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Det er vigtigt at beskrive målet for plantninger og anlæg på længere 
sigt for at kunne få en mere målrettet drift. Det har været et udgangs-
punkt for beskrivelse af driften at parken fortsat skal være nem at ve-
dligeholde, og at der ikke er foreslået pleje og nye tiltag der forudsætter 
en øget bevilling til drift. 

Pleje- og anlægsplanen er opdelt i følgende afsnit:

Dette beskriver de langsigtede mål for plantninger, åben arealer, søen 
mv., som er vigtige at kende, når for dem der vedligeholder parken. Ud-
gangspunktet er ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder” fra 
Forskningsventret for Skov og Landskab, som også er udgangspunktet 
for Gartnerplan for Rødovre 2001. Dette afsnit er således en udbygning 
af Gartnerplan 2001 Afsnittet er således underopdelt efter arealtyper.

Under gennemgangen af de enkelte arealtyper beskrives også ”behov 
for særlige plejeindsats”. Dette kan dreje sig om forhold der vil forbedre 
parken eller særlige problemer der fremover vil kunne kræve en sær-
lig indsats. Under ”Forslag til nye tiltag” beskrives konkrete forslag til 
nyanlæg.

De forskellige foreslåede tiltag opsamles i følgende afsnit:

I dette afsnit beskrives kort de forslag til plejeindgreb som skønnes 
nødvendige for at få parken til at fremtræde flottere. Omfanget af ryd-
ninger er begræænset og skønnes at kunne prioriteres indenfor den 
almindelige drift.

I dette afsnit beskrives de forslag til indplantning af løg og stauder samt 
forslag til suplerende træer og buske. Forslagen vil betyde at der bliver 
en støre biologisk mangfoldighed og vil gøre parken mere oplevelses-
rig. Dette kan evt. prioriteres indenfor den nuværende drift, men vil i så 
fald skulle udføres over mange år. 

I dette afsnit beskrives forslagene til nye tiltag, som vil forbedre parken. 
Størstedelen af de beskrevne tiltag vil kræve en særskilt bevilling som 
f.eks. etablering af en legeplads for de mindre børn.

Plejeplan for parken

Renholdelse

Forslag til ny beplantning

Forslag til nye anlæg / større istand-
sættelser
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Schweizerdalsparken ligger midt i rødovre og er smuk mindre park på 
ca. 4 Ha. Parken er meget oplevelsesrig at færdes i, ikke midst på 
grund af det bevægede terræn der skråner ned mod søen i midten af 
parken.

Historien bag Schweizerdalsparken og dens navn begynder i 1881, da 
Carl Ditlev Madsen i tivoli møder en Schweizisk pige der arbejder som 
jodler. De bliver senere gift. Carl var en driftig handelsmand og startede  
i 1886 en sæbefabrik med Anton Philipsen, der senere på grund af øko-
nomiske vanskligheder, myrder inkasator Johan Meyer, stopper ham 
i en tønde og sender ham til Amerika som ”modtager betaler”. Johan 
slap dog ikke fra politiet og tønden er idag udstillet på kriminalmuseet i 
Horsens Statsfængsels. 

Efter den affære går foretningen skidt, så Ditlev Madsen må sælge 
sæben igennem konen Susannas forretning ”Schweizer-magasinet”. I 
1899 køber de 16 tdr i Rødovre og opføre en ny sæbefabrik samt et 
gartneri. Det er det gamle gartneris frugttræer der idag stadig står i par-
ken. Omkring 1958 udstykkes gartneriet og en del udligges til den park, 
der idag kendes som Schweizerdalsparken.

Parken blev anlagt i 1962 / 63 efter tegninger af landskabsarkitekt Ag-
nete Muusfeldt. Ideen med projektet var at bevare stedets karakter.
Det fremgår af de oprindelige tegninger, at søen blev bevaret med den 
eksisterende beplantning, samt at der i hovedtræk blev suppleret med 
omgivende randplantninger. Derudover blev der foretaget en regule-
ring og istandsættelse af de åbne arealer samt anlagt stier og udsigts-
bro. Terrænet blev stort set fastholdt med undtagelse af etablering af 
boldarealet i det sydvestlige hjørne. 

Parkens historik

Schweizerdalsparken
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Agnete Muusfeldts beplantningsplan          

A) Mod Schweizerdalsvej og mod villahaverne nord for 
parken:

Balsampoppel, Populus trichocarpa
Bævreasp, Popolus tremula x tremoloides
Almindelig liguster, Ligustrum vulgaris 
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulgare “Atrovirens”,
Hvidtjørn, Crataegus monogyna
Vrietorn, Rhamnus cathartica

B) Mod kirkegården
Balsampoppel, Populus trichocarpa, 
Bævreasp,Popolus tremula x tremoloides,
Almindelig liguster , Ligustrum vulgaris 
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulgare “Atrovirens”

C) Hegn om boldbanen 
Bævreasp, Populus tremalu x tremoloides,
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulg. “Atrovirens”, 
Hvidtjørn, Crataegus monogyna 
Vrietorn, Rhamnus cathartica

D) Hegn om boldbanen
Vrietorn, Rhamnus cathartica
Almindelig liguster, Ligustrum vulgare
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulg. “Atrovirens”
Hvidtjørn, Cartaegus monogyna

E) Mod rækkehuse
Balsampoppel, Populus tricocarpa
Bævreasp, Popolus tremula x tremoloides 
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulg. “Atrovirens”.

F) Ved indgang fra kirkegården 
Rødel, Alnus glutinosa

G) Som randplantning mod kirkegården 
Hvidtjørn, Crataegus monogyna
Almindelig liguster, Ligustrum vulgare
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulg. “Atrovirens”
Hvid kornel, Cornus alba 
Sumpeg, Quercus palustris
Rødel, Alnus glutinosa 

H) Mellem stierne 
Sumpeg, Quercus palustris
Hvid kornel, Cornus alba
Gulgrenet kornel, Cornus stolonifera”Flamiravia”
Rødel, Alnus glutinosa 
Kalkved, Virburnum opolus
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Afgrænsning

Parken afgrænses mod vest af tæt skovagtig beplantning mod 
Grøndalslund kirkegård. Den oprindelig trærække af elm måtte i 
1995/96 fældes på grund af elmesyge, men beplantningen af avnbøg 
og tjørn, sandsynligvis etableret omkring 1987 afgrænser i dag parken 
rumligt.

