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Herved skal det meddeles, at fredningsnævnet for København har afsagt
kendelse om fredning af Ryvangens Naturpark.

Fredningen omfatter matr.nr. 2195, 5845, 6155 og 6161 Udenbys Klædebo
Kvarter.

~.
Klage over fredningskendelsen skal ske skriftligt inden 4 uger til Naturkla-
genævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Klageberettigede er:
1. Ejere- og brugere,
2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat

ønske om underretning om sagens afgørelse,
3. statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forsla-

get, samt
4. organisationer med videre, som antages at have en væsentlig interesse i

afgørelsen.

Kendelsen vedlægges

~~lvr~
Hans Chr. Poulsen

formand

12J \ 115"...OOO~
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Den 15. december 2003

er af Fredningsnævnet for København

afsagt følgende

KENDELSE:

Den 10. december 2001 har Københavns kommune fremsat forslag til fred-
ning af

Ryvangens Naturpark.

Beskrivelse af området:

Ryvangens Naturpark er et ca. 12 ha stort, grønt område. Området blev i
1997 overdraget til Københavns kommune fra staten, der tidligere har an-
vendt det til militært formål. Området består af en blanding af skov og krat
omkring en ca. 1,6 ha kunstig sø. Der er et bredt udvalg afplante- og dyre ar-
ter, herunder et fugleliv med mange fuglearter, som er karakteristiske for na-
turskov. Området indeholder en del rester fra den tidligere militære anven-
delse, f.eks bunkers, fundamenter af bygninger, rester af kanaler og broer.
En del af disse er udpeget som fortidsminder.

Ryparkens Naturpark har stor rekreativ betydning og benyttes blandt andet
af børn og unge fra de nærliggende institutioner samt af beboerne fra de
nærmeste boligområder og kolonihaveområder .• Sagens behandling:

Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde om forslaget den 3. juli 2002
og har foretaget besigtigelse af området den 9. april 2003.

Kulturarvsstyrelsen har i skrivelse af 19. juni 2002 foreslået, at frednings-
området udvides med Henrettelsespladsen, Mindelunden og Pistolskydeba-
nen.

Kirkeministeriet har i skrivelse af 9. maj 2003 protesteret mod dette og har
anført, at de pågældende arealer efter Kirkeministeriets opfattelse skal be-
handles på samme måde som landets øvrige kirkegårde, der i følge den kir-
kelige lovgivning ikke kan fredes. Ministeriet har dog accepteret, at fred-
ningsområdet udvides med Henrettelsespladsen, Mindelunden og Pistolsky-
debanen, dog således at arealerne ikke er omfattet af fredningen, så længe de
benyttes som be~YNels.etf\lads i overensstemmelse med deres hidtidige for-
mål. J.nC~ 2U - 121\(15- c>oo~
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Københavns kommune har anbefalet, at fredningen udvides med Henrettel-
sespladsen, Mindelunden og Pistolskydebanen, såfremt Kirkeministeriet er
indforstået hermed.

Fredningsnævnet har besluttet, at fredningsområdet udvides med Henrettel-
sespladsen, Mindelunden og Pistolskydebanen, dog således at arealerne ikke
er omfattet af fredningen, så længe de benyttes som begravelsesplads i over-
ensstemmelse med deres hidtidige formål.

En privat person har foreslået, at også resten af matr. nr. 2195 inddrages un-
der fredningen.

Københavns kommune har ikke anbefalet dette, da en del af militærbarak -
kerne anvendes til børneinstitutioner og resten af militærbarakkerne mere
hensigtsmæssigt kan sikres ved en bygningsfredning. På besigtigelsesmødet
den 9. april 2003 blev dog spørgsmålet rejst, om en mindre del af matr. nr.
2195, bestående af en tidligere militærbygning fra Kastellet med tilgrænsen-
de areal skulle medtages i fredningen. Bygningen ligger nordvest for søen
og anvendes i dag til børneinstitution. •
Københavns kommune har i skrivelse af 6. august 2003 anbefalet denne ud-
videlse, dog således, at arealet ikke omfattes af fredningen, så længe det be-
nyttes til en kommunal aktivitet. Københavns kommune har anført, at den
pågældende bygning har en betydelig æstetisk og historisk værdi i sammen-
hæng med naturparken, og at den, i tilfælde af ændret anvendelse og nybyg-
geri på de øvrige institutionsarealer, vil danne en fin afslutning af frednings-
området.

Fredningsnævnet har besluttet kun at udvide fredningsområdet med oven-
nævnte bygning, dog således at arealet ikke omfattes af fredningen, så længe
det benyttes til kommunal aktivitet.

Danmarks Naturfredningsforening har endvidere foreslået: •
1. Der tilføjes en bestemmelse om, at plejeplanen skal kunne forelægges
fredningsnævnet, såfremt der er uenighed
2. Der må ikke åbnes mulighed for anlæg afbrede cykelstier befæstet med et
asfaltlignende materiale
3. Der må ikke anlægges nye veje eller cykelstier
4. Forslagets bestemmelse om eksisterende bygninger skærpes med en be-
stemmelse om, at man mister retten til at benytte de pågældende bygninger,
og at de skal fjernes, hvis de misligholdes.

Københavns kommune har erklæret sig indforstået med punkt l og har haft
bemærkninger til punkterne 2-4.

Fredningsnævnet har truffet beslutning som anført i fredningsbestemmelser-
ne.

Forsvarets Bygningstjeneste har påpeget, at der er en tinglyst ret til adgangs-
vejen fra Rymarksvej til tunnelen under baneterrænet.
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•
Fredningsbestemmelser

§ 1. Fredningens formål

Fredningen har til formål

1. at sikre området som naturområde og henmder at opretholde og muliggø-
re en forbedring af de biologiske og rekreative værdier under hensyntagen til
de kulturhistoriske interesser, der er knyttet til området,

2. at sikre og regulere almenhedens ret til færdsel i området,

e 3. at sikre områdets anvendelse til fritidsformål med respekt af de under
punkt 1 og 2 nævnte formål, og

4. at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen
overholdes.

§ 2 Arealernes tilstand

Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vege-
tationsforhold, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt
i de efterfølgende bestemmelser eller kan foretages i henhold til en plejeplan
efter § 4.

§ 3. Bebyggelse

Stk. 1. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med
mindre det er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser.

Stk. 2. Fortidsminder og andre bevaringsværdige elementer fra den militære
anvendelse, der er udpeget af Skov- og Naturstyrelsen og vist på frednings-
kortet, skal bevares i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens ret-
ningslinier.

Stk. 3. Følgende nuværende bygninger, der er vist på fredningskortet kan
bevares: En regulatorstation, en pumpestation, vagtbygningen, der anvendes
til toiletter, ved indgangen til Ryvangens Naturpark, skurvognene, kaldet
"Værestedet", der tjener som fristed for nogle lokale beboere, og klubhuset
for Ryvang FC. Bygningerne skal fjernes ved ophør af den nuværende brug,
og de skal ved misligholdelse enten repareres eller fjernes af Københavns
kommune.

§ 4. Pleje.

