lige områder indgår områdernes muligheder for at tilgodese 
brugergrupper med særlige behov som en parameter i plan-
lægningen.

• Daginstitutioner har brug for særlig kort afstand til arealer 
med naturindhold. Dette kan fremmes i planlægningen, udvik-
lingen og driften af de nære arealer både i de enkelte institu-
tioners nærområder og på deres egne udearealer.   

• Støtte op om og tage udgangspunkt i de unges konkrete 
ønsker ved planlægning af aktiviteter, som er særlig rettet mod 
unge.

• I de grønne områder prioriteres ruter for gangbesværede eller 
bevægelseshæmmede i kombination med tilstrækkelige og at-
traktive hvileplader.

• Omkring det nye sundhedscenter kan omgivelserne udvikles, 
så de kan bidrage til det sundhedsfremmende arbejde i nær-
området.

Hvilepladser er afgørende for, at de svageste 
brugergrupper kan færdes i byen.

Tur mellem bolig og indkøb foretages her i 
trygge, grønne omgivelser. (Foto: JVN)

Voldgaden er egnet til færdsel for mange 
forskellige brugergrupper. 

Natur og grønne områder for alle



21NATUR OG GRØNNE OMRÅDER FOR ALLE PARK- & NATURPLAN

Borgerne i Rødovre skal færdes trygt i og imellem 
de grønne områder

Forslag til handlinger 

• Der skal være øget opmærksomhed på at tilgodese de enkelte 
brugergruppers behov og integrere flere og alsidige funktioner 
i og imellem de grønne områder i planlægningen.

• Understøtte borgernes brug af de rekreative områder ved at 
ved prioritering af belysning, hvor det kan medvirke til at øge 
trygheden.

• Adskillelse af bløde og hårde trafikanter kan medvirke til at 
skabe øget tryghed. Dette tænkes ind i indretning af byens 
rum.

Der skal være god tilgængelighed og let adgang til 
de grønne områder 

Forslag til handlinger 

• Tydeliggøre parkernes og naturområdernes indgange og dets 
muligheder ved information eventuelt i forbindelse med opsæt-
ning af oplysningstavler ved hovedindgange.

• Viden om stiforbindelser og muligheder i byens rum kan være 
med til at fremme brugen af dem. Både ved informationer om 
ruter og muligheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og 
ved forbedret skiltning af udvalgte ruter.

• Rekreative stier mellem hverdagens knudepunkter skal fortsat 
fremmes i planlægningen af byens rum.
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Det gør vi i dag

• Der tilplantes med blomsterplant-
ninger i sæsonerne på prioriterede 
centrale opholdsteder i byen.

• Der sker løbende en udskiftning og 
forbedring af byens inventar herunder 
udskiftning og forøgelse af antallet af 
bænke og siddemuligheder samt af 
udstyr som affaldsspande.

• Rødovre Kommune arbejder for at 
mindske støjen i boligområder og i de 
grønne områder. Blandt andet arbejdes 
der for etablering af en støjskærm 
langs Motorring 3, og der anvendes 
støjdæmpende asfalt ved renovering af 
de mest trafikbelastede veje.

• Gennem sommeren arrangeres der 
forskellige aktiviteter for borgerne på i 
byens rum blandt andet på Rådhusplæ-
nen og Rådhuspladsen. 

• Der arbejdes for at styrke Vestvolden 
som en enestående kultur- og naturat-
traktion ved genopførelse af tidligere 
bygningsværker og oprettelse af et 
formidlingscenter. 

• Vestvolden udvikles også mod at blive 
et attraktivt motionsrum både ved 
opmåling og markering af forskellige 
ruter og etablering af faciliteter, som 
kan inspirere til leg og bevægelse.

• Klimahandlingsplanen har fokus på en 
integreret planlægning af håndteringen 
af store regnvandsmængder, som en 
del af udviklingen af kvaliteten af byens 
grønne områder og rum.

Livet i de grønne områder

De grønne områder er rammen om mange funktioner og akti-
viteter. Rekreation og friluftsliv er det, der oftest forbindes med 
det grønne. Kontrasten mellem det grønne og det urbane er 
en af kvaliteterne i byens hverdagsliv, hvor variation i bynatu-
ren og bylandskabet giver mulighed for alsidige og mangfoldige 
oplevelser.

Naturen, de grønne områder og grønne byrum er alle en del byens 
mødesteder. Det er her vi kan være sammen, opleve sammen, 
udfolde os aktivt, og det er også her, vi kan trække os tilbage fra en 
travl hverdag og finde steder, der giver os et pusterum. 

I undersøgelsen ”Natur og Sundhed” er der defineret 7 basale vær-
dier, som vi søger i de grønne områder. Det er begreberne: Artsrigt, 
Fredfyldt, Åbent, Folkeligt, Rumligt, Trygt, Kulturhistorisk og Vildt. 
Nogle af værdierne, er en særlig stor udfordring at finde i en by. Fx 
kan støj være forstyrrende for en fredfyldt oplevelse. 