Mod Schweizerdalsvej i syd er der en beplantning med store balsam-
popler i en fodpose af liguster, weichsel og tjørn. Beplantningen er 
meget markant idet den fremhæver et flot kig gennem parken til søen 
og tegner parken ved fædsel på Schweizerdalsvej.

Mod øst afgrænses parken af rækkehusbebyggelsen Schweizerdal-
sparken med haverne liggende ud mod parken. I skel er der hoved-
sagelig hække af enten tjørn eller naur. Mod den sydlige del af be-
byggelsen giver en række gamle træer (pære og ahorn) en meget fin 
markering af parkens grænse. Langs den nordlige del er der helt åbent, 
og set fra parken dominerer udsigten til rækkehusene.

Mod nord har der oprindeligt været en høj, tæt beplantning af popler, 
vrietorn mv. i lighed med beplantningen mod kirkegården. Denne be-
plantning er dog siden blevet ryddet som følge af omfattende problemer 
med rodskud fra poplerne. I dag fremstår afgrænsningen mod villabe-
byggelsen meget uens, idet det er grundejernes forskellige hegn og 
hække der udgør kanten. Der mangler en klar afgrænsning af parken. 

Adgang til parken

Hovedadgangen til parken sker dels fra nord ad stiforbindelsen over 
Jyllingevej og dels fra Schweizerdalsvej ad vejen mellem kirkegården 
og parkens randplantning. Begge steder er ankomsten til parken ikke 
flot. Fra nord præges adgangen af udtjent inventar og en tilfældig be-
plantning. Fra syd virker adgangen som en “bagsti” og uden kontakt 
med parken. Først når vejen gennem kirkegården krydses fornemmer 
man at komme ind i parken, og her findes et smukt kig ud over søen.

Mod øst findes også en sti fra Schweizerdalsvej i form af et meget 
smalt spor, idet den oprindeligt brede grussti er tilgroet med græs. 
Stien forløber meget flot langs gamle frugttræer mod søen, men er i 
dag for smal for gangbesværede. Mod nord fra rækkehusbebyggelsen 
udmunder en sti ved grænsen til parken, men den er ikke forbundet 
med parkens stinet. Der findes i dag en “trådt sti” uden belægning.

Parkens rumlige opdeling

Schweizerdalsparken omfang er 140 m. x 300 m. svarende til 4,2 Ha. 
Dette er en forholdsvis lille park, men på trods af dette er parken meget 
oplevelsesrig at færdes i. Dette skyldes blandt andet et bevæget ter-
ræn, hvor man nogle steder kan opleve udsigten over parken, og an-
dre steder kan færdes i mere skovagtige lukkede bevoksninger med 
spredte kig over søen. I det sydvestlige hjørne omslutter beplantning 
helt et mindre græsareal (boldareal), som opleves adskilt fra den øvr-
ige del af parken.

Parkens strukturParken i dag

Afgrænsning mod kirkegård

Kig mod søen

Rækkehusene mod øst

Afgrænsning mod nord
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Parkens natur

Søen

Søen er en meget væsentlig del af parken og den giver parken karak-
ter. Historisk set har her tidligere været en lille sø, men søen som den 
fremtræder i dag blev anlagt i 1963, hvor den dels blev gjort større og 
med en afretning af bredderne, så det blev sikkerhedsmæssigt fors-
varligt. Søen er dybest mod øst, hvilket også fremgår af højdekoterne 
på kortet.

Søen har sandsynligvis forbindelse med grundvandet, hvorfra søen 
hovedsageligt får sit vand. Derudover foregår der en overfladeaf-
strømning fra det omgivende terræn til søen. Der er ikke vandtilledning  
fra bebyggelser eller veje, og søen er dermed den eneste ”naturlige” sø 
i kommunen. Der findes vest for søen et overløbsbygværk, hvorfra van-
det kan løbe væk til kloaksystemet ved forhøjet vandstand. Søen på 
kirkegården har et lignende overløb til kloaksystemet, men der er ikke 
forbindelse mellem de to søer. På grund af tilløbs- og afløbsforholdene 
kan vandstanden ligesom i naturlige søer variere betydeligt. Om vin-
teren vil vandstanden ofte være høj, og om sommeren kan vandstan-
den undertiden være så lav, at en stor del af søen er tørlagt. 

Øen i den nordlige del af søen er etableret som yngleplads for fuglene 
fri for hunde og publikum. Kanalen blev oprenset i 1993, men kunne i 
sommeren 2003 konstateres helt tør.

Beplantningen ved søen
 
Søens beplantning virker meget naturpræget som følge af mange 
naturligt hjemmehørende planter (elletræer, pilekrat, tagrør mv.). Bred-
zonen har en meget næringsrig jord og derfor består den overvejende 
af brændenælder. Kun mod nord findes en mere varieret flora. Både 
sø og bred er omfattet af Naturfredningsloven § 3, hvilket betyder at 
ændringer af forholdene kræver tilladelse.

Den øvrige beplantning

Parkens øvrige beplantning præges af de meget smukke oprindelige 
frugttræer, elletræer samt andre naturligt forekommende træer (ahorn, 
bøg mv.). Ved anlæggelsen i 1963 var det overvejende randplant-
ningerne der blev etableret med poppel og sølvløn som overstandere 
og med tjørn, weichel og liguster som bund. Beplantningerne er meget 
frodige og smukt blomstrende, men flere steder er der problemer med 
rodskud fra poplerne, specielt mod kirkegården. I 1987/88 blev der 
etableret en ny randplantning mod kirkegården mod nord bestående af 
avnbøg med en rand af tjørn. 

Dyrelivet

Der findes mange forskellige fugle specielt i og omkring søen, bl.a. er 
der ænder, svaner, og til tider grågæs. Derudover er der mange forskel-
lige sangfugle.

Udsyn til søen ved indgangen ved kirkegården

Sommerfrodighed

Elletræer

Måger over søen
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Rekreative forhold

Parken fungerer både som lokalpark for nærområdet og som en del af 
et gennemgående stinet. På kortet er vist de vigtigste rekreative funk-
tioner og anlæg. Generelt er søen den største attraktion, både i form af 
et naturlignende planteliv, mange fugle og med smukke udsigter over 
vandet.

Stier

Den gennemgående sti har asfaltbelægning og er etableret med belys-
ning. Det er en meget benyttet cykelforbindelse. De øvrige stier er alle 
grusstier oprindeligt etableret i 2,5 meters bredde men fremtræder i 
dag med bredder varierende fra 30 til 140 cm. Specielt er den sydlige 
sti fra Schweizerdalsvej til søen meget smal, og for smal til at kørestols-
brugere kan færdes på den. Mod nord er der et trådt spor fra rækkehu-
sbebyggelsen til hovedstien. Det er attraktivt, at man fra stierne med 
mellemrum kan se vandet.

