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Grønt Atlas
Høje-Taastrup Kommune vedtog i 1996 ”Høje-Taastrup Kommunes
politik for de rekreative områder”. Politikkens overordnede mål 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
dyreliv. Et af målene i ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de
rekreative områder” er, at registrerer og analyserer kommunens
grønne struktur. ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative
områder” er således baggrunden for udarbejdelsen af ”Grønt Atlas”.
”Grønt Atlas” beskriver kommunens forskellige typer af grønne
områder. Områdernes kvaliteter og overordnede sammenhænge
fremhæves og der opstilles forslag til, tiltag der kan udvikle
områderne og/eller fastholde og styrke områdernes eksisterende
værdier. Byrådet har ikke vedtaget de konkrete forslag. ”Grønt Atlas”
er således et idékatalog til brug i den fremtidige kommunale
planlægning for at nå de mål, der er formuleret i ”Høje-Taastrup
Kommunes politik for de rekreative områder”. Samtidig er ”Grønt
Atlas” et informativt værk til kommunen borgere og andre
interessenter.
”Grønt Atlas” er udarbejdet på baggrund af den amtslige og
kommunale planlægning. Udgangspunktet har været de i
regionplanen udpegede Skovrejsningsområder, Værdifulde
Naturområder og Særligt Følsomme Landsbrugsområder, samt
”Vestskovkilen” og forlængelse af ”Den Grønne Kile”, som er en del
af Fingerbyens grønne kiler.
”Grønt Atlas” forventes lettere revideret hvert 4. år og
gennemrevideret hvert 12. år.
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Tulipaner i Engvadparken i Fløng
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Den overordnede grønne struktur

Frilufts- og naturområder

Land og by

store regionale fritidsområde Hedeland, som danner ramme om
mange forskellige friluftsaktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune indeholder de 3 stationsbyer
Hedehusene/Fløng, Høje Taastrup og Taastrup. Kommunen
gennemskæres af Holbækmotorvejen, Roskildevej og jernbanen.
Det åbne land er koncentreret i følgende områder:

I den sydlige del af kommunen, vest for Reerslev findes det 15 km

2

Langs kommunegrænsen mod øst ligger det store naturområde St.
Vejleådal og Vallensbæk Mose.
Mod nordøst findes Vestskoven og i den nordlige del af kommunen



nord for Holbækmotorvejen med landsbyerne Marbjerg,
Soderup, Vadsby, Sengeløse og Vridsløsemagle.



i den sydlige del af kommune med landsbyerne Reerslev og
Stærkende.

findes flere moseområder.
Alle disse grønne områder er af amtet udpeget som områder med
biologiske værdier. Dele af Sengeløse og Vadsby moser er i øvrigt
udpeget som EF-habitatområde. Nord for Holbækmotorvejen er flere
landbrugsarealer udpeget til skovrejsningsområder.
Udpegninger ifølge Regionplan 2001
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Fingerbyen med fire grønne ringe

Ny grøn ring

i det følgende ”Hedehusene-ringen” og Høje Taastrup/Taastrup, i

Ifølge ”Regionplanen 2005” er

det følgende ”Høje Taastrup-ringen”.

der vedtaget en ny grøn ring,
”Den 4. Grønne Ring”, samt

De grønne ringe skaber en tydelig adskillelse af de enkelte byer,

forlængelse af Fingerbyens
grønne kiler. Den nye ring skal

hvilket giver en stærk byidentitet, som er med at styrke borgernes
tilhørsforhold til byen. Yderligere har ringene stor værdi for dyre- og

strække sig fra kysten ved
Rungsted og til Køge Bugt ved

planteliv, idet de giver gode muligheder for spredning.

Greve. ”Den 4. Grønne Ring”

I det vestlige Høje Taastrup findes en større sammenhængende

strækker sig i Høje-Taastrup
Kommune fra området nord for

grønning som strækker sig fra det åbne land og langt ind i byen som
en grøn kile, i det følgende ”Kraghavekilen”. Kilen giver det nye

Sengeløse og sydpå mellem
Taastrup og Hedehusene og

boligkvarter i Kraghave et grønt islæt, plads til aktiviteter i det fri i
nær tilknytning til boligen samt spredningsmuligheder for dyr og

udgøres af Nybølle Vad, Vadsby Mose, de grønne områder i
Kallerup og Hedeland.

planter.
I boligkvartererne i den østlige del af Taastrup findes ligeledes flere

”Den 4. Grønne Ring” kommer i Høje-Taastrup Kommune konkret til
udtryk ved en regional cykelsti. Ringens formål er at skabe et

sammenhængende grønninger og parker, der tilsammen danner en
varieret grøn kile i denne bydel, i det følgende ”Taastrup-Valbykilen”.