Stk. 1. Københavns kommune er plejemyndighed i fredningsområdet.
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Stk. 2. Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltninger, der
skønnes egnede til at forbedre forholdene for dyre- og plante1ivet eller fin-
des hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige og re-
kreative værdier inden for fredningsområdet. Foranstaltningerne skal
udføres på grundlag af en plejeplan efter stk. 3.

Stk. 3. Københavns kommune udarbejder en plejeplan. Plejeplanen skal re-
degøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle detail-
ændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag til
etablering af primitive publikumsforanstaltninger. Plejeplanen kan endvide-
re fastsætte bestemmelser om, at færdsel forbydes inærmere bestemte områ-
der for at beskytte dyre- og planteliv.

Der skal gives Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Or-
nitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Lokalrådet for området
ret til at udtale sig om forslag til plejeplan.

Såfremt der er uenighed om forslaget, forelægges det for fredningsnævnet til
afgørelse.

Når en plejeplan har været i kraft i 5 år, dog første gang i 10 år efter frednin-
gens gennemførelse, kan Københavns kommune og de nævnte organisatio-
ner fremsætte forslag til ændringer.

§ 5. Almenhedens adgang.

Stk. 1. Bortset fra de til enhver tid værende anlæg og bygninger, som er
etableret til særlige formål i medfør af bestemmelserne i § 3, og som efter
deres karakter ikke bør være offentligt tilgængelige, er fredningsområdet
åbent for almenhedens færdsel til fods med de begrænsninger, der følger af
lovgivningen, eller som måtte blive bestemt i en plejeplan for at beskytte et
område mod nedslidning.

Stk. 2. Cykling må kun ske på de stistrækninger, der på fredningskortet er
udlagt som "cykelsti".

Stk. 3. Ridning er kun tilladt på de dertil afmærkede ridestier, der kan fast-
lægges i en plejeplan.

Stk. 4. Hunde skal føres i snor. Plejemyndigheden kan dog dispensere fra
denne bestemmelse, hvis det i en plejeplan er godkendt i særlige områder.

Stk. 5. Sejlads er ikke tilladt. Plejemyndigheden kan dog tillade sejlads i for-
bindelse med miljø- og naturovervågning og pleje af området.

Stk. 6. Fiskeri er kun tilladt med plejemyndighedens godkendelse.

§ 6. Veje, stier, parkeringspladser og tekniske anlæg.

Stk. 1. De eksisterende veje/stier kan opretholdes. Områdets stisystem kan
endvidere fastlægges i en plejeplanen efter § 4.
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Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for at anlægge to "grønne cykelruter"
med "Marius Petersen-belægning" (asfalt, der ligner grus) og med lav, ikke
blændende belysning gennem fredningsområdet. Stierne er vist på fred-
ningskortet. Den ene går langs fredningsområdets østskel - en del af Ry-
vangsruten- den anden fra busholdepladsen til stiunderføringen under S-ba-
nen ved gmsboldbanen - en del af Utterslevmten. Cykelstiemes udformning
skal underordne s parkens karakter. Redningsstier må om nødvendigt befæ-
stes på anden måde.

Stk. 3. Den eksisterende adgangsvej mellem Rymarksvej og tunnelen under
baneterrænet opretholdes og bevares, således at der kan passere køretøjer
med en bredde på 2,80 meter. Den nuværende belægning på adgangsvej en
bevares. Ændringer i belægningen kan kun ske efter aftale med Forsvarsaka-
demiet. Beplantningen langs adgangsvej en vedligeholdes, således at køretø-
jer på 2,80 meter kan passere. Bommen ved udkørslen til rundkørslen ved
Rymarksvej kan etableres med en sådan bredde, at køretøjer på 2,80 meter
kan køre ud fra området.

Stk. 4. Den eksisterende belysning langs stianlæg og veje i området kan bi-
beholdes. Der må i øvrigt ikke opstilles belysning uden fredningsnævnets
tilladelse.

Stk. 5. Der må ikke anbringes reklameskilte, lysreklamer, skulpturer og lig-
nende uden fredningsnævnets godkendelse.

Stk. 6. Stk. 3 bortfalder, når § 5 i skøde, tinglyst servitutstiftende den 22.
februar 1999, aflyses af tingbogen.

§ 7. Tilsyn

Tilsynet med overholdelse af fredningsbestemmelserne tillægges Køben-'e havns kommune.

Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fred-
ningsbestemmelser, kan foretages uden særlig tilladelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 3 (beskyttede naturtyper) samt § 17 (skovbyggelinier), jf. § 38,
stk. 5.

§ 8. Særbestemmelser

Stk. 1. Mindelunden, Henrettelsespladsen og Pistolskydebanen omfattes ik-
ke af fredningen, så længe de benyttes som begravelsesplads og mindeområ-
de i overensstemmelse med deres hidtidige formål.

Stk. 2. Den tidligere militærbygning fra Kastellet, der i dag anvendes til bør-
neinstitution, med tilgrænsende areal omfattes ikke af fredningen, så længe
arealet benyttes til en kommunal aktivitet. Bygningen kan bevares, når area-
let bliver omfattet af fredningen.

Stk. 3. Når den eksisterende grusfodboldbane i den sydøstlige del af fred-
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ningsområdet ikke længere anvendes til idræts formål, skal arealet overgå til
offentligt tilgængeligt, grønt område som integreret del af den øvrige park.

Stk. 4. Afgrænsningen af de ovennævnte områder er vist med punkteret linie
på fredningskortet.

§ 9. Dispensationer

Der kan meddeles dispensation fra fredningsbestemmelseme i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, når det ansøgte ikke kommer i strid med
fredningens formål.

København, den l;: december 2003

I
Søren Thuesen Pe ersen

Udpeget af miljøministeren

Denne fredning tinglyses på følgende ejendomme:

Matr. m. 2195 Københavns kommune
Udenbys Klædebo, København

Matr. m. 6155, Hovedstadsregionens Naturgas
Udenbys Klædebo, København

Matr. m. 5845, Staten
Udenbys Klædebo, København
(Mindelunden og Hemettelsespladsen)

Matr. m. 6161, Kirkeministeriet
Udenbys Klædebo, København
(pistolskydebanen)
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Bygge- ogTeknikforvaltningen

Vej & Park
Modtaget i

Skov. OP'NeturstYTPJsen

3 O NOV. 2005
Fredningnævnet for København
Haraldsgade 53
2100 København ø
Att.: Fredningsregisteret

Dato: 29. november 2005 J.nr.: 04.01.11G01- 0112

Ang. Udviklingsplan for Ryvangens Naturpark

Det er med stor glæde, at jeg nu kan fremsende den trykte
Udviklingsplan for Ryvangens Naturpark, vedtaget af Bygge- og
Teknikudvalget i oktober 2005.

Skulle der være behov for yderligere eksemplarer, så kan disse
rekvireres fra ugens udgang på 33663500.