Rødovres byparker har individuelle kvaliteter. Både kulturhistorisk 
og naturmæssigt er Rødovres 4 byparker meget forskellige. Schwei-
zerdalsparkens særkende er, at den har Rødovre eneste naturlige 
sø og et værdifuldt og artsrigt moseområde, mens Espelunden Park 
er karakteristisk med sine reminiscenser af det gamle gartneri, de 
mange eksotiske træarter og restauranten Espehus.

Desuden har Rødovre mange grønne oaser, som bidrager til ople-
velsesvariationen. Rosenhaven med sine farver og dufte midt i byens 
centrum, Rådhuspladsen og -plænen med sine store åbne rum og 
folkelige aktiviteter fra cirkus til Skt. Hans fest og de kulturhistori-
ske omgivelserne omkring Rødovregaard er fine eksempler herpå. 
I naturområderne på Vestvolden kan borgerne opleve den ”vilde” 
natur og fornemmelsen af at komme til et andet sted.

Faciliteter i de grønne områder signalerer, at de skal og kan bruges. 
Det kan være alt fra en grillplads til et fodboldmål, som indbyder til 
brug. Særlige elementer lige fra blomsterplantninger til kunst kan 
også virke indbydende og samlende, ligesom søer eller vand har en 
særlig tiltrækningskraft og oplevelsesværdi. Derfor er der al mulig 
grund til at tilføre nye oplevelses- og naturværdier ved at kombinere 
flere formål. Fx kan vandelementer i byen både integrere rekreation, 
klimatilpasning og bedre levevilkår for dyr og planter. 
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De grønne områder og byrum er vigtige for en bæredygtig udvikling 
af Rødovre. Gennem det seneste årti er der indsamlet stor viden 
om den positive sammenhæng mellem befolkningens sundhed og op-
hold i grønne områder. Selv korte ophold i grønne områder nedsæt-
ter risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme som fedme og stress, 
og blot at se og opleve grønt har en positiv og sundhedsfremmende 
virkning på os.

Regelmæssige fysiske aktiviteter er af særlig betydning for børn og 
unges udvikling, men motion og bevægelse gavner generelt menne-
sker både socialt, adfærdsmæssigt og mentalt. Jo bedre adgang til og 
muligheder for motion og bevægelse, der er i hverdagslandskabet, 
des mere aktivt anvendes de grønne områder. Det er derfor vigtigt, 
at byens indretning tilgodeser både det organiserede frilufts- og 
idrætsliv og de uorganiserede aktiviteter. De grønne områder skal 
både rumme muligheder for ro og fordybelse – mental afstressning, 
men også for fysiske udfordringer og samvær med andre, så de 
grønne områder og bidrager til det sundhedsfremmende og forbyg-
gende arbejde.

Det er vigtigt i planlægningen at være opmærksom på, at der skal 
være en ”attraktion” - noget at gå efter. Det kan være søen eller le-
gepladsen, der er turens mål. Det kan være kendskabet til en afmær-
ket rute, der gør det let og overskueligt at vælge en friluftsoplevelse. 

De grønne områder afspejler de skiftende 
årstider, og sætter fornemmelse af tid og 
sted ind i en kontekst. Naturen er på en 
gang levende og foranderlig samtidig med, 
at den indeholder en kontinuitet, som vi 
oplever, når vi passerer det træ, vi klatrede i 
som børn eller krattet, hvor vi byggede huler. 
Rødovre Landsby fortæller en historie.

Gå- eller cykelturen gennem de grønne 
områder fra a til b er den aktivitet, som 
de grønne områder oftest benyttes til. Af 
DMU’s rapport om ”Bynaturen i hver-
dagslivet” fremgår det, at cirka 73 % af 
de adspurgte oftest benytter sig af denne 
aktivitet. En stor del af de adspurgte svarer 
tillige, at de jævnligt går eller cykler en om-
vej for at komme gennem et grønt område.



24 LIVET I DE GRØNNE OMRÅDERPARK- & NATURPLAN

De grønne områder skal invitere og motivere til 
leg, ophold, motion og bevægelse

Forslag til handlinger 

• Opstilling af forskellige faciliteter og adgang til remedier, som 
inviterer til leg, og som inspirerer til brugen af de grønne om-
råder kan udvikles og prioriteres på egnede steder.

• Muligheder for ophold i fred og ro er vigtige i en by. Forbed-
ringer der kan mindske støjbelastningen i de grønne områder 
prioriteres både konkret og visuelt i planlægningen.

• Muligheder for at udvikle mere multifunktionelle grønne 
arealer fx omkring skolernes udearealer, i byens parker eller 
idrætsområder kan indgå i planlægningen ved omlægninger og 
renoveringer.

