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Høringssvar fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe til udkastet til den grønne
strategi - Vores Grønne Gladsaxe
Strategien kommer rigtig godt omkring og er et godt udgangspunkt for indsatsen omkring et
grønnere Gladsaxe. Vi kan bl.a. se, at mange af anbefalingerne fra diskussioner i fx Det
Grønne Råd er indarbejdet. Det er vi glade for.
Det er essentielt for menneskers livskvalitet at have adgang til grønne områder. Gladsaxes
naturområder, parker, træer og beplantning bidrager til et sundt byklima, opsamler regnvand
og er grundlag for et rigt plante og dyreliv. I de grønne områder kan Gladsaxeborgerne hente
ny energi, dyrke motion og fællesskaber. Vores Grønne Gladsaxe sætter fokus på, hvordan
vi kan forme de fysiske grønne rammer omkring os i en by, der er i stadig udvikling og forandring.
Udviklingen sker i et samspil af politikker, strategier og sektorplaner. ”Vores Grønne Gladsaxe” retter sig rettelig mod alle typer af arealer, fordi både kommunale og private arealer bidrager til den grønne by. Der samarbejdes allerede bredt på tværs af forvaltninger og med
brugere og borgere, og mange frivillige gør en stor indsats for det grønne. At bevare og udvikle det grønne er et fælles projekt, der lægger op til helhedsorienterede løsninger og nytænkning.
Borgerinterview har jævnligt vist, at netop ”det grønne” er et meget vigtigt argument for at bosætte sig i Gladsaxe. Mange har ved at bosætte sig i en forstad udvist et ønske om at opnå
en balance mellem lys, luft, ro og det grønne - som på landet – og mange fritids-, kultur-, børnepasnings-, indkøbsmuligheder etc. - som i en by. Dermed vil en øget urbanisering også for
nogen kunne ændre balancen, så færre vælger at bosætte sig eller blive boende i Gladsaxe.
Vi er derfor meget enige i målsætningen om at alle borgere i Gladsaxe indenfor en afstand af
400 meter kan nå et grønt rekreativt område. De grønne områder skal være inspirerende og
rumme stor variation af oplevelser – fra små parker med bænke til fordybelse og fuglesang til
sø og skov med plads til fysisk udfoldelse i gang, løb eller cykling.
Vi er spændt på, i hvilket omfang strategien vil blive udmøntet i praksis. For at kunne realisere strategiens intentioner er det vigtigt, at balancen mellem denne og andre strategier er
afklaret. Det hele skal kunne rummes i kommuneplanstrategien, som det nyvalgte byråd skal
have på plads. Vi støtter meget, at verdensmålene for bæredygtig udvikling bruges som udgangspunkt, men vi håber også at se en nyttiggørelse af de seneste 20 års erfaringer med
Agenda 21 planer, hvor natur, miljø og gode sociale vilkår er i centrum, og økonomi ses som
et middel, ikke som et mål i sig selv.
Modsætninger mellem at ville beskytte det grønne og at ville give plads til vækst i bebygget
areal, vejanlæg og anden infrastruktur skal kunne håndteres af dette samspil af politikker,
strategier og sektorplaner. Og det er vigtigt, at rammerne gøres så konkrete som muligt fx
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ved at hæve Gladsaxes naturkapital fra de eksisterende 30 ud af 100 mulige point, til 50 point eller flere, og dermed sikre kommunen en højere placering end den 26. plads blandt landets 98 kommuner, vi nu indtager. En grøn strategi bør bane vejen for det grønne – ikke udelukke det grønne. Side 4 står der ”I Gladsaxe kan der ikke inddrages arealer til ny natur,
men…” og allerede i næste afsnit på samme side tales om ”… potentiale for både at øge arealandelen og værdien af bynaturen.” At øge arealandelen af bynaturen må vel netop være at
inddrage arealer til ny natur. Måske kan sætningen omskrives til: I et tætbebygget Gladsaxe,
er der begrænset plads til ny natur, så det er centralt at beskytte og styrke eksisterende naturværdier. En mere ambitiøs tilgang kunne med andre ord være at have det modsatte som
målsætning: At kommunens ikke-befæstede areal bør forøges.
Der er hverken principielt eller reelt noget til hinder for at inddrage mindre arealer til ny natur.
Det afhænger måske af skalaen, som man betragter det på, men hvis f.eks. blot befæstede
arealer omlægges til grønne områder, så må der være tale om et areal inddraget til ny natur.
Begrebet ”natur” kan også diskuteres, men når regelmæssigt kortklippet græs på flere områder er særdeles fattig på biodiversitet, så må omlægning af f.eks. Kong Hans Have fra biodiversitetsmæssigt meget fattig fodboldbane – til et kuperet naturareal, - vel også kunne kategoriseres som inddragelse af et område til ny natur. Hvis der er ambition at få naturområderne til at hænge bedre sammen, - så habitatfragmenteringens ødelæggende effekt kan
modvirkes, - så kan der være tale om etablering af korridorer på kritiske steder – måske på
bekostning af andet. Det kan vel også kaldes en inddragelse af arealer til ny natur.
I oversigten side 7 nævnes Gedvad Bassin, men så vidt vides er der ikke offentlig adgang til
området – og så skulle bassinet ved Buddinge Station vel også nævnes? Det forekommer
mest korrekt at udelade Gedvad Bassinet af oversigten.
For at strategien kan blive operationel er det naturligvis også vigtigt, at der ikke er dele af
planen, der kan modsige hinanden. Et muligt konfliktområde består f.eks. i som anført side
13: ”at videreudvikle byens, vandre, løbe- og motionsruter” og på side 17 står at ”Vi styrker
biodiversiteten i naturområderne ved at beskytte Gladsaxes særlige biotoper og målrette naturplejen af disse.” Visse steder kan der formodes opstå en konflikt mellem de to hensyn.
I en arealmæssigt lille kommune som Gladsaxe er adgangsforholdene generelt fine, men
biodiversiteten under pres. Med hensyn til den aktuelle vægtning kan vi derfor foreslå, at det
eksplicit fastslås, at biodiversiteten har hovedprioriteten, hvor der opstår konflikt. Det kan
f.eks. også gøre sig gældende hvor gamle træer – der ønskes bibeholdt bl.a. af hensyn til
biodiversiteten – så kan betyde omlægning eller lukning af stier.
I en stærkt trafikbelastet kommune som Gladsaxe kan det være vanskeligt at finde naturområder, der ikke påvirkes af trafikstøj. Vi så gerne konkrete ambitioner om at sikre naturområder og boliger mod støj f.eks. ved lydabsorberende støjskærme etc. ved eksisterende veje.
Et konkret forslag kunne være at få støj-skærmet Smør- og Fedtmosen og Høje Gladsaxeparken i forhold til Hillerødmotorvejen.
Det oplyses side 17 at ambitionen er at tænke høj naturværdi og artsrigdom ind, men det er
endt som en meget ”elastisk” formulering, der ikke forhindrer at f.eks. et bestemt landskabsæstetisk hensyn prioriteres højere (selv om det måske italesættes anderledes…). Det ville
være betryggende hvis det er muligt at finde en formulering, der i højere grad sikrer og fremmer den vilde natur. Der skal vælges beplantning, som styrker mangfoldighed og variation i
art og udtryk, og som styrker det grønnes robusthed overfor klimaforandringerne. Her kunne
en præcisering være ønskelig: F.eks. er platantræer robuste, men ikke særligt gavnlige for
den øvrige biologiske mangfoldighed. Der bør i høj grad satses på naturligt hjemmehørende
arter. Hvis kulturhistoriske hensyn taler derfor, kan mindre afvigelser godt accepteres f.eks.