Med venlig hilsen

Byrumskontoret
Parkudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

Telefon
33663366

Direkte
33663483

Telefax
33667191

E-mai!
kla@btf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk
Vej & Park er ISO 14.00 I miljøcertificeret og EMAS registreret.

mailto:kla@btf.kk.dk
http://www.vejpark.kk.dk
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Indledning
Denne udvlklmgsplan er udarbejdet som en opfølgning af den første plejeplan »Ryvangens
Naturpark Plejeplan 1997-2002«. Ved områdets fredning i 2003 er det desuden bestemt, at
områdets udviklmg fastlægges ved en plejeplan (herefter kaldet udviklingsplan). Længden
af udviklingsplanen er normalt 5 år. Denne, den første udviklingsplan efter fredningen,
skal dog have en vanghed på 10 år. Der skal gøres opmærksom på, at planen anglVer
mulighederne for, hvad der kan gøres i den kommende 10-årsperiode samt peger på, hvad
der er hensigtsmæssigt. Dermed ikke fastlagt, at alt bliver nået i denne planperiode.

Arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsplanen har været fulgt af en følgegruppe
med medarbejdere fra Vej & Park og et parkbrugerråd med repræsentanter for
interesseorgalllSatlOner, brugere, institutioner og andre forvaltninger l kommunen.
Parkbrugerrådet har holdt 4 møder, herunder et parktræf, hvortil offentligheden var
invIteret. Ved den politiske vedtagelse af planen nedlægges rådet igen. Der skal lyde en
stor tak cl rådet for dets arbejde.

Forslaget cl udVIklingsplanen kunne findes på Københavns Kommunes hjemmeside 1

.. høringspenoden. Efter den pohtiske vedtagelse overtager den endelige udVIklingsplan
denne plads.
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Sammenfatning

Det er planens sigte at beskytte, bevare og udvikle områdets kulturspor og naturværdier.
Under hensyntagen hertil skal de rekreative tilbud udvikles, og tilgængelighed for alle
sikres.

Statusdelen
I statusdelen beskrives områdets fysiske afgrænsning og de planlægningsmæssige og
lovgivrungsmæssige forudsætninger for Ryvangen Naturpark.

Områdets omskiftelige hiStone og de nuværende biologiske forhold gennemgås. Sidst i
afsnittet opremses de forskellige ønsker, der er rejst af parkbrugerrådet eller andre under
arbejdet med denne rapport.

Plandelen
Udviklingsplanen skal fastholde og udvikle den hidtldige landskabsstruktur med de fire
forskellige landskabselementer: Skov, overdrev, krat og sø.

Skoven skal fortsat drives naturnært med træer i flere etager og en frodig skovbund.
Overdrevet skal primært sikres mod tilgroning med træer og buske. Krattet skal ligeledes
sikres mod tilgroning af skovtræer. Søens vand er lltfattigt i varme perioder af året. Det
foreslåes, at vandkvaliteten overvåges og forbedres.

De kulturhistoriske spor skal sikres 1 overensstemmelse med fredningen, og planen
fastlægger, at de enkelte fundamentsrester fritlægges med års mellemrum, således at det
bliver muligt for beskueren at følge samspillet mellem natur og kultur.

For at forbedre tilgængeligheden foreslåes det, at der etableres en ny sti tilopholdspladsen
ved plænen, og der etableres en udsigtsplatform ud over søen. Parkinventaret flyttes,
ændres eller udskiftes i planpenoden med handicapegnede modeller, hvor der findes
behov.

I afsnittet 'Retningslinier for plejen' beskriVes, hvordan naturparkens enkelte
bevoksningstyper skal plejes.

Skemaerne herunder og på næste side er tænkt, som en opsamling af de i rapporten
foreslåede anlægs- og plejeændnnger. Rækkefølgen afspejler alene den rækkefølge, hvori de
optræder i rapporten og er ikke et udtryk for prioritenng af et forslag frem for et andet.

Nyanlæg og genopretning som kan gennemføres i plan perioden

Etablering af visuel afskærmning (plantning) mod jernbanen.

Etablering af udsigtskiler over søen.

Rydning for at genetablere overdrevsareal.

Rydning for at sikre krattet.

Etablering af lav plantning mod børneinstitutioner.

Den gamle ammunitionsbunker og læsserampe n skal til stadighed være helt ryddet

for trævegetation.

Et eller to fundamenter ryddes helt for opvækst m.v. for igen at blive overladt til

tilgron ingsprocessen.
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Der etableres en ny grussti langs 'Plænen'.

I forbindelse med en eventuel renovering vil asfaltsti overgå til grussti.

Ved ændringer af stier skal krævene for tilgængelighed for alle søges opfyldt.

Udvidelse af græsningsarealet.

Der etableres stenter til de nye, store græsningsfolde.

Indgang fra institutionsområde søges fortsat etableret

Der etableres udsigtsplatform ved Plænen.

Der opsættes bænke langs bænkestien for hver 200 m

Dyrefolde udvides

Parkinventar flyttes/ændres, så det kan bruges af handicappede.

Ændring i plejen som kan
gennemføres i planperioden

Der skal føres en mere aktiv pleje for at opnå idealtilstanden for skoven.

Der skal føres en mere aktiv pleje for at opnå idealtilstanden for krattet.

Stødskud skal holdes nede.

Omfanget af den træagtige bevoksning i fælledgræsarealet skal reduceres.

Kontrol med med brombær, havearter og andre landskabsukrudtsarter end
kæmpebjørneklo skal opprioriteres.

Der skal opsættes skilte ved græsningsarealer med kontaktadresse, navn
og telefonnummer, som kan benyttes døgnet rundt, så publikum ved
uregelmæssigheder kan få kontakt til driftholder.

Det skal ved årligt syn mellem Vej og Park og driftsholder vurderes, om græsning-
strykket er som ønsket.

Indplantning af skovbundsflora.
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'På tur med natul"'llejlederen'
Ryvangens Naturpark skal være
et af de steder. hvor børnene
kan møde nøgle naturens små
undere for første gang.

Vision

Ryvangens :"aturpark er et naturlnsted med gode leve\'ilkar t'(,r en lang række planter
og dyr .. \fed en klar opdeling: i Iandskabsclememerne sko\". krat, o\·erdre\· og vandareal
er sikret en SlOr biodiversilet. der specielt for skm-e1ememet er unikt i et byomrade .. \Ied
naturnær skm'drift er end\;dere sikret et relatin ,·ild! udtryk.

R~"\-angens :":arurpark er ~a encsuende n ..d ud m·er et Stort natunndhold ogsa at rumme
de mange kulrunpor fra stedets militære fortid. Disse spor bc\-ares og tildcls undersueges.

Endelig- skal parkens store rckrcati,'e potentiale bade bc\'ares og styrkes.. Ryvangens
\:aturpark skal med tiden ud\-ikJes til et muosrercksempel pa kommunens satsrung- mden
for tilp:ngelighed.
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Status for området
Områdets beliggenhed og afgrænsning
Rynngcns :'-:arurpark er et ca. 10 ha stort, grum område, beli~endc i den nordlige del af
Københavns hommunc. :\Iod nord grænser det op til .\Iinddunden i RYYan~c:n,mod nst
til S-logslinic F, mod syd til kommunale sponsarealer og mod '"CS! til bolighebyggelsernc:
R~"parkcn og Rymarksvænge samt en række private og kommunale Institutioner for bom
og unge.

•. Ryvangen Nawrpark og.".."".• nzrmene omgivel~er.

