
Bilag. 2. Plejeplan for Radiomarken, kommentarer fra DGR 
Følgende notat indeholder et tematiseret sammendrag af input fra medlemmer af DGR. Medlemmerne 

diskuterede i tre grupper, og derfor er nogle emne ikke berørt af alle medlemmer i plenum.  

Rekreative forhold 
 

Bålhytte 
Der var enighed i én gruppe om behov for rekreative tiltag ved Tyrolerhuset. Der var flere synspunkter på i 

hvor høj grad der skulle opføres en egentlig bålhytte, en mere enkel konstruktion, eller blot en bålplads.  

Boardwalk i Ellesumpen 
Der var en del medlemmer der udtrykte opbakning til en boardwalk i ellesumpen. Mange så potentialer for 

spændende naturoplevelser. Det var dog vigtigt for dem der ønskede denne: 

• At den opføres hvor den ikke skader eller forstyrrer naturen fx hejrekoloni eller padder. 

• At der skiltes med adgang på eget ansvar, så det ikke bliver nødvendigt at fjerne risikotræer langs 

boardwalken. 

• Må ikke være en barriere for græssende dyr.   

Flere foreslog at boardwalken kun krydser et lille hjørne af ellesumpen, eller udformes som flere kortere 

strækninger der går ca. 10 meter ind i Ellesumpen og ender i en platform. Det ville berøre en beskeden del 

af sumpen, men give en god oplevelse for besøgende.  

Det blev forslået at den eksisterende sti der krydser ellesumpen øst/vest og som består af opfyldt materiale 

der er deponeret i ellesumpen, bortgraves og der her i stedet etableres en boardwalk. Dette vil også være 

en naturgenopretning, fordi vandet så ville kunne bevæge sig frit herunder.  

Der var dog også flere medlemmer af rådet, der udtrykte bekymring eller modstand mod boardwalk. 

Adgangsforholdene i dag blev betragtet som tilstrækkelige og man ønskede ikke at naturværdierne skulle 

tage skade af ekstra adgang. Der er også en vigtig kvalitet og charme ved, at der findes utilgængelige og lidt 

skjulte områder. Modstanderne udtrykte også bekymring for om boardwalken kan blive et nyt opholds- og 

hæng ud sted.  

Hundeluftning  
Om løse hunde og etablering af fritløbsområde var rådet overvejende enige. Man ønskede at begrænse de 

løse hunde, som flere opfattede som for dominerende og som et problem for andre brugere af området. 

Rådet kunne godt acceptere et hegnet fritløbsområde til hunde, for at begrænse løse hunde på resten af 

arealet. Flere gav udtryk for at dette fritløbsområde ikke skulle være for stort, men på størrelse med det 

der findes i Høje Gladsaxe Park. Andre ønskede et større område end i HGP.  

Nogle foreslog at gøre fritløbsområdet attraktivt ved opsætning af agility lignende redskaber samt 

beplantning, så afhegningen bliver integreret bedst muligt i området. Enkelte var bekymrede for om et 

fritløbsområde ville tiltrække for mange besøgende fra andre bydele/kommuner, mens andre mente at det 

ikke var et problem, bl.a. fordi der er et andet fritløbsområde ved målområdet i Bagsværd Sø.  

 



Biologiske forhold 
 

Valg af græssende dyr og periode 
Rådet drøftede muligheden for at udskifte får med kvæg og omlægge græsningen til helårsgræsning. Der 
var generelt stor opbakning til begge dele. Nogle medlemmer spurgte ind til muligheden for flere forskellige 
græssende dyr fx geder og bison. Rådet var positive overfor de naturmæssige fordele ved helårsgræssende 
kvæg, men også at de er mere robuste overfor hunde var vigtigt.  
Flere af rådets medlemmer understregede at biodiversiteten har 1. prioritet i området.  
Én gruppe diskuterede et forslag fra forvaltningen om, at stier der krydser folden delvist skal frahegnes, så 
besøgende kun skal krydse folden på en kort strækning. Stemningen blandt medlemmerne var, at dette 
ikke var nødvendigt og man skulle informere om at dyrene ikke var farlige, fremfor at designe folden på en 
bestemt måde.  
Det var vigtigt for alle at der anvendes omgængelige og rolige dyr, og at kalve undgås, da dette kan føre til 
potentielt ubehagelige situationer. Ved helårsgræsning vil der kun gå 2-3 dyr på hele folden og dette er 
vigtigt at italesætte. Nogle borgere forestiller sig en stor flok dyr, men det er ikke tilfældet.  
 

Græsningsfolde 
Generelt var rådets medlemmer positive overfor nedlæggelse af sydfolden og udvidelse af nordfolden.  

 