Opholdspladser

Der er opsat 6 bænke og anlagt en udsigtsplads ved søens sydlige 
bred med bænke. Generelt er bænkene med udsigt til søen meget be-
nyttede, men også bænken mod nord anvendes ofte, idet stedet er 
højtbeliggende med udsigt over parken, samtidig med at der er sol det 
meste af dagen. Der findes i parken ikke borde/bænkesæt.

Øvrige rekreative anlæg

I det sydvestlige hjørne er der anlagt en boldbane med to mål. Det 
skønnes sjældent at stedet bliver anvendt, og umiddelbart er de op-
stillede mål ikke brugbare, da de i dag står inde i beplantning og 
fremtræder udtjente. Nord for boldbanen er etableret et hundetoilet af 
sveller. Hundetoilettet virker ikke som tiltænkt, og fremtræder nedslidt 
og uhygiejnisk.

Ordensreglement

Der er vedtaget følgende ordensreglement for parken:

Schweizerdalsparken
Dette anlæg stilles under publikums beskyttelse.
Det er ikke tilladt:
At cykle eller køre knallert uden for cykelsti
At benytte andre adgange til anlægget end de anlagte veje og stier
At fiske uden særlig tilladelse
At opslå telte og tænde bål
At beskadige plantninger, plukke blomster og afbryde grene
At henkaste papir eller på anden måde forurene anlægget
At foretage sig noget, der kan være til ulempe for de besøgende eller 
til skabe for anlægget

Iøvrigt må publikum rette sig efter opsynets anvisninger

Rødovre Kommunalbestyrelse

Asfalteret sti med belysning

Udsigtspunkt

Bænk ved stien

Boldbane
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Driftsmæssige forhold

Parken er anlagt på en måde der gør den meget billig at vedligeholde. 
Randplantningerne er sammensat, så de danner naturlige levende 
hegn og søen er anlagt naturpræget med få krav til vedligeholdelse. 
I store træk har indsatsen bestået i at holde græsset klippet samt at 
beskære beplantninger mod veje og stier. Igennem årene er der dog 
sket en ændring af vegetationen. Der er som tidligere nævnt sket en 
tilgroning med færre plante- og dyrearter som følge, og der er opstået 
særlige driftsmæssige problemer, således at plejeindgreb kan blive 
nødvendige.

Søen gror til

Igennem årene er der sket en stadig tilgroning omkring søen på grund 
af den næringsrige jord. Justeringer af beplantningen er derfor nød-
vendig ca. hver 20 år, for at bevare en varieret vegetation. Indtil sidste 
år var søen helt tilgroet med pilekrat og det kan konstateres, at søen 
får en stadig lavere vandstand, som følge af tilført organisk materiale 
(blade, grene mv.). Desuden bliver der henkastet en del affald i søen. 

Det begrænsede udsyn til søen, henkastet affald og et mindre varieret 
dyre og planteliv forringer brugernes oplevelsesmuligheder i parken. 

Poplerne giver problemer

I flere af randplantningerne er der plantet popler og specielt bævreasp 
har givet mange problemer med rodskud. Den nordlige randplantninge 
har således måtte fjernes, idet rodskud havde givet en helt skov af 
popler. Plantningen var ikke pæn, de øvrige arter blev skygget ihjel 
og poppelskoven gav store skyggeproblemer i haverne. I randplant-
ningerne mod vest er der stigende problemer med rodskud fra bævreasp 
og bl.a. kan der ses omfattende poppelskud langs hegnene.

De uklippede arealer gror til i brændenælder 

De lave områder ved søen består overvejende af brændenælder, og 
mange af de naturligt forekommende arter som gul iris, siv m.v. er spar-
somt repræsenteret. En mere artsrig flora kunne give flere oplevelses-
muligheder for brugerne af parken.

Uønskede arter

Der er i parken mod kirkegården konstateret bjørneklo, som uden 
bekæmpelse kan blive et meget alvorligt problem. Rødovre kommunes 
“bjørnebande” af frivillige borgere, har i foråret 2003 påtaget sig op-
gaven og ved gennemgang efterår 2003, blev der ikke fundet bjørneklo. 
Indsatsen skal dog fortsætte i minimum 4 år for at sikre en udrydelse, 
og det under forudsætning af, at frøspredning fra kirkegården kan for-
hindres.

Der er mod nord konstateret japansk pileurt stammende fra en villa-
have. Også denne plante bør bekæmpes efter anbefaling fra staten. 

Inventaret er nedslidt

Inventaret er generelt nedslidt, hvilket giver parken et forsømt præg. 
Det skønnes nødvendigt at påbegynde en udskiftning i overensstem-
melse med designmanualen. 

Pilekrat

Brændenælder

Bjørneklo

Inventar
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Plejeplan Overordnede mål

Rødovre Kommune er en af de tættest befolkede kommuner i landet 
med en befolkningstæthed på 3019 indbyggere/km2. Det er derfor  
vigtigt, at der i kommunen er mulighed for borgerne at opleve naturen, 
som kan give mulighed for få ro og fordybelse. Schweizerdalsparken 
er ikke særlig stor, men opleves alligevel som et frirum og en meget 
varieret park. Dette skyldes først og fremmest randplantninger, der 
”lukker” for byen. Den øvrige beplanting og det bevægede terræn op-
deler parken rumligt og giver varierede oplevelser når man bevæger 
sig rundt i den. Parken er fri for generende støj fra trafik på trods af at 
den tætte beliggenhed på Jyllingevej. Ved en evt. udbygning eller an-
dre ændringer af Jyllingevej skal man være opmærksom på, hvordan 
det vil påvirke parken.

Det er vigtigt, at der skabes et mulighed for forskellige aktiviteter i 
parken. De søges integreret i parken så de varierede naturoplevelser 
og parkens overordnede rumlige struktur bevares. Stierne skal være 
velanlagte og giver mulighed for at gå ture, men skal også kunne ud-
bygges, så rækkehus bebyggelsen og kirkegården kan kobles på sti-
nettet. Det er vigtigt, at der med passende mellemrum er bænke bl.a. 
ved søen, hvor man kan nyde udsigten og se på fugle samt borde / 
bænke til ”en skovtur med madpakke”. Det søges at børn i alle alder-
sklasser får gode muligheder for at udfolde sig. Der er idag anlagt en 
boldbane til de større børn, men der er ikke tilbud til de mindre børn i 
form af legeplads på nuværende tidspunkt. 