Historisk baggrund
Opnnddij.,'1 var omddct ct ret o(ic og sumpet terræn kaldet Rynnl-,'"Smarkcn. I 1893
erhvervede staten 26 ha og u(!tlrnecic en (welscsplaJs, som tidligere Ja vcd Kastellet, til
Ryvangsmarkcn. Sllcn bb- udp;ran~t,området ble\" afvandet "ed hjxlp af grnftcr, og dcr
blev udfun "cjanlæg ng tilplantning. :\Iindclunden ble\' skab. i 1946 - 5(1,mens arealer
for den nuværendc Ryvangcns Naturpark forblev kaserne indd11972, hvor (Jmra~lcl hlc\"
rømmet. Forsvarsministerict m"crdrng :-":aturparken til kommunen i 1997.

B

M~ <:oL 1:25000

Hinarisk kort af omr.'!det fra ca.
år 1900. Kortet viser situationen
R år efter anlæggelsen af Ryvan_
gen Kaserne.

Mål <:oL I:25000



Efter en årrække uden plejemæsslge tiltag blev området l begyndelsen af 1980erne af
Forsvarsministenet udlejet til den selvejende instltution »Ryvangens Naturparks Venner«,
som bestod af lokale foremnger, bl.a. Dansk Legepladsselskab og 0sterbro Lokalråd.
Foremngen foretog en oprydning af efterladt rustent mllitært isenkram og fik den store
kælkebakke i områdets nordlige del etableret, men lod ellers området udvikle Slguden
større plejemæssige indgreb.

Da elmesygen tog overhånd l områdets store elmebestand, iværksatte Københavns
Kommunes Parkafdeling i 1992, l samråd med Forsvarsministeriet, et beskæftigelsesprojekt
for langtidsledlge. Projektet gik ud på at fælde elmetræerne og foretage spredt nyplantmng

af eg.

I 1995 fik Københavns Kommunes Parkafdeling stillet EU-midler til rådighed for
naturplejen. Dlsse er blevet brugt til at gennemføre en istandsættelse af de tidligere
militære arealer, så de fremstår som et offentligt område med mange forskellige naturtilbud
og -oplevelser.

J
I 1997-98 blev den første plejeplan for naturparken udarbejdet af Vej & Park (tidligere
Parkafdelingen) .

I december 2001 rejste Københavns Kommune fredningssag, og i december 2003 blev
Ryvangen Naturpark fredet med det formål at slkre området som naturområde, herunder
at opretholde og muliggøre forbedring af de biologiske og rekreative værdler under
hensyntagen til de kulturhistoriske interesser, der er knyttet til området.

Overordnet planlægning for Ryvangen Naturpark
I kommuneplanens rammedel er Ryvangens Naturpark udpeget som Ol-område, dvs.
frltldsformål m.m.
Kommuneplanen fastlægger også 2 grønne cykelruter gennem naturparken.
Utterslevruten, der forløber øst-vest, og Ryvangsruten, som forløber nord-syd. Ruterne
skal forløbe ad eksisterende stier, som med få ændringer vil kunne indgå l rutenettet.

Fredningskendelsen
Fredningskendelsen af 15. december 2003 fastlægger følgende formål:
1. At sikre området som naturområde og herunder at opretholde og muliggøre en
forbedring af de biologiske og rekreative værdier under hensyntagen til de kulturhistoriske
lnteresser, der er knyttet til området.
2. At slkre og regulere almenhedens ret til færdsel l området.
3. At sikre områdets anvendelse til frltldsformål med respekt for de under 1 og 2 nævnte
formål.
4. At sikre, at Danmarks lnternationale forpligtelser cl at beskytte naturen overholdes.

Herudover fastlægger fredningen, at ændnnger af terrænet og vegetationsforhold kun
kan ske lfølge en plejeplan. De ekslsterende bygninger i naturparken kan bevares, dog
skal de fjernes ved ophør af den nuværende brug. Fredrungen glver endvidere adgang for
etablenng af de førnævnte planlagte grønne cykelruter.

Cykling må kun ske på de udlagte cykelstier, som går gennem naturparken.
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Servitutter langs jernbanen
J..an~s jernbanen er der yed ~('r\"ltUfpal~'1 bq.,'Tænsninger i omradels udt(Jrmnmg og brug.
Oe "igrigslC cr, ar;

- bancsryrdscn ~.j\-esrel til at 'Icrne grene indtil 6 m fra korc!edrungcrne.

- al der indtil 19 m fra sp<,rmidten ikke ma findes træer. som nlrdere~ at \'ære i risiko fl.r
at \ ælte.

Beskrivelse af området

Vegetationen

For WO ar ~Iden plamL-de militæret a"k. mn. elm. naH, eg, ahorn. lind r~ ka~t2.nje. \lange
af disse slar nu som tine. gamle solitære træer. :\ndre star som alleer eller trærækker. De
gamle træer gi\'er omradet karakler og srrukrur og: skaJ absolut hC\"ares.

Ry..-aIlgem :\'arurpark h2.r etter militxrcts mmning '"æTet under tilgrorung med sko\'
og: knu. en blandm~ af de a1mmdeligt kendre danske planteaner har etableret sIg l

omradet. Her tinJes bl.a. ask. eg, ayn~. ahorn. rodeL pil. h~Id. Ijorn. sben, ron, has~l
og: brombær. Fældningen af elm har gJ\'et l~s og plads til op\'ækst af nye tra:er. (orst og
fremmest a"k, ahorn, tjom og hyld, ,isse steder med tendens til stang-skondanndse. \'ej &

Park har desuden plantet qr efter de udgacde elmetrxcr.

lfu~e en undersogelse foretaget af Fcltbotanisk Klub rummer de ahne nmrnder i
parken en stor ::lftsrigdl,m af urter. Det angt\"t~s.at der er registreret 1-5 fllrskellige

aner i l'mraLk:t. Dcs\-ærre er dl'r enkelte arter, sakaJdt landsskabsukrudt. som bæder sig
kraftigt pa bekostning af de hjemmehnrende aner. Det er i R~'yangens ~aturpark specielt
k,empebjorneklo, japansk pileurt og gyldenris.

Dyrelivet

R~'Yang:ensi\;,HlIfpark l'f al særlig ornitologIsk interesse, fordi et st(Jrt antal fugll'arter

bruger omradet til at yngle op; /eller snge fode; heraf mangt: aner. som er karaktl"ristiskc
for skO\',
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Søen

Den 1,6 ha store SI) er kumtih>tanb.~T/:ved udgTa'-ning af Rflsb.ckken. Soen t:r anlah't til
brug- for militærets m-c1scr i broslagning. I soen ligg"crto uer benJkst't med nxlc1, birk
og ask. (krnl' er l't tim, ut{)rs~"ffet sted for omradelS fugle. I soem nordligc cnde tindes
en mindre rurskO\ af tagrur. Soen .. brl'dder er be\·okset med rodel ug ahorn, men soen
er. bortset fra omradct mcd wl""km·.uden egentlig bn..xivegetation. Soen er mdtil 2.20 m

dyb. og desuden tindes ct 5 - 25 cm ~·kt lag slam lang'" suens rand. Laget er ~ kkest ved
sin)Olradet. Slammet ~der pa darlige iltforhold pa bunden. Vandet er uklart (~ fattih'1pol.
dyre- og plamdiv. bortset Ira cn bestand af karusser. som er i sund til at on:·rlc'·e selv \·cd
et meget IaH iltindhold. ()m sommeren falder \·andstanden bel)-dc1i.gr:.id(:t soen ikkc har
noget tillnb. I \ armc perioder er der en kraftig \ ækst af lllger.

