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Grøn politik 2006
Visionen om Høje-Taastrup Kommune som:
”Den blomstrende kommune”
Formålet med ”Grøn Politik 2006” er at medvirke til at fastholde og
udvikle Høje-Taastrup Kommunes position som en grøn kommune
med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt plante- og dyreliv. Det er visionen at HøjeTaastrup Kommune, skal fremstå som ”Den blomstrende kommune”,
både i bogstaveligste forstand med også i overført betydning, som en
kommune hvor de grønne områder og friluftslivet blomstrer og udvikler sig.
Omfang
Det er målet med ”Grøn Politik 2006”, at denne skal omfatte både private og offentlige grønne arealer, parker og naturområder.
Kommunalt ejede områder
Kommunen ejer en række grønne arealer, herunder parker, vejrabatter langs kommunevejene, byggegrunde, landbrugsjord med mere.
Via ejerskabet kan kommunen direkte bestemme indholdet og anvendelsen af disse arealer. ”Grøn Politik 2006” indeholder visioner og
målsætninger for disse arealer.
Privatejede områder
For de privatejede grønne arealer har kommunen indirekte muligheder for at præge indholdet og anvendelsen. Via kommuneplaner og
lokalplaner kan kommunen fastlægge rammerne for grønne arealer i
forbindelse med byudviklingen. ”Grøn Politik 2006” indeholder retningslinier for hvorledes disse rammer fastlægges hensigtsmæssigt
ud fra et grønt synspunkt.

På allerede anlagte private grønne arealer har kommunen mulighed
for via rådgivning at påvirke udviklingen i en retning, så disse arealer
understøtter visionerne og målsætningerne i kommunens grønne politik.

Sammenhæng med øvrig planlægning
”Grøn Politik 2006” er en videreudvikling af ”Høje-Taastrup kommunes politik for de rekreative områder” fra 1996.
”Grøn Politik 2006” er i overensstemmelse med Kommuneplanen og
skal revideres hvert 12. år
Grøn politik skal understøttes af 4 planlægningsværktøjer:
1.

Kommunens træer
Registrering og tilstandsvurdering af kommunens træer, standarder for anlæg, pleje og vedligeholdelse samt strategi for anvendelse.

2.

Grønt Atlas
Idékatalog og arbejdsredskab til brug i den fremtidige planlægning. Grønt Atlas lægges på kommunens hjemmeside.

3.

Plejeniveauer og standarder
Beskrivelse af kommunens tre plejeniveauer og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser.

4.

Mål og resultatskema
Arbejds- og planlægningsredskab til målstyring af den grønne
politik.
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Grøn politik 2006´s fire visioner
”Grøn Politik 2006” opererer med fire visioner:
1.
2.
3.
4.

En rig natur
Adgangsforhold
Oplevelser
Formidling og dialog

Visionerne uddybes på de følgende sider.

Allé ved Katrinebjerg Gods
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1. En rig natur
Kvantitet og kvalitet
”Grøn Politik 2006” skal sikre en rig natur i Høje-Taastrup Kommune.
Med en rig natur forstås, at der både er meget natur, og at den er varieret. Det er vigtigt både at bevare den eksisterende natur og samtidig give mulighed for, at der kan skabes nyt. Ud fra et kvalitetsspørgsmål er det særligt vigtigt at bevare de eksisterende naturområder, idet disse indeholder helt andre kvaliteter end nye områder, som
er lang tid om at opnå samme mangfoldighed som den ”gamle natur”.
Et gammelt økosystem danner grundlag for mere sjældne dyrearters
overlevelse, hvilket beriger naturen og gør den mere spændende.

det vigtigt, at naturområderne ikke fremstår som isolerede øer, men er
forbundet med såkaldte spredningskorridorer, som er større sammenhængende grønne bælter, for eksempel levende hegn og åløb i
det åbne land.