En artsrig beplantning i parken kan fremhæve årstidsvariation og ved 
at skabe muligheder for f.eks. skøjteløb om vinteren kan denne varia-
tion blive yderligere fremhævet rent funktionsmæssigt. 

Rødovre Kommune har vedtaget en strategi for Agenda 21 som bl. a. 
skal sikre den biologiske mangfoldighed, og i forbindelse med dette har 
parkerne og de grønne områder en vigtig funktion. De mange forskel-
lige plantemiljøer Schweizerdalsparken (sø, våde områder, områder 
med tæt vegetation, levende hegn, åbne græsarealer) er en betydelig 
forudsætning for et varieret hjemhørende plante og dyreliv. Det er 
væsentligt, at der i parken er mange forskellige træer, buske og urter, 
og at mange af dem er blomstrende arter, da det tiltrækker mange in-
sekter, hvilket en forudsætning for et rigt fugleliv. Af hensyn til fødemu-
lighederne for fuglene om vinteren er det vigtigt at der er frugtbærende 
træer og buske.Det har endvidere vist sig at være vigtigt at der findes 
store fuldkronede og gamle træer.

En stor biologisk mangfoldighed vil gøre området spændende for børn 
og voksne at færdes i og give oplevelser man ikke finder mange steder 
i kommunen. En vigtig forudsætning for at parken kan fungere som det 
tiltænkte grønne åndehul er, at parken er fri for byens tilstedeværelse i 
form af støj, bebyggelse og andre forstyrrende faktorer.

Parken skal være med til at sikre 
den biologiske mangfoldig!

Parken skal fungere som byens 
grønne åndehul!

Parken skal være et rekreativt tilbud 
for områdets beboere dvs. både 
børn og voksne!
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Målsætninger for Schweizerdalsparken

En samlet vurdering af Schweizerdalsparken

Generelt er parken meget fin og konkret er der kun brug for enkelte justeringer. Forudsætningerne for at mål-
sætningerne kan opfyldes er økonomi.

- en forbedring af søen med en oprensning af affald, pil og bundmateriale

- flere opholdspladser ved søen til ældre, forældre med barnevogne og borde / bænke til ophold

- etablering af bedre legemuligheder for specielt de mindre børn

- et bedre og mere sammenhængende stinet

- flottere indgange til parken

- en bedre og mere nuanceret bredvegetation af hensyn til biodiversitet og flotte kig til søen

- indplantning af flere planter med oplevelser, blomster, bær, frugter, løvspring , høstfarver af hensyn il 
bioversitet og oplevelsesmuligheder over året

- en mere målrettet drift af beplantninger og græsarealer, så parken fremtræder flottere og dder skabes 
større biologisk mangfoldighed og flere oplevelsesmuligheder
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Græsarealerne

En variation af klipningen betyder større biologisk mangfoldighed, og 
det er derfor vigtigt at have en nuanceret plan for græsslåning, der son-
drer mellem klippet og uklippet græs. På planen ses områderne med 
henholdsvis klippet og uklippet græs.

Klippet græs

Fortrinsvis holdes boldbanen samt de store åbne flader klippet. Det er 
vigtigt, at der klippes i præcise former for at opnå et velplejet udtryk, 
samt at der klippes i et spor langs stierne, så græs mv. ikke vælter ud 
over stierne. Det er ligeledes vigtigt, at der bliver klippet helt ind under 
busketter, da dette vil medføre, at parken ser velplejet ud.

Omkring inventar og fritstående solitære træer skal der efterklippes, så 
græsset her fremtræder som de øvrige græsflader. Hvor der er græs 
under bænke skal dette holdes klippet, eller der kan udlægges chauss-
esten / grus, som vil gøre det nemmere at holde.

Såfremt der lægges løg i plænen skal disse arealer holdes uklippet til 
løgene er afmodnet. Hvor der er skilla, vintergæk og andre småløg, må 
der først må klippes efter ca. 1 juni. Hvor der er påskeliljer og andre 
sent blomstrende løgvækster først efter 1 juli. 

Behov for særlig plejeindsats
Med hensyn til boldarealet kan der udlægges topdressing, som vil bed-
re græsset og jævne arealet for rødder, så det lettere kan slåes.

Naturgræs

Under trægrupperne i lundene skal græsset holdes som naturgræs og 
med en artsrig bund. Det er meget vigtigt, at der klippes efter en fast-
lagt grænse, som vist på planen. Disse områder slås kun af hensyn til 
at fremme en ønsket flora dvs. 0 – 2 gange årligt efter en vurdering.

Omkring søen skal naturgræsset fremtræde med karakter af eng med 
mange forskellige blomster. For at hindre opvækst af træer og buske 
klippes disse arealer 1 – 2 gange omkring den 1. august og 15. sep-
tember. 

Mod kirkegården holdes arealet helt vildt med et klippet spor som sti. 
Der findes i dette område bjørneklo, som skal bekæmpes. Med års 
mellemrum kan arealet slås for at hindre opvækst af træer.

Arealtyper i Gartnerplan 2001: 1.3 brugsplæne og 1.6 Naturgræs 

Behov for særlig plejeindsats
Tilgroning med uønskede arter som brændenælde, tidsel, pil mv. udgør 
det største problem, og i perioder kan det blive nødvendigt at slå arealet 
oftere eller at omlægge arealerne med fjernelse af uønskede arter.

Det kan også blive nødvendigt at indplante eller udså ønskede arter. 

Pleje

Brugsplæne

Klipning af græsset langs stierne i 1 m bredde 

Klipning af græsset helt ind under buskene

Naturgræs
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Blomster

Disse arealtyper findes i dag ikke i parken. Under nye tiltag er der fore-
slået indplantning af forårsløg og urter, som ikke kræver ekstra vedlige-
holdelse. Såfremt der etableres løgplantninger henvises til arealtypen, 
2.4 Løgvækster. Urterne vil indgå i arealtypen 1.6 Naturgræs.

Beplantning -træer, buske og hække

Beplantningen i Schweizerdalsparken er meget sammensat, hvilket 
er en del af parkens kvalitet. Det er således svært at opdele beplant-
ningerne i arealtyper, som beskrevet i ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af 
grønne områder”. Randplantningerne består således både af træer og 
buske, og randen mod vejen holdes tillige klippet som hæk svarende til 
3 forskellige arealtyper.

