
Essensen af biodiversitetsgruppens forslag til 
Agenda 21 plan 2005-2008 for Gladsaxe. 

Kontakt blot gruppen for nærmere begrundelse. 
 

Forslag: side 12 tilføjes et punkt til de fire anførte. Punktet foreslås at lyde således: 
Byrådet vil: 
 Indtænke hensynet til den biologiske mangfoldighed i planlægningen af bebyggel-

se, vejanlæg etc. 
 

Gruppens øvrige forslag til ændrede eller nye afsnit i Agenda 21 plan 2005-2008  
 
Grøn tekst er forslag til ændring eller tilføjelse i forhold til det offentliggjorte forslag 

 
Afsnit  Grønne områder (afsnit 17)  Grønne områder (afsnit 17) 

Delafsnit  Biologisk mangfoldighed  Biologisk mangfoldighed 

Vision:  Sikre og gerne udvide den 

biologiske mangfoldighed 
af naturligt hjemme-

hørende vildtlevende arter 
 

  

Mål for 2005-2008:  Forbedre forhold for dyr og 
planter i de grønne områder 

 Opnå bedre kendskab til dyre- 
og planteliv i kommunen og 
følge udviklingen i biodiversi-

teten 

Sådan vil vi gøre:  Registrere tilstedeværel-

sen af de væsentligste dele 
af den nuværende mang-

foldighed af naturtyper 
samt flora og fauna i sam-
arbejde med borgerne 

 
Udarbejde handlingsplaner 

for naturtyper samt flora 
og faunas bevarelse 
 

Udarbejde plejeplaner med 
mål for dyre- og planteliv for 

kommunens naturområder [  ] 
og parker  
 

Give private grundejere 
vejledning i, hvordan den 

biologiske mangfoldighed 
fremmes 
 

 

 Udarbejde et sæt indikatorer 

til at beskrive udviklingen i 
dyre- og planteliv 

 
Efterlyse frivillige via hjem-
mesiden til at hjælpe med at 

registrere udvalgte dyre- og 
plantearter i Gladsaxe 

 
Kåre årets dyr og 
blomst/træ og forbedre dets 

levevilkår i Gladsaxe Kom-
mune 

 
Beplante offentlige arealer 
af en hvilken som helst 

størrelse med oprindeligt 
danske arter med henblik 

på at fremme faunaens le-
vevilkår 

Sådan vil vi måle:  Hvert år at vurdere, om der 

er sket fremskridt for natur-
typer og udvalgte dyre- og 

plantearter  
 
 

 Hvert år registrere om der er 

sket en fremgang i biodiver-
siteten indenfor de udvalgte 

indikatorer 

 
Fortsættes 



 

Afsnit  Trafik (afsnit 16)  Borgerne (afsnit 3)  

Delafsnit  Biologisk mangfoldighed  Biologisk Mangfoldighed  

Vision:  Sikre, at trafikken ikke har 

negativ indflydelse på den 
biologiske mangfoldighed, 
og at antallet af påkørsler 

af faunaen reduceres 

 Inddrage borgerne i regi-

streringen af naturtyper 
samt dyre- og plantearter i 
kommunen for derved også 

at bevidstgøre borgerne 
om kommunens naturvær-

dier 

 

Mål for 2005-2008:  At identificere strækninger 

med mest konflikt mellem 
vejtrafik og især sårbar 
fauna - samt at etablere 

afværgeforanstaltninger 
 

Inddrage borgerne i regi-
streringen af disse stræk-
ninger ved at indrappor-

tere iagttagelser til grønt 
IDÉcenter 

 At opnå 1000 tilbagemel-

dinger 
 

 

Sådan vil vi gøre:  Kortlægge, hvor i kommu-
nens vejnet der er 

barriereeffekter, hyppige 
påkørsler og især påkørs-
ler af betydning for lokale 

bestande. Træffe afværge-
foranstaltninger i form af 

f.eks. hegning, etablering 
af faunapassager eller evt. 
udveksling af individer 

mellem isolerede bestande 
 

 Via kommunens hjemme-
side, annoncer i lokalbla-

dene, ved udsendelse af 
spørgeskema til borgerne 
og samt ved information 

via lokale foreninger og 
miljøgrupper søges infor-

mationerne indsamlet 
 

 

Sådan vil vi måle:  Omfanget af iværksatte 
foranstaltninger og om der 

er færre trafikdræbte dyr - 
herunder især lokalt 

"sjældne" dyr, samt, om 
lokale bestande af gul- el-
ler rødlistede *) dyr er be-

skyttet mod vejtrafikken 
 

 Antallet af indkomne rap-
porteringer 

 

 
*) Gullisten: Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersø-

gelser og Skov- og Naturstyrelsen. En oversigt over arter, der er kategorise-
ret som opmærksomhedskrævende og som nationale ansvarsarter.  

Rødlisten: Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgel-
ser og Skov- og Naturstyrelsen. En oversigt over arter, der er akut truede, 

sårbare eller sjældne (samt over de forsvundne). 

 

 