Brugere

Rnangens 'aturparks primære brugere er bom og unge fra de nxrli~cndc institutiflnl'r
samt beboerne fra Ryparken. R~marksvænge. l.undcTxnget og tilstodende boligomrader.
Parken 3m cmil' ni padsl:rerurc, ~ keltuTt:.rideture. leg URpICOlC.

Dcrudm·cr har cn iodboldklub (hterbro If og en gruppe brugerc ai ~\'xrcstcdct .. den's
faste gang i omridl't.

Parken bc..ogcs dl'sudl'n af det nært liggende blindeinstitut, eicrne af kolonihan~rne pa
bancterrænet samt tlcrncre liggende imtitutioner og bebyggelscr.

Den sidstc katq(:ori af bcsogende er mennesker med særlige imercsser. :'\lindelundens
gxsttr komOlcr ior:lt sc Pistolskydcbanen og hem·ises til at brugt: parken som
plcnicomradl'. Der tiskl's i soen og ornitologer. botanikere samt insekcimeresscrnle
kommer ior at udfore feltstudier.
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Ønsker for Ryvangen Naturpark
Der er fremkommet følgende overordnede ønsker fra Parkbrugerrådet:
- Landskabets hovedtræk bør bevares og fremhæves, d.v.s. at der bør være mere natur og
mindre park

-Mere åben karakter i 'krattet' med UdsIgtsktler til 'overdrevet'.
- Forbedring af adgangsmulighederne for bevægelseshandicappede og etablering af bænke
langs stier.
- Afgræssede arealer skal øges.
- Adgang og udSIgt til søen ønskes forbedret.
- Visuelle afskærmninger mod jernbanen ønskes udbygget.
- Spejderorganisationer ønsker permanent plads til opstilling af pionerarbejder med
den gamle ammunitlOnsbunker som depot. Ønsket er ikke muligt at opfylde grundet
fredningen.
-Der ønskes endVIdere mulighed for teltslagrung i tæt kontakt med naturen.
- Ønske om fjernelse af alle fundamenter kan Ikke efterkommes, da de anses for at tilføre
parken ekstra oplevelsesværdi.
- Ønske om mere parkkarakter med flere rekreative anlæg, større plænearealer er Ikke
imødekommet, idet det er 1konflikt med med naturparkens grundide.
-Et ønske om græsningsarealer, hvor stierne løber igennem kan ikke udføres, fordI fårene i
så fald ikke kan beskyttes effektivt mod løse hunde.
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Udviklingsplanen
Landskabelige hovedtræk

L:d\'iklingsplanen skal fastholde og ud,-ikle den hidtidige landsk.1bsstrukrur med tire
forskellige dele: skm-en, kranet. overdrc\"ct og sex>fl. som har h'"er deres sclntxndige
fremtorun~

- "Skon:n .. udmærker si~ ved. tfods sin relatin nnge smrrd~. at have l'ko\"karakrcr
med oooksnin,g i tlcrc etager. sku\-bund og fugleli\", som er karaktcnstisk (or natur-km.
Sko,"ens karakter er meget ur p;\,det Imskede og skal derfor iasmoldes (~ for<;lxrkcs
ipWtperioden. Der skal cnd,"idere sikres. at gamle karakrergi,"ende (ræreT. alleer og
rrærækker 00 3fe'ii .

• ..O'crdrc'"c[, er karaktenscrct af ahne grxsslener med enkdre huske eller Iræer. Gr.t.-SSCt
differenricrcs i pleien med plrncgræs. aigr~ning: ~ fælle~s. Denne opddin~ ri1wK.icser
bade leg, solbadrung, PICniCOJ': omrader el riRt phnte- og dyre Ii\".

Den abne karakter j 0\ enlrcvet er j dag truet af tilgroning, og krat har bredt sig for
langt ind m'er overdrcvsomudet. Det ,;1 derfor I planperioden være nu(h·endi..., moo en
plejelOdsats. som p:enskaber den stnrre abcnhed.

- ..Krattet« bestar af krardanncndc "egeution, op,-ækst af skmtr.ttr samt ældre
karaktergi\·cnde træer. Krattet er meget truet af tilgrorung- og pa ,cj til at blive en egentlig
skm·. Det krx'·cr derfor en s[(Jr plejeindsats i perioden at sikre kratters neMaen.

- »Soen .. er en stor kvalitet for omradet. dels som rekreatin element. og dels fordi den
er ICYested lor en række fURIeog dyr. \'andknliteten er relatin darlig pa grund af lan
iltindhold ivisse perioder ai aret. K\·aliteten skal soges forbedret. Derfor iganh'Sættes
dcr i 2()()5en on:rva)..'fling af vandet kvalitet og- \·andst:J.nd. \'anJsrandsfwerva)..'flOlnl-:en
indebærer opsætning 'li et '-andbræt (skala til miling af \"andsrandshnjde), hn1r ogsa
publikum f;u mulighed for al fnlge ud"ikling i '"J.Ildstandshojden. L·ndersogclscrnc skal
danne baggrund for [x:slutOlnger om h,-ilke tiltag, tilfnrsel af ,'and eller andet, der kan
sa'ues i '·;nk.

- Etablering af visuel afskærmning (plantning) mod jernbanen.

• Etablering af udsigukiler over søen.

- Forbedring af vandkvaliteten i soen.

- Rydning for at genetablere overdrevsareal.

- Rydning for at sikre kranet.

- Etablering af lav plantning mod børneinstitutioner.

Nedert tit venstre;
Foto fra overdrevet. Bema:rk
isa:r den fine afveksling mellem
de helt åbne græspartier og
de spredte tjømebuske midr i
billedet

Nyanlæg og genopretning som kan gennemføres i planperioden:

Nederst til højre
Foto fra krattet. Især bemærkes
de oprette planter midt i bill-
edet. Det er unge ahomtra:er,
som må fjemes. hviS ikke krattet
skal blive til skov.

14



"*SS'1Ml W NYPLANTNING

RYDNING FOR AT GENETABLERE
OVERDREVET

RYDNING FOR AT SIKRE
KRATTET

o AUB TRÆRÆKKE SOM SKAL
BEVARES

1'1\ UDSIGTSSKILE

lANDSKABSKABSUDVlKLlNG o '" 100 '''' 200

15



Kulturhistoriske spor

Et udvalg af de gamle fundamenter fra militærets tid er fredede og skall)C'-an:s. Enkeltc
kan dog iflllge fredningen fjernes. Dc ,;1 dog kun blin fjernet, h,;s særlige ~runde taler
for det.

Fundamentt'rne er ,·xscntlige elementer i omradets historie. Det roa derfor sikres. at de
ikke skjules helt af bcWlksnin~en.

Enkelte holdes permanent fn for IrxagUg beyoksning, mens de uvrige fra tid til anden
afrenses hel! fra be....oksmng:, inden de igen overlades til n:Ollurenog den lanh'Somme
rilgromngsproces.

Nyanlæg og genopretning som kan gennemføres i planperioden:
Den gamle ammunitionsbunker og læsserampen skal til sudighed være helt ryddet
for trævegeution.