Grønt bælte langs Østerled
Spredningskorridorer findes også i form af grønne bælter langs større
veje, motorveje og jernbaner. Disse anlæg fungerer som store sammenhængende spredningsveje gennem det opdyrkede åbne land og
byerne.

Sø ved Sparrebro
Spredningskorridorer
Forbindelsen mellem kommunens naturområder er vigtigt for dyrelivet. Opdyrkede marker, større veje, jernbaner og bymæssig bebyggelse, som omkranser naturområderne, virker som barriere for dyrs
bevægelse i naturen. Der er mange dyrearter, der kræver større sammenhængende naturområder og mulighed for at kunne bevæge sig
mellem forskellige typer af økosystemer, for at kunne trives. Derfor er

Faunapassager
Større veje og jernbaner kan, ud over at fungere som spredningskorridor, også være en barriere for tværgående passage. Her kan såkaldte faunapassager som er tunneller, rørgennemføringer eller broer,
ofte i forbindelse med stisystemer, sikre forskellige dyrearters mulighed for at passere over eller under veje og jernbaner uden at komme i
kontakt med tværgående trafik.
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Naturovervågning og naturpleje
På naturområdet er en del opgaver overgået til Høje-Tåstrup Kommune i forbindelse med amternes nedlæggelse. Det er vigtigt at fortsætte den naturovervågning, der i dag finder sted i både private og offentlige naturområder. Udarbejdelse af plejeplaner og pleje af naturområder er nye opgaver, som vil være med til at sikre de overordnede
målsætninger om en rig natur i Høje-Tåstrup Kommune. Mange af
disse områder er private og uden offentlig adgang. Formålet er her
primært at beskytte sårbare naturtyper. Aftaler om en begrænset offentlig adgang kan indgås, såfremt der ikke sker en uacceptabel belastning af plante- og dyrelivet i disse område, som oftest vil være
omfattet af en fredning.

Boligbyggeri
Den overordnede politik for Hovedstadsregionen tilsiger, at der skal
bygges tættere og højere i områder nær stationerne. De enkelte bebyggelsers interne friarealer bliver derved mindre og det stiller øget
krav til borgernes offentlige fælles friarealer.
Det er vigtigt, at der tages hensyn til ønsket om sammenhæng mellem naturområderne, når der udbygges. Sammenhængen kan opretholdes ved at der etableres forbindelseslinier gennem de nybyggede
områder, eksempelvis grønne kiler.

Friarealerne i forbindelser med boligbyggeri kan spille en væsentlig
rolle til sikring af en rig natur. Her kan tiltag som for eksempel etablering af nyttehaver, legepladser, frugtlunde og meget andet forbedre
både den rekreative værdi og levevilkårene for planter og dyr.
Bæredygtighed
En bevidst holdning til plejeniveauer og plejemetoder i parker, idrætsanlæg, grøftekanter, regnvandsbassiner og lignende kan også medvirke til at fremme variation og dermed biologisk mangfoldighed og
oplevelsesværdi.
Høje-Taastrup Kommune afviklede i 1996, som en af de første kommuner i landet, al brug af sprøjtemidler i plejen af kommunes grønne
områder. Ved forsat at være førende i brugen af bæredygtige plejemetoder og gå foran med nye; for eksempel brug af lokal kompostering, anvendelse af organisk gødning, genanvendelse af materialer
med mere, sikres en rig natur i Høje-Taastrup Kommune.

Boligbyggeri i Kragehave
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•

At kommunens grønne områder anlægges og plejes ved brug
af bæredygtige anlægs- og driftsmetoder i overensstemmelse
med kommunens miljøpolitik og miljøhandlingsplaner.

2. Adgangsforhold
Sø ved Katrinebjerg Gods
Det er målet:
•

At kommunen rummer en varieret natur, hvor sjældne dyr og
planters levesteder bevares og beskyttes.

•

At bevare de eksisterende naturområder og arbejde for udvikling af nye.

