
”Vores Grønne Gladsaxe” 

2020 og 2021

Puljen på 3,6 mio. kr. er disponeret indenfor følgende fire områder:

• Buddinge Batteri 1,0 mio. kr.

• Grønne Byrumsprojekter 1,7 mio. kr.

• Styrket biodiversitet i naturområderne 0,5 mio. kr.

• Formidling 0,4 mio. kr.



Buddinge Batteri 1,0 mio. kr.

De afsatte 1,0 mio. kr. er disponeret til konkrete 
basisanlæg som anlæg af hovedsti, renovering af 
trapper, hegning og beplantning langs skel.

Status 2020

• Nedrivning af ikke-historiske bygninger

• Terrænbearbejdning 

• Tilbud på indgangslåger

Udsættelse af borgermøde til 2021

Indsats 2021

Der udformes en samlet plan for basisanlæg (Slots-
og Kulturstyrelsen). 

Basistiltag kan igangsættes efter godkendelse fra 
(Slots- og Kulturstyrelsen)

Borgerinddragelsen forventes gennemført i første 
halvår af 2021. 



Grønne Byrumsprojekter 1,7 mio. kr.

De grønne byrumsprojekter skal bidrage til mere variation og frodighed 
med etablering af flere træer og beplantning på torve og pladser samt 
fornyelse af vejplantninger og -bede.

Status 2020

Da indsatsområdet grønne byrumsprojekter er sammenfaldende med 
målet for puljen til grøn forskønnelse, blev det besluttet at disponere de 
resterende mider til et samlet pilotprojekt på Byens Arena i Høje Gladsaxe 

Indsats 2021

Projektet forventes udført primo 2021.



Styrket biodiversitet i naturområderne 0,5 mio

Projekterne skal forbedre eller skabe nye levesteder for Gladsaxes sjældne og truede arter samt 
forbedre beskyttede naturtyper.

Status 2020

1. Fritlægning af kilden i Høje Gladsaxe Parken, fortsat fra 2019

2. Udvikling af ekstensiv drift

3. Supplerende indsats for bekæmpelse af invasive arter

Projekter 2021

I 2021 foreslås følgende projekter prioriteret:

1. Ekstensiv drift

2. Søbreddernes biodiversitet 

3. Ekstra indsats for bekæmpelse af invasive arter

bekæmpelse af Kæmpe Balsamin på Radiomarken, Bagsværd Søpark og Smør- og 
Fedtmosen.



Kommunikation om og formidling af det grønne område 0,4 mio

Indsatsen skal styrke formidlingen af og kommunikationen om det grønne område, og dermed 
øge kendskab til og viden om naturen i Gladsaxe. 

Status 2020 og 2021

1. Skilte ved indgange til naturområder 

2. Film om Gladsaxes naturområder

3. Fotoprojekt "Mit Grønne Gladsaxe" til Gladsaxedagen

4. Kampagne "Velkommen til Grønne Gladsaxe"

5. Naturformidling "Øje for naturen"

6. Vild med Vilje

Videre proces

Der vil blive fremlagt en afsluttende status og evaluering ved årsskiftet 2021/2022.



Byens Arena  
fra gråt til grønt  
1



Bilag - Projektområde og angivelse af eksisterende træer 

Eksisterende popler fældes og der plantes søjleeg og skovfyr i stedet.



Plan for Byens Arena
Søjleformet eg

Skovfyr

Ny/eksisterende løbesti 

Ny arena i slotsgrus. 
Kant af træstammer 
eller kantsten

Nye stier i asfalt

Projektområde



Kik ned af Byens Arena som den ser ud i dag

Tjørn

Poppel

Tjørn

Poppel

Gladsaxevej 

Byens Arena 



FRA GRÅT TIL GRØNT
Den grønne omstilling af Byens Arena (etape 1) 
gøres så flest mulige byggematerialer genanvendes.

Grus
Der spares bortkørsel af grus og tilkørsel af nyt muld - ca 1000m3

Træstammer
20 stammer skæres op og genanvendes til kanter om pladserne

Kantsten
Kantsten fra stedet genbruges som kant om plads.
Rest indgår i andre anlægsprojekter

Andre fordele:
Habitat for insekter – grus, stammer og en stor variation i 
beplantningen. 
Tørt grus – meget lidt ukrudt - lav drift

Eksempel på de søjleeg der plantes langs Byens Arena



Eksempler på de træer der foreslås plantet på byens Arena

Træbeplantningen på Byen Arena 
Efter dialog med borgerne, ønsker de træer med 
farver, blomster og evt frugt gennem året. De 
fleste af træerne er store og bidrager med 
interessante farver, blade, bark og kroneformer. 
Det foreslås, at der plantes mindre træer der 
blomstrer (f.eks. magnolie), og morbær (frugter).
Træerne vil blive plantet i grupper af arter 
sammen, så der skabes flere karakterfulde 
”småskove” forbundet af løberuten.

Tretorn Ginko/tempeltræ Tårefyr Vandgran

MagnolieMorbær



Urtebeplantningen på Byen Arena
De viste billeder er fra en svensk have og park, hvor planterne er 
plantet i rent grus. Udtrykket vil blive naturnært og meget 
varieret, med blomster og interessante frøstande over hele året. 
De valgte planter vil have en stor tolerance overfor tørke. Der vil 
være fokus på, at tiltrække insekter, både ift. føde, leve- og 
ynglesteder. Mange insekter sætter stor pris på bare pletter 
mellem planter, som varmes op af solen. Grusmaterialet er ideelt 
i den forbindelse. 
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Plantefelter for Byens Arena 

Ny/eksisterende løbesti 

Ny arena i slotsgrus Nye stier med asfalt

Projektområde
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Skitse over fremtidigt terræn 

Ny arena i slotsgrus

Projektområde

Eksisterende niveau – 60 cm

Eksisterende niveau – 30 cm

Eksisterende niveau 

Eksisterende niveau + 30 cm

Eksisterende niveau + 60 cm