Parkens nuværende beplantningsstruktur er generel fin, og der er kun 
behov for mindre justeringer.

Randplantningerne

Randplantningerne er med til at definere parken, og det er vigtigt at 
fastholde et skovagtigt udtryk. De store træer er en stor kvalitet f.eks. 
balsampoplerne mod Schweizerdalsvej, tjørn, eg og avnbøg omkring 
boldbanen og mod kirkegården, samt sølvløn mod rækkehusene. 
Randplantningerne har alle en underskov af bl.a. tjørn, vrietorn og li-
guster, således at plantningerne får et skovagtigt udtryk. Såfremt de 
holdes med tæt sammenhængende beplantning, er vedligeholdelsen 
minimal.

Mod veje og stier findes en kant af ligsuster, der skal holdes klippet 
som hæk i 130 cm højde med en klippet top i 90 cm dybde. Mod græsa-
realerne er det vigtigt at beplantningen holdes tæt, og at der klippes 
helt ind under buskene, så der ikke kommer en grim ”ukrudtskant”. Evt. 
kan liguster og tjørn beskæres nænsomt for at sikre en tæt vækst, på 
en måde så beplantningen fremtræder naturlig.

Der er i dag problemer med rodskud fra bævreasp specielt i plant-
ningerne vest og nord for boldbanen. Rodskuddene kan klippes ved 
jordoverfladen, men uden efterfølgende systematisk græsklipning vil 
bævreaspen skyde kraftigt igen. Ved genetablering af dele af beplant-
ningen vest for boldbanen kan evt. indplantes liguster, solbær og stik-
kelsbær.

Den nyere plantning mod kirkegården af tjørn og avnbøg tænkes ud-
viklet mod en tæt skovagtig beplantning. Det vil med mellemrum blive 
nødvendigt at udtynde (specielt avnbøgene) for at sikre, at træerne 
kan udvikles ordentligt. Det er vigtigt, at tjørnene holdes tætte helt til 
græsset. Ligeledes er det vigtigt, at bekæmpe opvæksten af kæmpe- 
bjørneklo inde i og bag beplantningen mod kirkegården.

Mod rækkehusbebyggelsen i øst danner de eksisterende fuldkronede 
pæretræer og ahorn en smuk ramme om parken. Træerne er bevar-
ingsværdige, og såfremt de dør eller må fjernes på grund af sygdom, 
er det vigtigt at genplante med nye og tilsvarende træer. Set fra række-
husbebyggelsen er det ønskeligt med lys og udsigt, og for at tilgodese 
dette holdes bunden under træerne fri for buske, og trækronerne løftes 
op til 250 -300 cm max.

Randbeplantning klippet som hæk mod vej

Fritvoksende randbeplantning inde i parken
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Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt: 3.4 krat, 4.4 trægrupper, 5.3 
hæk (mod veje og stier).

Behov for særlig plejeindsats
Randplantningerne nord og nordvest for boldbanen er i dag helt uac-
ceptable på grund af rodskud fra bævreasp, så det skønnes nødven-
digt med en mere radikal løsning. Dette vil indebære, at poplerne mv. 
må fjernes således at arealet kan holdes klippet. Eksisterende træer af 
andre arter, tjørn, vrietorn mv. skal bibeholdes som solitære træer.

En alternativ løsning vil være at fælde poplerne alene, med efterføl-
gende smøring af stødene med Round-up. Dette vil betyde, at poplerne 
dør og ikke skyder igen. Denne løsning vil dog kræve en dispensation 
fra kommunalbestyrelsen i forhold til at kunne anvende Round – up.

Såfremt randplantningerne ikke er tætte kan der indplantes liguster, 
solbær, tørst eller lignende.

Forslag til nye tiltag
Mod nord er den oprindelige randplantning blevet ryddet på grund af 
problemer med popler. Der foreslås etablering af en ny plantning af bl.a. 
vilde roser, så der bliver flere blomster i parken om sommeren, samtidig 
med at dyrelivet tilgodeses. De eksisterende træer kan bibeholdes.

Mod øst udfor rækkehusene foreslås plantning af enkelte frugttræer , 
for at fortsætte den eksisterende randplantning.

Stien (Simmelkærvej) langs kirkegården ligger bag en eksisterende 
randplantning og virker i dag som et bagareal. For at inddrage stifor-
løbet bedre i parken foreslås etablering af et nyt kig til søen, hvor der 
skal ryddes for bævreasp. Det foreslås endvidere at udvide græsra-
batten langs vejen til 160 cm, svarende til græsklipperen, for at gøre 
stien tryggere at færdes ad. Ligeledes foreslås det, at skabe bedre 
oversigtsforhold ved svinget. Det skal opnås ved rydning af lidt bund-
plantningen og med bibeholdelse af de store træer.

Lundene

Lundene findes mest nord og vest for søen i form af grupper af elle-
træer, samt en gruppe eg ved indgangen fra kirkegården. Trækronerne 
holdes hævet til 250 cm og gerne med sammenvoksede kroner. Un-
der træerne er det tanken at udvikle områderne med en artsrig flora 
ved indplantning af naturligt forekommende arter, jævnfør afsnittet om 
naturgræs.

Behov for særlig plejeindsats
Generelt slås disse arealer kun, hvis der bliver problemer med uøn-
skede arter eller for at forhindre træagtig opvækst. De steder, hvor ar-
ealerne er vokset til med tidsler og brændenælder, holdes arealerne 
klippet 5 – 8 gange årligt indtil de uønskede arter er begrænset. Først 
herefter kan der indplantes nye arter. I værste fald må planterne ryddes 
med rodnet før en evt. indplantning. 

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt:  4.5 lund

Ny randbeplantning af f.eks. roser

Lund
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Solitære træer

De gamle frugttræer der bl.a. findes syd for søen, stammer fra gart-
neriet der lå på stedet før parken blev etableret. De er meget smukke 
og bidrager i høj grad til den biologiske mangfoldighed også på grund 
af frugtsætningen. Træerne skal bevares, og om nødvendigt skal der 
plantes nye.

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt:  4.3 fritvoksende træer

Hække

Rækkehusene afgrænses mod parken af en levende hæk af enten naur 
eller tjørn, som fastlagt i særlige bestemmelser. Det er meget vigtigt for 
parken, at afgrænsningen fastholdes som hæk i en højde på minimum 
130 cm. Det er de enkelte grundejere, der står for vedligeholdelsen.