Et eller to fundamenter ryddes helt for opvækst m.v. for igen at blive overladt til
tilgroningsprocessen.
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Færdselsforhold

Rynngl"ns \:;uurpark er til.L:æn~digfor fodiærdsel over alt og pa alle tider af dOj..'m·t
med fulgcndc undt~dscr: Snen og oerne er omradeT furbeholdt plant(;"· og Jyrc!in:ls
UfOrs~TTCdC' udvikling og er derfor ikke til,gængdigc for publikum .

.\lIc nye ult<lJ!:skal i videst muli!,'1omfang m"erholde hen\·isnmgcrnc i 'TilJ.,r.l:ngclighcd 111T
allc", Dansk Standard. DS 3028. sepl. 200!. HW)f nu\·ærcnuc forhold er l konllikt med
disse hennsningcr. skal der lx,RgcSen plan for afbjælpning af uo\"cn:mslcmmd"crne.

C~kdknr~1 er tilbdt pa de pa kortet amistc stier. "-naJlenk()~1 ''j! anden mo(on ...en:1
korsel er ikke tilUadl.Dctlc ~IJer dog ikke kørestole. arbejdsknrscl ril fl\:G.~rasan1~ ~
pumpt'slation Samt knrscl i iorblOddse med parkens pleje.

Hunde må medtages l snor, dog ikke iJ~-n~ii)lde.

Ridni~er tilladt ad dl"n mdtq ...'llede rute, Der kan iplanperioden elabl('re~ Cl eeemli!,'1
ridespm lanJ.,""sti. h, 's Yej & Park tinder det p;ikrr.-et. Id~ foretager institutionerne
ridning l mindre (,mf ~, uden at dL,tpa,;rt.er ~tierne<;k,alitel nc~ati, l. Ride: PI,ret
placering er ændret i forhold til tidligere af hensyn til at minimere knntlikt mL'tlde gmnnc
q'kelrutc:r, ~om ~kal/of.! gennem parken_

Der skal sikn."Sadgang til dyrctflldc ,-ia stenter. Stenter er en sla~"Strappe. Dette forhold
strider imod siknngcn af ''Tilgængdighed for allc". mcn ,-xlges af hensyn til dyrene ..
sikkerhed. da dt'nne lusnin,c:har "ist sig bedst til at undga hunde i dyrefolde

\'cjc bibeholdes mcd asfalt dIer betonsten. Stier bibeholdes med lerwusbdægning, En
mindre dd af qie:rnt' er i dag udfur! , asfalt og ,i] ,"ed rcnO\-enng O\t:q.:a til grus ..ti.
Tt:1mpcstlcr befxstl:s ikke

Nyanlæg og genopretning som kan gennemføres i planperioden:
Der etableres en ny grussti langs 'plænen',

Ved ændringer af stier skal krævene for tilgængelighed for alle søges opfyldt.

I forbindelse med en eventuel renovering vil asfaltsti overgå til grusst!.

Der vil blive etableret stenter til de nye, Store græsningsfolde.

Indgang fra institutionsområde søges fortsat etableret.

IB

Den lukkede tunnel under iern-
banen til Svanemollen Kaserne.

Irnigang med bom og cylfelsluse
ved busyendepladsen.
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Rekreative og tekniske faciliteter

Opholdspladser

Der skal fortsat være indrettet opholdspladser med borde/bænkesæt og bål/ gnllpladser
ved 'Plænen' ved søen, 'Sletten' og 'Kastamestedet'. Der åbnes muhghed for at glVe
spejderorganisationer, instltutlOner og lign. tilladelse tJl teltslagning på opholdspladserne.
Tilladelsen kan gIves til små grupper for en kortere periode (1-2 overnatninger) efter
ansøgning til Vej & Park.

'Plænen' ved søen
Arealet skal holdes som brugsplæne. Ved søbredden etableres en udSIgtsplatform, hvorfra
søen kan betragtes på tætteste hold. Der skal sikres handlCapvenhg adgang til borde og
udklgsplatform. Bålpladsen bør ændres, så den kan anvendes af grupper af forskellige
størrelser.

'Sletten'
Græsset skal fortsat holdes som fælledgræs, og der skal ikke udføres særlige
foranstaltnmger for at gøre området mere tilgængehgt.

'Kastaniestedet'
Kastaniestedet skal have sm særlige Identitet med de store kastametræer set i forhold tJl det
omgivende krat. Gruppen af kastanietræer skal plejes som sohtærtræer i fælledgræs

Kælkebakke

Kælkebakken indgår i overdrevets græsflade. Den skal fortsat holdes fn for træagtig
bevoksning, og voldsomt shd bør udbedres, så den til stadighed kan opfylde sit formål.

Dyrefolde

Indhegninger med græssende dyr er vigtige på flere måder. Dels er det en væsentlig
naturoplevelse og byens beboeres muhghed for kontakt med dyr. Dels er det en god måde
at pleje overdrevsgræs på.

De afgræssede områder bør udvides, for at kunne udnytte dyrene tll at pleje de områder af
overdrevet, der er mest tilgroede.

Der kan yderligere etableres midlertlruge folde for at kunne bekæmpe landskabsukrudt,
bl.a kæmpebjørneklo.

Klubhus for 'Østerbro IF' samt Værestedet.

Det spontant opståede fristed ved skurvognene »Værestedet« samt klubhus for 0sterbro
IF kan bevares i den form, det er i nu. Der må ikke ifølge fredningen ske nogen form for
udvidelse, hverken af huse eller befæstelse, hgesom der Ikke må foregå kørsel med bil til
nogen af stederne. Ophører den nuværende brug af områderne, skal de 1 følge fredningen

nedlægges.
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Parkinventar

Som udgangspunkt opstilles meget lidt parkinventar i Ryvangens Naturpark. Der kan
etableres spontane sIddepladser ved gamle træstubbe, træstammer og store sten. På de tre
opholdspladser anvendes bordebænkesæt, da wsse steder er de mest plejede områder i
Ryvangens Naturpark.

På stien rundt om søen sIkres det, at der er bænke som hvllemuhgheder- for hver 200 m.

Papirkurve opstilles ved hovedindgange og opholdspladser.

Ved nyanskaffelser samt renovenng af eksisterende sikres det på de 3 opholdspladser
samt bænkesuen, at parkinventaret følger anvisningerne i »Rekreative arealer for alle.
Eksempelsamling med vejlednning om indretning for handicappede«, Dansk standard,

DS-Håndbog 105.2.

Belysning

Der må ikke etableres udendørsbelysrung l parken, bortset fra ved tolletbygningen og langs
de kommende grønne cykelruter. Her må der opsættes lav, ikke-blændende belysrung.

Gamle belysningsarmaturer, der stadIg står enkelte steder l parken, bør fjernes.

Toiletbygning

Indeholder toilet for besøgende og buschauffører. Toilettet er fortsat åbent l

sommerperioden. Udendørslys er tændt l de penoder af døgnet, hvor der er busbetjening.

Tekniske installationer

Der er 2 tekniske lllstallauoner, som skal forblive l området, nemlig HNG-gasanlæg, som
drives af Hovedstadens Naturgasselskab, og Gentofte kommunes pumpestauon.