Side 3 af 3

Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

30. januar 2018

plantning af storbladet lind i stedet for småbladet lind i Aldershvileparken etc. Den biologiske
mangfoldighed understøttes generelt bedre ved at satse på den spontane urbane vegetation
(se f.eks. artikel om emnet i Grønt Miljø 10/2017). Et punkt kunne tilføjes: Vi giver rum til den
naturligt hjemmehørende naturs udvikling på egne præmisser. Når f.eks. grønne byrum beplantes sker det ofte ved bearbejdning af underlaget ved at tilføre muld og plante planter
fremdrevet på planteskoler. Her burde den ”naturlige” natur have bedre vilkår.
I strategien er mange formuleringer holdt på et så overordnet niveau, at det er vanskeligt at
være uenig! Når strategien skal udmøntes i praksis håber vi i Foreningen Lokal Agenda 21 i
Gladsaxe fortsat bliver taget med på råd.
Konkrete forslag til overvejelse i implementering kunne fx være:
 Flere grønne vægge i institutioner og på skoler og andre kommunale bygninger
 Gammel Gladsaxe skole området bevares som et grønt område og ikke til nybyggeri
efter nedrivning af skolebygningerne – hvis det er rigtigt, at de ikke kan bevares
 Genplante træer langs de nyrenoverede Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade
 Støtte til etablering af flere byhaver i boligselskaber og grundejerforeninger
 Buddinge Batteri – omdannes til grønt oplevelsescenter med historiske og naturmæssige elementer og gode adgangsforhold for gående, cyklende og handicappede
 Græsarealer ved bl. a skoler kan beplantes med sommerblomster - ingen slåning.
 Dialog med virksomheder og andre private arealejere om tilsvarende tilgang til deres
græsplæner, etablering af byhaver m.m.
 Ansættelse af naturvejleder eller lignende placeret i Grønt IdeCenter med fokus på
implementering af strategien ”Vores grønne Gladsaxe”. Personen kan arbejde tæt
sammen med den grønne guide og herigennem nyttiggøre mange års erfaringer med
natur- og miljøformidling til borgere.

Mange venlige hilsener

Kim Christiansen
Formand
Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