Mod nord ligger en række villabebyggelser, der i skel fortrinsvis har 
hække, men hvor der også findes hegn. Der er ikke krav til en bestemt 
hegning, idet den oprindelige randplantning ”skjulte” haverne, og et lidt 
uens udtryk derfor ikke var problematisk. Det er de enkelte grundejere 
der selv skal vedligeholde hækkene /hegnene. 

Mod kirkegården findes et gammelt tjørnehegn i skellet. Generende 
grene kan ved nærmere tilsyn beskæres. Rødovre kommune skal hol-
de sin del af hækken, kirkegården den anden side.

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt:  5.3 hæk

Behov for særlig plejeindsats
Fra en have har japansk pileurt spredt sig ud i parken. Det er vigtigt at 
holde græsset klippet helt ind til hækken, således at pileurten ikke kan 
brede sig.

Forslag til nye tiltag
Det vil være ønskeligt, at der blev etableret en randplantning mod de 
nordlige villaer. 

Søens beplantning

”Vildnis”

Generelt er den træagtige beplantning omkring søen meget fin, og er 
med til at skabe forskellige rumoplevelser i parken, således at parken 
virker større end den reelt er. Mod nord er beplantningen varieret og 
”vild”, og dette udtryk skal søges bevaret. Beplantningen mellem stien 
og søen lades stort set urørt uden pleje med en blanding af træer, buske 
og urter. Området skal virke uigennemtrængeligt, så det bliver et fristed 
for dyr og fugle. Kun farlige og generende grene der rager ud over stien 
fjernes. Bunden skal fremtræde med kvas og skal ikke ”rengøres”, dog 
skal affald og papir fjernes. Det er ønskeligt, at kunne opleve søen fra 
den nordlige indgang, men dette er ikke foreneligt med at kunne have 
et tilstrækkeligt stort ”vildt” område til glæde for dyrelivet.

Beplantningen omkring resten af søen er gennem årene groet mere 
og mere til med pil, således at der ikke længere er udsigt til søen fra 

Solitære træer

Hæk

Vildnis
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stierne. Beplantningen blev ryddet i 2001, men arealerne vil uden ple-
jeindsats gro til igen. Målet er at sikre udsigt til søen som vist, med 
spredte træer og buske langs søen. På de steder, hvor udsigten skal 
bevares, er det tanken at få skabt en mere artsrig flora bl.a. af gul iris, 
star, engblomme, engforglemmigej osv. De store piletræer bibeholdes 
og kan suppleres efter behov. De øvrige steder langs bredden ønskes 
pilekrat for at skabe varierede udsigter og af hensyn til dyrelivet. Det 
er især vigtigt, at der er krat omkring udsigtsbroen for at gøre pladsen 
intim, og omkring overløbet for at skjule det.

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt:  3.4 krat og 4.5 lund
 
Behov for særlig plejeindsats
De steder udsigten skal bevares, kan det være nødvendigt at fjerne 
pilekrattet helt ved opgravning af rødderne, før der kan etableres en 
artsrig bredvegetation. For at få en artsrig naturlig vegetation kan der 
udlægges plantemåtter, som sikrer et godt resultat eller der kan udsås 
med de ønskede arter.

Af hensyn til fuglelivet er det vigtigt at fastholde øen, og det vil således 
være nødvendigt at oprense kanalen med ca. 15 års mellemrum, for at 
forhindre en tilgroning. Kanalen blev sidst renset i 1993. Det vil være 
ønskeligt at få svanerne til at yngle i søen. Tiltag der kan fremme dette 
kan undersøges. 

Søen

Søen er parkens væsentligste attraktion. Det er en naturlig sø, der ikke 
får tilledt vand fra bebyggelser og veje. Dette betyder, at vandstan-
den varierer over året, hvilket også betyder at engplanter, som netop 
foretrækker dette, vil kunne trives. I forhold til søens udseeende kunne 
det være ønskeligt med en højere vandstand om sommeren. Men om-
vendt vil tilledning af f.eks. overfladevand fra vejene tilføre salt til skade 
for miljøet, og medføre at søen vil blive uegnet til skøjteløb om vin-
teren. 

Generelt er plejen knyttet søbredderne. Vigtigst er det at få fjenet hen-
kastet materiale, der kan gøre indtrykket af søen meget grimt. Om vin-
teren benyttes søen til skøjtebane ved en istykkelse på min. 13 cm. 
Tilladelse til færdsel på isen skal skiltes. Der er ved søen ophængt 
redningsudstyr, og det skal tjekkes min. 1 gang om ugen evt. når der 
klippes græs.

Overdreven fodring af ænder kan give problemer med vandkvaliteten, 
idet der kan blive for mange ænder, og henkastet brød kan give prob-
lemer med rotter.

Behov for særlig plejeindsats
En naturlig udvikling medfører i Danmark, at søer efterhånden vil gro 
til, idet bunden fyldes op med organisk materiale (blade, grene mv.). 
Såfremt man skal bibeholde en sø, vil det derfor være nødvendigt med 
mellemrum at oprense søen, normalt med et interval på 30 – 40 år. Ved 
en oprensning skal bundmateriale fjernes, og bredden skal ryddes for 
specielt pil inkl. rødder. Af hensyn til dyreliv bør man højst oprense 2/3 
af søen, således at planter og dyr kan ”genindvandre”.

Såfremt andefodring giver problemer, kan det blive nødvendigt med 
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særlige oplysningskampagner.

Forslag til nye tiltag
Det er ønskeligt med en større vanddybde især om sommeren, og for 
at opmagasinere mere vand, bør det undersøges om overløbet kan 
hæves med 20 – 30 cm efter nærmere kotering.

Belægninger og Inventar

Belægninger og inventar er anlagt og opsat for at give borgerne gode 
muligheder for at kunne bruge og opleve parken. Mængden og stan-
darden af inventaret betyder meget for den visuelle oplevelse af parken. 
For meget inventar kan betyde, at parken opleves for bymæssig, og 
svække naturoplevelsen. Udtjent inventar kan let få parken til at virke 
forsømt.

Stier

Meget færdsel er knyttet til stierne, plejen af beplantningerne tager ud-
gangspunkt i, hvordan parken opleves fra de anlagte stier. Stinettet i 
dag er velfungerende og virker tilstrækkeligt. Generelt er det vigtigt, at 
man ankommer flot til parken, og som minimum skal der være et godt 
stisystem med bænke på attraktive steder. Asfaltstien fungerer godt 
som cykelsti og som ”transitrute”, og det er vigtigt at stien holdes med 
et jævn fast belægning og med belysning. Denne sti skal være farbar 
året igennem. Grusstierne er i dag af meget varierende bredde og bør 
holdes i samme bredde på 120 cm svarende til gartnernes vedligehold-
elses materiel. Således bliver stierne farbare for kørestolsbrugere og 
gangbesværede. De bør holdes med jævn belægning og evt. kan de 
grusses om vinteren samt trækkes over med net 3-5 gange årligt.