Nyanlæg og genopretning som kan gennemføres i plan perioden:
Der etableres udsigtsplatform ved Plænen.

Parkinventar flyttes/ændres, så det kan bruges af handicappede.

Der opsættes bænke langs bænkestien for hver 200 m.

Dyrefolde udvides.
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Jnvenur ~om her ved ind ga.ngen
fl7i Mlndell,lndens p-plad~ skal
flyttes og ændre~ S.ldet kan
bruge~ a.fpersoner i kDrestol.

Parkbrugerridet far serveret
v...rm~uppe ved båJpI ...dsen pi
plænen.
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Retningslinier for plejen
Bevoksningstyper

Skov

Bevoksningsudviklingsmål:
Skoven skal udvikle sIg hen imod naturskov. Denne er karakteriseret ved, at skoven
fremtoner urørt med alle alders- og ældrungstrin repræsenteret.

Det er hensigten at sIkre:
- Gode betingelser for dyr og planter knyttet til denne biotop, bl.a. ved at minimere
mekaniske forstyrrelser af skovbunden og sikre træer i alle udviklmgsfaser mkl. ældnings-
og sammenbrudsfasen.
- Stortræer 1, tørstandere 2 og høje stubbe 3, som vll give indtryk af urørt skov. Der skal
mmdst være 2 stk. af hver pr. ha.
- At skabe muhghed for naturoplevelser og gode legemuligheder, gIVemuhgheder for at
blive væk i det grønne og komme på afstand af storbyen.

Idealtilstand
De dominerende træarter ask, ahorn og eg danner en flerlaget skov, som sIkrer en tæt
underetage af buske samt opvækst. Buskarter vil være tjørn, hassel, røn, hyld og brombær.
Af træarter vil der ud over ask og eg være elm, ahorn, fuglekirsebær og birk. Gamle
udlevede træer, høje stubbe, væltede træer og fældede træer fungerer som værtsplanter for
insekter, svampe og hulrugende fugle. Horisontalt er bevoksningsstrukturen sammensat
af en finmasket mosaik, hvor grupper af forskellig art, alder og størrelse tJ1 stadJghed
varierer. Den vertikale struktur er lige så vanerende som den horisontale. Højde for det
øverste kronelag varierer fra nogle få meter til over 30 m og under det øverste kronelag
danner undertrykte indiVIder og træer i opvækst et varierende antal af kronelag.
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Noter:
I) Stortræer er store, gamle
træer, der får lov at udvikle sig
frit.
2) Tørstandere er udgåede
træer.
3) HøJe stubbe er træer, der
fældes I stor højde og efterlader
meter høje døde stubbe.
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Foryngelsesdynamik
Efter hugsr af enkelma:er eller mindre grupper forynger a~k. ahorn og elm ~Iglal~tærkl i
~ma Iysbrnndc. Egen "il kræve større lysbronde og ma i en O\'ergangspenodc indplamcs
sammcn mcd hassel og andrc buskarter. Bemærk figur pa foregacnde sIde" Brombær
kan g-a hen al blive et bcsværli,l.rtukrudt. og udbredelsen bor kontrolleres. ()p\"æbt af
han:træer. ha\"t'bu~kc o~ landskabsukrudt er uomket..

L'nder rræla,zct "iI der enkelte steder kunne lOdpIanres en skovbundstlora, Dette er ikke
kun el srol).,~mål om tlcre opln"elser, men de IOdplantooc arter vil ril en ,-i~grad kunnt:
hindre havcplanrer i 21 la~e onr. De planter, som \-jJ \':rrc q,looe, er at tinde i den
sakaldre Ixrkesporctlora med hulroder lærkespore, gul anemone. h\-id anemone. bin~e1urt
og lungeurt som kar2kterarler.

Træarnforde/ing. antal i %

Eg.% ""Oor
Om'-"Spidsion
Navr
Seljeron
Almindelig røn

Ændringer i plejen som kan gennemføres i plan perioden
Der skal fores en mere aktiv pleje for at opnå idealtilstanden for skoven.

Brombær. havearter og landskabsukrudt skal holdes under kontrol.

Indplantning af skovbundsflora.

Krat

Bevoluningsudviklingsmdl

"-ranet ~ka1udvikle si~ hen Illlod hujt indhold af natur ffil..-.J el uplejet ud~eendl.'. En ()\"en"x~
af ~amle buske i a:ldnin~fasen vil give omr:ider karakter og-en mere lysaben bund"

~Ulet med denne bc\"Oksning!'udvikling er ar sikre:

- ~lulighed for n3.lUrnple\"elser.g-cxlelegemuligheder. muligheder for at blive \'xk I det ~f{lnne
~ komme pa :afstand af storb~en. Samtidig skal mm kunne Ix\;l:~e s~ rundt I krattet udenfor
sneme.

-~I.ederfor at nyde buskene~ blom~ter og frugter.

- Gode betin~e1S(.-rfor fu~e ~ PWltL-rknyttet til denne biotop, bl.a. n"d at mirumere
mekaniske tor.;tyrre]<.er:at skO\"bunden og sikre indi\ider I alle ud\-i~faser mklusr.·
xldnin~- og sammenbrudsfasen.

Der er i knnet en ~tnr indre kraft. ~om dri...er bemksningcn mod en fortsat succes~i(}nmod
sko\".Det er el mil ;lt hindre denne narurlige ud\;kling.
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T~ordeing iØVffSteKro-
nelag (IV) opmålt på en 100 m
linie.

Trzartsfordeling i
ideaJtilsnnd(th)



Ek$;steren~ arofon:leling i
busklaget (tv) opmålt i 100 m
linie"

Arofordeling i idealtilstand (m)

Idealti/standen
Oel dominerende lag er bu~klaget. ~f)mdanna en ahen, en.!aRet bevoksning med stor tilgang
af lys til bunden. hvilket tillader en kraftig:op,"xksl af urter og ,"edplamcr" De dominerende
buswter er tjorn, hyld. }u$scl. mIrabel og dunet gedehlad med ind~lag af æble- og hunderose.
Gamle ud!("\"cdeog '"xltede imli,ider be,"ares S'.lmvxrtsplanter for insekter, s,"ampe og fugle.

Den \"f"rtikalestruktur skal ogs2 ,"xre mt'!!:!,"1\1I.rietcl.Hojden pa bevoksningen nricrcr fn 1
meler til de hojeste træer pa C2. 25 mel er. HoveJ,"x~en bor ligge fra -l--8 meter.
Over busklagel kan der "xre el mq!:el åbent ~ af træer. bestaende forst og fremmesi af

gamle. store trzer. men ogsa med el '·XSt-nr.14,'tmdslag af bIrk UR fuglekirsebær"

Hori$Ontalt er strukturen sammensat af en mosaik. hH)r enkeIle indnidtt af forskellig an.
alder o~ stlJrrdse til stadi~ed ,"anner og:'"ck~ler med abne g~p'MtlCf"

Faryngelsesdynamik
Buskene tor:-nges neml ved seln1ning igf'll:SSCLI en on:rpnpperiode ,ii swdslrud fra
uonskcde trr\ xkster '"xre Cl problem" DISse skal hxmme effekm I.