•

At sikre og udvikle sammenhænge mellem kommunens
grønne områder. Derved tilgodeses planters og dyrs spredningsveje i naturen og områdernes tilgængelighed forbedres.

•

At udføre naturovervågning, især på de beskyttede naturtyper.

•

At udarbejde plejeplaner for fredede områder, for eksempel
Sengeløse Mose.

•

At udføre naturpleje ved hjælp af græsningsaftaler

•

At videreføre arbejdet med pleje af fortidsminder, f.eks. gravhøje, i kommunen.

•

At gennemføre naturgenopretningsprojekter med henblik på
at genskabe eller forbedre naturforholdene i kommunen.

•

At forbedre forholdene for friluftslivet.

•

At genoprette de kulturhistoriske spor i landskabet

Tilgængelighed
”Grøn Politik 2006” skal sikre gode adgangsforhold til grønne omgivelser. Høje-Taastrup Kommune har et veludviklet stinet, men der findes naturområder som ikke umiddelbart er tilgængelige. Det skal bemærkes, at mange naturområder er i privat eje, og at ejerne ofte er interesseret i at begrænse offentlighedens adgang, eksempelvis på
grund af jagtinteresser.
I en del naturområder findes sjældne dyr og planter, for eksempel i
Vadsby Mose og Porsemosen. Hensynet til disse kan medføre, at offentlig adgang bør ske i begrænset omfang. I andre naturområder er
der stier, private veje og lignende som muliggør færdsel, men som er
dårligt forbundet med offentlige stier og veje, og som i øvrigt ikke er
kendte i den brede offentlighed. Her bør der satses på en forbedring
af adgangsforholdene og en formidling af områdernes kvaliteter.
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Det er målet:

Vandresti fra Fløng til Vadsby

Varieret udbud
”Grøn Politik 2006” skal fremme adgangen til og imellem kommunens
grønne områder. De rekreative forbindelser skal tilgodese borgernes
forskellige forudsætninger for at færdes i naturen, således at der er et
varieret udbud af vandrestier, cykelstier, ridestier og stier egnede til
handicappede.

•

At kommunens rekreative områder og udvalgte naturområder
skal være tilgængelige.

•

At der anlægges rekreative stier, som sikrer offentlighedens
adgang til oplevelser i de grønne kiler.

•

At sikre og udvikle sammenhænge mellem kommunens grønne områder og derved tilgodese mennesker færden i naturen.

•

At øge kendskabet til eksisterende stier, ridestier og vandre

•

ruter.

•

At der tages særligt hensyn til børn, ældre og handicappede.

3. Oplevelser
Variation
”Grøn Politik 2006” skal give mulighed for forskellige oplevelser i det
grønne alt efter interesse og temperament. Det betyder, at det er vigtigt, at der i kommunen er varierede typer af grønne områder, ligesom
der skal være forskellige typer af stier at færdes på. De rekreative tilbud skal være til både de organiserede og de uorganiserede aktiviteter.

Blomstereng i Hakkemosen
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afbrænding af Sankt Hans bål, friluftsteater, byfester eller andre kulturelle aktiviteter, borgerne måtte efterspørge nu og i fremtiden.

Hakkemosen
For alle
Der skal fokuseres på oplevelser for alle uanset alder, nationalitet og
fysisk formåen, og især skal der tages højde for dem med en kort aktionsradius, som f.eks. handicappede, ældre og børn.
Aktivt friluftsliv
Det er vigtigt at holde for øje, at de oplevelser, der tilbydes i de grønne områder, skal supplere og ikke kopiere de øvrige rekreative tilbud
borgerne har. I skolerne og institutionerne findes et stort antal legepladser med gynger, rutsjebaner og lignende. På idrætsanlæggene
og i sportshallerne er der mange tilbud om organiseret idræt. I de
grønne områder er det vigtigt, at der skabes rammer for et aktivt fritidsliv for alle aldersklasser. Det kan være i form af vandre- og motionsstier, ridestier, naturområder med shelters og fiskemuligheder,
bålpladser, grillpladser, bord- og bænkesæt, hvor den medbragte mad
kan nydes, naturlegepladser, kælkebakker, blomsterbede for synets
og duftenes skyld og så videre.