Forslag til nye tiltag
Der er på den gennemgående asfaltsti problemer med knallertkørsel, 
og der bør findes en løsning der enten giver forbud mod knallertkørsel 
eller med planlægning af supplerende stinet for gående, så ”trafikken” 
adskilles. Simmelkærvej, der fungerer som en del at stinettet, vil med 
øget biltrafik??????

Mod nord bør stien fra Schweizerparken, såfremt det ønskes, tilsluttes 
parken stinet i form af en ny grussti. Ligeledes kan der i forbindelse 
med en udtynding ved Simmelkærvej med kig til søen etableres en 
ny sti, der vil give bedre adgang til parken fra Schweizerdalsvej. Alle 
grusstier bør holdes i samme bredde. 

Det vil være ønskeligt, at der kan skabes bedre sammenhæng med 
kirkegårdens stinet mod vest, således at kirkegården kan indgå i et 
samlet rekreativt område. Sidstnævnte er noget der konkret skal af-
tales med kirkegården.

Inventar

Det nuværende inventar fremgår af kortet. Bænke og opholdspladser 
ved søen skal plejes så udsigten sikres. I resten af parken er der kun 
få bænke. Det er vigtigt, at der er opsat tilstrækkelige papirkurve, og 
at der vælges typer, hvor fuglene ikke kan få affaldet op. Specielt ved 
opholdspladserne kan der i dag konstateres problemer med affald. 

Grussti og inventar

Asfaltsti
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Inventaret skal fremtræde velholdt, uden graffiti og skal være opstillet 
hensigtsmæssigt. Alt nyt inventar skal grafittibehandles før opsætning.

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt:  6. 2 Løse belægninger, 6.6 
Asfaltbelægninger, 7.2 Terrænudstyr, 7.5 Belysning og 7.6 Tekniske 

Behov for særlig plejeindsats
Generelt er det meste inventar udtjent og bør udskiftes. Dette gælder 
belysningsmasterne, bænkene, papirkurvene, fodboldmålene og ud-
sigtsbroen. Retningslinier for valg af nyt inventar bør være i overens-
stemmelse med Rødovres designmanual.

Forslag til nye tiltag
Det er vigtigt at man ankommer flot til parken og ved alle indgange er 
der behov for at gøre adgangen smukkere. Det er lidt der skal til, men 
det kan få stor effekt. Ligeledes bør bænkepladsen ved søens vestlige 
bred gøres smukkere og mere indbydende.

Der er i dag ingen legemuligheder for de mindre børn, og det ville være 
ønskeligt at etablere en mindre legeplads, gerne naturpræget. Mange 
familier og dagplejemødre vil kunne få glæde af en legeplads, især hvis 
der i tilknytning blev opsat et borde/bænkesæt, hvor madpakken kan 
nydes.

Renholdelse

Det er selvfølgelig vigtigt, at der ikke findes papir og affald i parken, 
samt at inventar fremstår rent. Niveauet for renholdelse er i dag lavt. 
Synligt papir og affald bliver løbende fjernet, men en egentlig gennem-
gang af busketter mv. foretages kun 3 – 5 gange årligt.

Det bør overvejes om der i forbindelse med parken kan opstilles af-
faldskuber.

Arealtyper er i Gartnerplan 2001 benævnt: 8.1C Renholdelse af bev-
oksninger, 8.2C Renholdelse af belægning, 8.3A Renholdelse af udstyr 
og 8.5 glatrførebekæmpelse.
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De almindelige plejeanvisninger vil kunne iværksættes umiddelbart. 
Dette gælder f.eks. en systematisk græsklipning med præcise afgræn-
sninger mod stier, lunde mv., som vil give parken et mere ordentlig 
udseende. Indgangene kan også straks forbedres blot ved fjernelse af 
overflødigt inventar. 

For andre tiltag vil det være nødvendigt at prioritere opgaverne indenfor 
en årrække. En oprensning af søen er planlagt til udførelse i eftersom-
meren 2004. De øvrige beskrevne opgaver søges udført i det omfang 
det er mulig over en ca.- 5 årig periode, med mindre der gives særskilte 
bevillinger.

En oprensning af søen i 2004

På planen er vist omfanget af de arbejder, der er planlagt udført i efter-
sommeren 2004.

Langs bredderne ryddes de angivede områder for pilerødder, hvor der 
skal sikres udsigt. De store træer skal bevares herunder også pil. På de 
ryddede arealer udplantes en naturlig bredvegetation for hurtigt at sikre 
bredderne. På de øvrige arealer udsås en blanding med engblomster. 

På ”engen” afgraves det øverste jordlag med brændenælder, ca. 10 
cm, og bortkøres. Brændenældebestanden er her så massiv, at det 
skønnes nødvendigt at starte forfra, såfremt der skal skabes en mere 
varieret flora. På arealet oplægges opgravet organisk materiale fra 
søen i et lag på ca. 40 cm. Der udsås herefter en engblanding med 
arter som alm. røllike, kattehale, katost og skovforglemmigej.

Søen renses for affald og pilerødder i det viste område. Arealet er 
meget lavvandet, og udtørrer ofte i løbet af sommeren og derfor er det 
ønskeligt at fjerne bundslammet. I det omfang bundslammet er rent 
og må bruges, genanvendes det i parken på ”Engen”. Det kan blive 
nødvendigt at køre materialet væk, dog vil det inden for den økono-
miske ramme, kun være muligt at køre mindre mængder væk. For at få 
vandstanden i søen højere søges overløbet hævet med ca. 20 cm efter 
nærmere kotering.

Rydning af bævreasp i vinteren 2004/2005

Det planlægges at rydde de mest problematiske randplantning for 
bævreasp, jævnfør planen. De mindre træer af tjørn og vrietorn behold-
es, og der anlægges græs i bunden som holdes klippet. Denne rydning 
vil gøre adgangen fra Simmelkærvej smukkere og mere lys og luftig.

Langs resten af Simmelkærvej udvides græsrabatten til 160 cm og even-
tuelle buske fjernes. Ved svinget forbedres oversigten ligeledes ved at 
fjerne enkelte buske. I den øvrige randplantning mod Simmelkærvej 
suppleres randplantningen evt. med liguster, solbær og stikkelsbær.