Artsfardeling, antal i %

Andet:
Slien
Benved
Vilæble
Brombær
Hindbær
Kræge

T""",......,%

Ændringer i plejen som kan gennemføres i planperioden
Der skal føres en mere aktiv pleje for at opnå idealtilstanden for krattet.
Stodskud skal holdes nede.

Brombær. havearcer og landskabsukrudt holdes under kontrol.
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Fælledgræs

Bevoksningsudvjk/ingsmdl
()mradcr med (ælJeJgm:~ skal ud,"ikles hen unod bcvoksninW'~truklUn:n (or
()\"(:rJre,·~arealer.

Der skaJ ~ikres:

- ()pln'e1~e,- og Icgc:mulighL-dcr.

- \lulighcJer (or;1I n~dc ,ilde blf)m~(er og Insekter.

- Gode bctingcl"er for o,"crdrewts insekt- og m"rige d~reli,·.

Ideohilstond,m
I (xlledgr~"t:r domInt:rer et græ<otxppe med ~ndt, langt ,græs med et "!Clrt indhold af
,-ilde unc:r. Kulturplanter ma ikke tinde~ iplantebestanden. Græstladerne ~kaJ ha,e en

mg!t:t aben strukrur med fa spredte <oolirxrelræer og buske. Desuden accepteres sma
lunJe af træt:r. Det ..kaj sikres, at der blandt træer og buske tindes mdivider j tlc::realdre.

Foryngelsesdynamik
Græsart:alerne rummer et stnrt potentiale for til,groning og skal ,edligcholdes ,eJ
s[arung: for ikke at springe I skm-"I.andskahsukrudt snm japan ..k pileurt. g,ldenm f~

kæmpcb;orneklo ma ikke fa lov ar ud,;kle ~ig:.Træer og bu~ke ud,"ikler sig spontant, især

i de let sk~AAedc panier. Der sbl t~es ~ærlige hensyn til urten:gt:tationens Iyskra," "ed
rydning: a( busk træ\"egctationen"

Plonteforde/jng. antal j %:

""det,,%
Tjørn
50%

Andet:
HunderO$e
Æblero$t·
Slåen
Benved
Vildæble

B,~
,,%

Græsarter
90%

Ændringer iplejen som kan gennemføres iplanperioden
Omfanget af den træagtige bevoksning j fælledgræsarealet skal reduceres.

Kontrol med med brombær. havearter og landskabsukrudtsarter opprioriteres.

Brugsplæne

Bevoksningsudvik/ingsmdl
Brupplænen har det mal at "xre en gron gTz-st1ade. der er en kontrasl til de uklippede
g-rx~arealer. O!! "om er n-Iegnet til ophold ~ leg.
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Plantefordeling igræsl~et (tv)
nuværende => ideaJtilstand"

Plantefordeling af vedp!anter (th)
i idealtil$land



Plænen ~kal ~ikre~Cl sa "arierel islæt af blumster, som denne biotop kan rumme, for al

~kab(' Ct nwre varieret It.,,'e~ted for f, eks, Insekter og skabe tlre natur ople\'clser,
Foryngelsesdynamik
Plænen er scl"foryngende. Ved manglende gen,'ækst vcd slid ma der i denne situation ikke
anvendt.·s ~ndnin,g ellcr vanding.

Ændringer" i plejen
Der skal sikres blomstrende urter i en periode om foråret.

Græsningsarealer

&voksningsudviklingsm61
Formalet med 3tgræsnin,g er dels. at h'I'æsrungsatel.!eme opnar uJt.0 k ~)m ~rr~~ct
merdrc,' med cn fnsk, grun græ~thde med spredte buske og [(xer, og dels er d~rene i ~Ig
sel\- en oplC\ e1l'(' for rarken~ publikum

Idealtilstanden
Grxssel frcmtr:L.Jt.'r atbiJt I en !,:raJ. S3 f. eks. lanJ~kabsukrudt og: \'edplameop"xkst blin:r
hæmmct. mens fa og spredte buske og: træer, som onskes bevaret. ikke bli"er skadet.

Igræsset ud,-ikle .. en urtesammensæming, der er forskellig fra det ug-ræssC(lco,cnlrc\', idet
specielt Ia\'c urter kan etahIere sig i det la'-e h'Txs.

\'eJ hegning anvendes dyrehe~. som sikrer, at hunde kan holdes udenfor indhcgnin~erne,
Der skal sikres aJgang tllr publikum med stenter,

Foryngelsesdynamik
Græs~el \'cdligeholdt.'s og styres ved hjælp af antallet af dyr pr, arealenhed =
græsningslrykkel. \'edplanter kan etahIere sig i ly af tornede kral og må ira tid til and,'n
ryddes.

E\'emuellc store tr,t'er i gr:l'sningsarealernc, som skal bevares, ma beskyttes mod barkbid
med heh'11ing,

Huje urteau:r ~um i.ds. nælde eller horsetidscl kMl ud"ikles til Cl bes\"ærlih'l ukrudt.
Derfor kr,l"\'cr ~rxsnjn,l,>sarcaJcrne arlige afpudsnin~er af ,'eget."ltioncn med si:tma ..kine i
",ekstsæsoncn.

Ændringer iplejen:
At der opsættes skilte ved foldene med kontaktadresse. navn og telefonnummer.
som kan benyttes dognet rundt, S3.publikum ved uregelmæssigheder kan få
kontakt til driftholder.

Det skal ved årlige syn mellem Vej & Park og driftsholder vurderes, om
græsningstrykket er som onsket.
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Rørskov

Bevoksningsudviklingsmål
Det er hensIgten at bevare rørskove som en særlig biotop 1naturparken. Rørbevoksningen
er uden anden rekreativ interesse end det visuelle udtryk, mens den i biologisk henseende
er vigtig for det særhge dyre- og planteliv, som optræder i rørskoven.

Idealtilstand

Rørskoven består af en tæt bestand af tagrør med kun lidt kratvækst. Over 99 % af
planterne udgøres af tagrør.

Rørbevoksmngen ønskes holdt på ca. den nuværende udstrækning, idet den ikke må
hindre udsynet fra over1øbsbygværket og fra 'opholdspladsen ved plænen' over søen. På et
tldspunkt vil det blive nødvendigt at fjerne noget af rørbevoksningen, men det forventes
ikke at ske i denne udviklingsplans funktlonsperiode.

Foryngelsesdynamik
Bevoksningen skyder igen fra rødder (rluzomer) i en vedvarende cyklus.

Bevoksningerne vokser 1omfang år for år, indtll vanddybden og dermed lysindfaldet
hindrer øget breddevækst.

Sø

Arealudviklingsmål
Det er hensigten, at søen bevares med SItnuværende udseende til gavn for dyre- og
planteliv. Som tldligere nævnt søges vandkvaliteten forbedret.

Plejeanvisning
Øerne plejes ikke mht. det biologIske mdhold. En pleje af søens biologIske mdhold kan
kun komme på tale i forbindelse med med en indsats for at forbedre søens vandkvalitet.
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Kortet bevoksningstyper på
modsatte side viser beliggen-
heden af de forskellige bevok-
SnIngtyper Inaturparken.
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Vej & Park 1
Njalsgade 13, 5. sal
2300 København S
Telefon 3366 3500
Telefax 3366 7106
e-mail vejpark@btf.kk.dk
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