sammenhængende grønt forløb og rekreative forbindelser mellem
kilerne. Vestskovkilens forlængelse skal strække sig i Høje-Taastrup
Kommune nord for Sengeløse, mens ”Den Grønne Kile” skal have
sit forløb syd for kommunen og knyttes til Hedeland.
Bynære rekreative områder
En del af Høje-Taastrup Kommunes større naturområder og grønne
områder ligger i tilknytning til byerne. De bynære rekreative områder
har en særlig værdi for byernes borgere, idet de giver mulighed for
daglige naturoplevelser.
Sammen med landbrugsarealerne danner de grønne områder langs
bygrænserne grønne ringe omkring henholdsvis Hedehusene/Fløng,

Grønt Atlas 6
27-03-2006. Dok nr. 1166303

Udsigt over Høholm Mose

De grønne områder omkring de større byer i kommunen og
moseområderne i den nordlige del af kommune, kilerne i Kraghave

Moseområderne
I det åbne land i den nordlige del af kommunen findes flere fredede
moseområder. Moserne er via områdets åer kædet sammen til en

og Taastrup, de fire åer i det åbne land, samt de lokale grønne
områder, danner tilsammen hovedtrækkene i den grønne struktur i

grøn ring af vild natur, der omkranser landbrugsarealerne ved
Katrinebjerg Gods, i det følgende ”Sengeløse-ringen”. Flere af
områdets åer løber sydpå og forbinder moseområderne i nord med
de grønne områder omkring byerne i den sydlige del af kommune.
Åerne fungerer som spredningskorridorer gennem
landbrugslandskabet. Langs Vadsby Å findes desuden en vandresti
og området langs åen er dermed også et værdifuldt rekreativt
område.
Lokale grønne områder
Yderligere findes der en række lokale grønne områder i HøjeTaastrup Kommune, som har en særlig værdi eller potentiale, og
som spiller en rolle i kommunens grønne struktur.
Lokale grønne områder:


Dybendalsøen i Høje Taastrup



Hjørnet Taastrup Hovedgade - Skolevej



Selsmosen i Taastrup



Vandtårnparken i Taastrup



Engvadparken i Fløng



Baunehøj og Møllebakken i Fløng



Bål- og festplads i Sengeløse



Sengeløse Gadekær



Grønningen i Vridsløsemagle

Den grønne struktur
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Høje-Taastrup Kommune, jævnfør kort side 7.
Hakkemosen
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Målsætninger

DET ÅBNE LAND

På de følgende sider beskrives delelementerne af den grønne
struktur i kommunen. Delelementernes funktion og betydning
defineres, og der opstilles målsætninger for fremtidig udvikling.
Målsætningerne danner baggrund for de forslag til tiltag, der
opstilles for de enkelte grønne områder i ”Grønt Atlas”.

Det åbne land ved Katrinebjerg Gods

Det åbne land i Høje-Taastrup Kommune er præget af
landbrugsinteresser og mindre landsbyer. Adgang sker via offentlige
veje, markveje og stier, mens åer, vandløb og levende hegn udgør
de væsentligste muligheder for biologisk spredning.

MÅLSÆTNINGER:


bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier



sikre udsigts- og orienteringspunkter



øge tilgængeligheden ved at tilgodese flere former for
færdsel i det åbne land ved f.eks. ridestier, vandrestier,
cykelstier og handicapvenlige stier.



sikre spredningskorridorer mellem forskellige grønne
områder, f.eks. ved skovrejsning, levende hegn og lign.



bevare landsbyernes afgrænsning mod det åbne land



samarbejde med lodsejere i forbindelse med
afgræsning eller ekstensivering af jordbrugsdriften



friholde arealer for aktiviteter, der vil ødelægge eller
forstyrre landskabets særegenhed.

Græssende kvæg langs vandresti syd for Sengeløse Mose
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STØRRE NATUROMRÅDER

BYNÆRE LANDSKABER

Mange naturområder med særlig rekreativ værdi, knytter sig til åer,
søer og moser i kommunen, ellers udgøres de hovedsageligt af
Hakkemosen, Hedeland, Vestskoven og St. Vejleådalen. På grund
af deres størrelse er der god mulighed for et rigt dyre- og planteliv.
Store naturområder er oftest beliggende i en afstand fra
boligområderne, der gør disse områder til et fridagens udflugtsmål.

Græssende kvæg kan opleves tæt på Fløng

Det åbne land tæt på byerne rummer mange rekreative kvaliteter. I
disse bynære landskaber er der mulighed for at dyrke både den
organiserede og den uorganiserede fritidsaktivitet eller at opleve
landbruget tæt på byen.
Hakkemosen

MÅLSÆTNINGER:

MÅLSÆTNINGER:



øge rekreative
naturværdierne



øge tilgængeligheden til naturoplevelserne







sikre de rekreative værdier



sikre
et
varieret
udbud
af
rekreative
oplevelsesmuligheder i de bynære landskaber

tilgodese flere former for færdsel i naturområderne ved
f.eks.
ridestier,
vandrestier,
cykelstier
og



øge tilgængeligheden til naturoplevelserne



sikre udsigts- og orienteringspunkter

handicapvenlige stier.



sikre spredningskorridorer mellem forskellige grønne

muligheder

med

respekt

for

sikre spredningskorridorer mellem forskellige grønne

områder, f.eks. ved skovrejsning og grønne forbindelser

områder


forbedre levebetingelser for dyr og planter
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NYE BYDELE

PARKER OG PLADSER

Idet Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune, findes der
mange nyere bydele. Kommuneplanen indeholder retningslinier for
byudvikling med hensyn til udlæg af grønne områder, udarbejdelse
af beplantningsplaner, beplantningsbælter m.m. Via lokalplaner
sikres etablering af fællesarealer i boligbebyggelser, der skal
fremstå varierede både i beplantning og plejeniveau.

