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Beplantningsrenovering:

– Plan for træplantninger på det overordnede vejnet

– Lokale indsatser i 2015, blandt andet
Pederstrupvej – Pederstrup landsby
Østerhøj Nord – opfølgning på strategi for gadetræer

– Særlige indsatsområder – ekstra 
Eksempel: Som udført ved Sct. Jakobsvej



4

Grøn pulje – vedligeholdelse og naturgenopretning -
anlægsbevilling

Mange udgåede træer fjernet blandt andet 
foran Ryttergården

Markante træer er 
karakteristisk for gadebilledet
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Østerhøj Nord – renovering af træplantning
ud fra beplantningsstrategi



6

Grøn pulje – vedligeholdelse og naturgenopretning -
anlægsbevilling

Særlig plantningsindsats for træer på strategisk vigtige steder i byen:
Her eksempel fra Sct. Jakobsvej
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– Naturgenopretning:

– Pleje af søer ved Lindbjergvej

– Pleje af græsningsfold (Krogshøj)

– Regulering af græsningsfold ved DTU

– Kortlægning af padder i vandhuller i Ballerup Syd

– Bro i Teglværkssøen
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Naturgenopretning: Eks. pleje omkring vandhuller ved Lindbjergvej
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Naturgenopretning: Eks. pleje af bevoksninger i ved Krogshøj
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– Fortovsrenovering i Skovlunde

– Prioriteres ud fra følgende punkter: Skolevej, synergieffekter 
med andre opgaver, tilstand, opgaver samlet i samme 
geografiske område

– Formålet med renoveringen er bl.a. at gøre fortovet jævnt 
igen, sikre afvanding af fortovet, rette op på meget skæve 
kantsten
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Forskellige niveauer af fortovsrenovering

Fuldt renoveret 
fortov inkl. kantsten

Pletvis renoveret 
fortov inkl. forkant 
men ekskl. kantsten

Fuldt renoveret 
fortov ekskl. forkant 
og kantsten
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Ødelagte dræn kan føre til oversvømmelse 
af stier, forringet anvendelse af friarealer 
og på længere sigt ødelæggelse af 
skovplantninger mm

Eksempel: Jævnligt oversvømmet sti, hvor
afvanding nu er sikret (Harrestrup Ådal)
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Udførte renoveringer af naturstier 
i 2014, bla. Marbækstien mellem 
nyttehaver og kirkegård

Efter                                     Før   
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– Renovering af naturstier i grus 2015:

– Egebjerg Naturpark ved Ludvig Holsteins Allé og 
Viggo Barfods Allé

– Skovlunde Naturpark ved Melbybassinerne

– Strækninger mellem Sømoseparken og Sømosevej

– Mindre strækninger f.eks. ved rideskolen
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Eks.: Mellem Kildesvinget 
og Jonstrupvang
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Eks.: Mellem Ludvig Holsteins Allé 
og Håbetsvej



17