Den blomstrende kommune
Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet
med brug af blomstrende planter, på baggrund af et ønske om at være ”Den blomstrende kommune”. Brugen af blomstrende planter skal
fastholdes og videreudvikles. Blandt andet bør der gøres en særlig
indsats for at implementere brugen af blomstrende planter på amtsvejene når disse overdrages til kommunen som følge af kommunalreformen.

Vandtårnsparken

De grønne områder skal indeholde græsområder friholdt for yderligere bevoksning, hvor der er mulighed for, at borgerne kan samles til
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Det er målet:
•

At der i kommunen skabes mulighed for forskellige oplevelser
i det grønne alt efter interesse og temperament.

•

At der er oplevelser for alle uanset alder, nationalitet og fysisk
formåen, med særlig vægt på handicappede, ældre og børn.

•

At oplevelsesmulighederne supplerer de øvrige rekreative tilbud borgerne har hjemme og i institutioner, klubber og så videre.

•

At kommunen fortsat lever op til udsagnet ”Den blomstrende
kommune”.

Engvadparken i Fløng
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4. Formidling og dialog
Formidling
”Grøn Politik 2006” skal fremme en bevidst formidling af Høje-Tåstrup
Kommune og dens grønne værdier. Formidlingen skal henvende sig
til kommunens egne borgere, for at opnå et bedre kendskab til naturområderne og de grønne områder kommunen tilbyder. Formidlingen skal også rettes ud af kommunen, idet Høje-Tåstrup skal markedsføres som ”Den blomstrende kommune”.
Synliggørelsen af de oplevelser, der ligger i naturområderne og i byens rekreative arealer, skal forstærkes. Dette kan gøres enten på
kommunens hjemmeside eller i foldere, der kan gøre det nemmere at
søge oplysninger om specifikke ture, oplevelser og lignende, afhængig af ens interesser og behov. Yderligere kan oplysningstavler med
historisk og biologisk information være en del af den samlede oplevelse.

Østerparken
Iøjefaldende og opmærksomhedsskabende projekter
Formidlingen skal understøttes ved at der gennemføres iøjefaldende
og opmærksomhedsskabende projekter, eksempelvis langs indfalds-

vejene og de gennemkørende veje, særligt Roskildevej, hvor mange
mennesker dagligt passerer gennem kommunen. Det er målsætningen at give folk en oplevelse af, at der i Høje-Taastrup Kommune findes et varieret udbud af værdifulde grønne områder. Det første indtryk af en kommune er vigtig for byens profil og image.

Blomstereng
Prioritering
Det er vigtigt, at der sker et bevidst valg og fravalg af områder, hvor
der plantes. Der er risiko for at budskabet drukner, hvis der plantes alle steder. Beplantningerne skal etableres på et højt kvalitetsniveu og
der skal være ressourcer til et højt plejeniveau. Det er netop kontrasten mellem de tilplantede og ikke beplantede arealer, der fanger opmærksomheden.
Dialog
Kommunens borgere skal generelt inddrages ved gennemførelse af
konkrete projekter. Særligt borgernes efterspørgsel efter rekreative
tilbud varierer kraftigt med tiden. For nærværende har flere af de traditionelle idrætter medlemsnedgang, mens golf og petanque har vakt
stadig fleres interesse.
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Det er målet:
•

At borgerne får et øget kendskab til de muligheder HøjeTåstrup kommunes naturområder og byens grønne områder
tilbyder.

•

At kommunens borgere inddrages ved gennemførelsen af
konkrete projekter i deres nærområde.

Lervangen
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