• Mulighederne for børns leg og oplevelse i grønne områder 
udvikles, så Rødovre kan opleves i børnehøjde.

• Støtte op om at det uorganiserede frilufts- og idrætsliv i 
samarbejde med den organiserede idræt. Fx ved udvikling af 
faciliteter til fysiske aktiviteter i forbindelse med eksisterende 
idrætsarealer, hvor der i forvejen er liv og aktivitet.

Livet i de grønne områder

Vand og fugleliv er et udflugtsmål i de 
grønne områder. 

Ny tænketank for forstæder

Miljøministeriet har i januar 2011 
nedsat en tænketank, som skal 
arbejde med, hvordan forstæ-
derne bliver mere bæredygtige. 
Hvordan kan det blive lettere at 
komme rundt til fods og på cykel? 
Og hvordan der kan blive flere 
områder til friluftsliv i forstæ-
derne? Er nogle af de spørgsmål, 
som tænketanken skal arbejde 
med frem til foråret 2012.
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Mangfoldighed og oplevelsesmuligheder i byens 
grønne rum skal fremmes

Forslag til handlinger 

• En kortlægning af de grønne områders oplevelsesværdier 
kan anvendes som baggrund for en konkret prioritering af de 
enkelte områders udviklingspotentialer. 

• Fremme faciliteter i byens rum som giver mulighed for og 
inspirerer til oplevelser med andre mennesker.

• Variation i oplevelsesmulighederne i grønne områder og by-
rum kan tilføres som ”attraktioner” som blomsterplantninger, 
kunst eller lege- og motionsredskaber.

• Give plads og mulighed for midlertidige, kreative projekter 
som landartprojekter eller andre kunstprojekter i egnede 
grønne områder og byrum.

Oplevelser og muligheder for fysisk aktivitet skal 
formidles til borgerne

Forslag til handlinger: 

• Invitere til brug af parkerne ved synliggørelse af oplevelses- og 
aktivitetsmuligheder, så det gøres let at vælge et aktivt hver-
dagsliv. 

• Informere borgerne om opmålte motionsruter og motions-
muligheder via Rødovre Kommunes hjemmeside, foldere i 
Sundhedscenteret og på Rødovre Kommunes biblioteker.

• Informere borgerne om muligheder for natur- og kulturople-
velser i Rødovre.

Her bliver en cykeltur midlet til motion og 
samvær i byens rum. 

Motion og bevægelse fremmer både sund-
hed og sociale kompetancer. (Foto: JVN)

Fred og ro og afstressning under træernes 
skygge på Rådhusplænen. 
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Det er motiverende at have et mål for en tur 
ud i de grønne områder - I Espelunden kan 

traktørstedet Espehus være turens mål.

En tur ud i det grønne må gerne være vel-
defineret. Det kan være turen rundt om 

søen eller turen hen til legepladsen. 

Faciliteter fortæller os, hvordan vi kan bruge 
de grønne områder, som dette mål, der 

fortæller, at her kan I spille fodbold.

Livet i de grønne områder
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Baggrundsmateriale og kilder

Dalum, V. 2008: 
Idekatalog – friluftsliv i byens grønne områder
Friluftsrådet, København
- tilgængelig på www.friluftsraadet.dk 

Lee, K. et al. 2008:
Fysisk aktivitet og aktiv livsstil i byerne – Kommunernes rolle
Sund By Netværket 
- tilgængelig på www.sund-by-net.dk

Pauleit, S. & Bühler, O & Kristoffersen, P 2009: 
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker
Videnblade, Park- og Landskabsserien 8.1-20, Skov og Landskab, 
Hørsholm

Pauleit, S. & Bühler, O & Kristoffersen, P 2009: 
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 
Videnblade, Park- og Landskabsserien 8.1-22, Skov og Landskab, 
Hørsholm

Petersen, L.K. & Nielsen, S.S. 2011:
Bynaturen i hverdagslivet
Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet, 80s - Faglig rapport fra 
DMU nr. 814, Århus
- tilgængelig på www.dmu.dk

Randrup, T.B. et al. 2008:
Natur og sundhed – sammenhæng mellem grønne områders udtryk og 
brug set i forhold til befolkningens sundhed
Park- og landskabsserien nr. 40-2008, Skov og Landskab, Hørsholm
- tilgængelig på www.sl.life.ku.dk

Svejstrup, N. & Nielsen, J.L. 2006:
Friluftsliv – Inspiration til politik, plan og praksis
Friluftsrådet, København

FOTO
Med mindre andet er anført er foto taget af Park & Natur, 
Teknisk Forvaltning, Rødovre Kommune

JVN: Jens V. Jensen
BKF: Børne- og Kulturforvaltningen



Sommerdag på Rådhuspladsen.