Udskiftning af inventar fra 2005

Det påtænkes at begynde en udskiftning af inventar, især bænke og 
papirkurve er påkrævet. Udskiftning af belysning og udsigtsplads må 
eventuelt prioriteres gennem det afsatte rådighedsbeløb til forbedring 
af parkerne.

Plejetiltag fra 2004 
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I plejeplanen er der angivet forskellige udviklingsmuligheder som kan 
forbedre parken og de rekreative muligheder. Størstedelen er mindre 
ting der kan udføres gennem driften af området over en årrække, men 
der er også tiltag der vil kræve en særskilt bevilling for at kunne udføres 
eller for at sikre en hurtig realisering. Sådanne tiltag kan eventuelt fi-
nansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb til forbedring af parkerne 
fra 2006. 

Nye stier og flottere indgange

Der er i plejeplanen foreslået enkelte nye gangstier. Det trådte spor 
mod nord tænkes evt. etableret som en egentlig grussti. Ligeledes 
tænkes der etableret en ny sti fra simmelkærvej til søens stinet.

Det vil være et stort tilskud til parken at der kunne blive en sammen-
hæng med kirkegården.

I forbindelse med indgangene bør der udarbejdes en flot stander til 
ordensreglement, f.eks. som vist på billedet.

Ny legeplads for de mindre børn 

Der er et stort ønske om en ny legeplads i parken enten i det nordlige 
hjørne i parken eller ved boldbanen, hvor det umiddelbart findes mest 
naturligt. 

En drage, udskåret i egetræ, ligger og hvæser med stort gab hen langs 
græsset. Dens krop slynger sig omkring buskettet af ( forsythia). Dens 
krop er lavet af lange knortede egekævler i forskellige længder og tyk-
kelse, afbrudt af stentakker. Stentakkerne er store granitsten i forskel-
lige farver og størrelser, nogle med buttede spidser opad, andre flade 
og runde. Dragekroppen er uregelmæssig, men på intet punkt højere 
end 60 cm. Dragen ligger og æder med sit hoved og sin øverste del 
af kroppen på græs, mens dens øvrige del ligger på flis gemt inde i 
skoven. Halespidsen når lige hen til et cirkulært gult grusområde, hvor 
en serpentin ligger i overskårne egekævler. De overskårne træstam-
mer er forskellige i højde og bredde og ligger med forskellig afstand, 
så de giver rig mulighed for leg og udvikling af motorikken. Der er små 
platforme og der er højere afrundede pæle, som der ikke kan klatres op 
på. I skoven titter en skovtrold frem, udskåret i træ. Og ved grusbedet 
vil der komme blomstrende vildæbler. Måske vil der også være et par 
skovnisser i form af et par grene, som har rødmalede huer. 

Fra grusbedet slynger en sti i sten sig. Først er der store flade, rektan-
gulære granitsten i sand. De afløses af afrundede søsten i forskellige 
farver, og stien afsluttes med en stor sten for at markere, at legen ikke 
går længere. Må gerne være skulpturel Stenen Stien er flankeret af 
kirsebærkornel, som blomstrer med små gule duske i februar, og i sep-
tember kommer der røde bær på buskene. Ind imellem er der jasminer, 
der dufter og blomstrer til Sant Hans og rosenbuske, som giver rosafa-
rvede og gule roser i juni, juli og august. 
Et par enkelte steder i udkanten af skoven implementeres der nød-
debuske, ligesom der enkelte steder sættes forskellige clematis op af 
gamle træer i skoven. Og skovbunden gøres spændende med ved-
bend, violer og fuglemælk.

Forslag til nyanlæg i parken
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I det nærliggende busket kan der laves en sansesti som legeområde 
for småbørn. Karakteren af grøn, uigennemtrængelig masse beholdes 
og der plantes buske med bær, blomster og frugter. Buske, som kan 
give nogle sanseoplevelser. Det kan være kirsebærkornel, hasselnød-
der, jasminer og rosenbuske, måske et par skovranker i træerne.

Ny randplantning mod nord

Der etableres en skærmende beplantning mod de nordlige parceller 
med et græsbælte imellem hække og busket. De gamle og velud-
viklede vrietorn og tjørnebuske bliver stående som karaktergivende og 
markante småtræer. Under plantes en lav bund af lave snebær, og 
der suppleres med forskellige rosenbuske. Det kan være rosa maidens 
blush, rosa celebretien og rosa pilgrim. Det er tanken at buskettet skal 
være et tæt krat til glæde for fuglene. I bedets østlige ende plantes 
f.eks en ægte kastanje, der viser den nys stis indføring i parken. 

For at markere indgangen fra nord sættes der et par store fuglekirse-
bærtræer i græs, medens stien ind mod parcelhusene flankeres af for-
skellige solitærbuske i græs. Det kan være hvidtjørn, vessel og roser.

Der sættes endvidere 3 store solitær- pæretræer mod rækkehusbebyg-
gelsen.

Flere blomster i parken

Der er et stort behov for flere blomster i parken både af hensyn til op-
levelser og den biologiske mangfoldighed. I forbindelse med en op-
rensning af søen vil der blive sået nye blomster langs bredderne, og 
der kan lægges mindre partier med løg. Men såfremt parken skal blive 
rigtigt smuk, kan det være en ide at lave en samlet indsats.

På kortet overfor er vist de områder hvor der foreslås nye blomster. 

Mod rækkehusbebyggelsen sættes masser af vintergækker og scilla, 
som breder sig ud på græsset ved selvsåning. For at småløg rigtig skal 
tage sig flot ud skal der være omkring 300 stk. pr. m2.

I lundene kan der plantes felter med kodriver, lærkespore og anem-
oner. Enkelte steder kan der plantes bregner, natviol og akelejer.

Langs søen, hvor der ryddes for pil, kan der plantes klumper af tor-
denskræppe, specielt ved overløbet vil denne plante være flot. Ved 
bredden kan der plantes grupper af gule iris, brudeslør, skeblad og 
pindsvineknop. 

Såfremt det fra starten skal være rigtig flot kan der udlægges plant-
emåtter med de ønskede arter. Plantemåtter lægges ligesom rullegræs, 
og fordelen er både, at planterne allerede er etableret og at det ikke 
kræver ukrudtsbekæmpelse overhovedet. Plantemåtter kan fås med 
mange sammensætninger af vilde blomster etableret på måtten ved 
såning.