Vandtårnsparkens staudebed

I ældre bydele er parker og andre rekreative arealer oftest resultatet
af en bevidst grøn planlægning, men kan også være opstået på
restarealer mellem bebyggelse og ofte i forbindelse med åer eller
søer. 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

Nybyggeri i Kraghave

stiller øget krav til borgernes offentlige fælles friarealer.

MÅLSÆTNINGER:


tilføre områderne identitet med karaktergivende grønne
elementer



sikre rekreative muligheder i byområderne



sikre gode leveforhold for dyr og planter



sikre grønne forbindelser, f.eks. i form af grønne kiler



etablere

nyttehaver,

legepladser,

frugtlunde

og

lignende for at forbedre både den rekreative værdi og
levevilkår for planter og dyr

MÅLSÆTNINGER:


bevare og udvikle byens parker og grønne områder



sikre en høj kvalitet



sikre et varieret udbud af oplevelser i byens grønne rum



sikre gode adgangsforhold til og fra byens rekreative
arealer



etablere nye parker i forbindelse med nye bydele



videreudvikle brugen af blomstrende tæer, buske,
stauder, sommerblomster og blomsterløg
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VAND

ØVRIGE GRØNNE ELEMENTER

En stor del af kommunens vandløb, søer og moser danner grundlag
for rekreative arealer og udgør et væsentligt element i HøjeTaastrup kommunes grønne struktur. Samtidig er en række af
kommunens vandløb, moser og søer fredet, hvilket begrænser
arealanvendelsen. Andre vådområder er udpeget som områder af
særlig landskabelig interesse. Tilgængeligheden til disse
vådområder skal i henhold til regionplanen øges under hensyntagen
til de udpegede beskyttelsesinteresser.

Vejtræer på Østerparken

Den grønne struktur består også af grønne elementer, der er med til
at trække det rekreative ind i byerne, og som har en
oplevelsesmæssig og karakterskabende værdi. Gade- og vejtræer,
samt blomstrende buske og urter er af stor betydning for den
bolignære naturoplevelse og for kommunens image som grøn
kommune. Høje-Taastrup Kommune har mange gade- og vejtræer
og bruger specielt popler som et gennemgående træk i det åbne
land og plataner som bytræer.
Sø ved Katrinebjerg Gods

MÅLSÆTNINGER:


MÅLSÆTNINGER:


bevare vandløb, søer og moser



åbne for rørlagte vandløb, hvor dette er muligt



sikre at åer og vandløb er gode levesteder for dyr



sikre friluftsmuligheder og landskabelige kvaliteter i
forbindelse med vand



øge tilgængeligheden til rekreative oplevelser med
vand



indtænke vand i udviklingen af nye bydele

bearbejde indfaldsvejene for at forstærke HøjeTaastrup Kommunes image som en blomsterrig og
grøn kommune



bevare og nytilplante med gade- og vejtræer og
forstærke brugen af gennemgående identitetsgivende
træer i forskellige områder af kommunen



forbedre det visuelle gaderum ved at raffinere og
udvikle brugen af blomstrende buske, sommerblomster
og stauder.
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Eksisterende grønne områder og
ideer til fremtidg udvikling

Beskrivelsen af de grønne områder suppleres med kort og billeder.

I det følgende afsnit beskrives Høje-Taastrup Kommunes grønne
områder med henblik på at fremhæve eksisterende kvaliteter.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i kommunens grønne struktur
jævnfør kort side 7.
På baggrund af de opstillede målsætninger for delområderne side 8
til 11 opstilles forslag til tiltag, der kan udvikle områderne og/eller
fastholde og styrke områdernes eksisterende værdier.
For hvert enkelt grønt område opstilles forslag til tiltag i grønne
rammer.
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Hedehusene-ringen

af ringen går syd for Vadsby, krydser Holbækmotorvejen, går
gennem Baldersbrønde og gennem Hedehusene sydøst med
Sejlbjerg Mose, for at slutte i Hedeland nord for Reerslev.
”Hedehusene-ringen” kan deles op i otte landskabsmæssige
forskellige områder:


Skov- og engområde vest for Hedehusene



Skydebane Vest



Det åbne land nord og vest for Fløng



Kallerup



Baldersbrønde



Charlottegårdskvarteret



Hedehusene sydøst



Hedeland

Hedehusene fremtræder i dag som fire selvstændige bydele på
grund af de store barrierer som udgøres af Holbækmotorvejen,
Roskildevejen og jernbanen. De fire bydele er Hedehusene, Fløng,
Baldersbrønde og Charlottegårdskvarteret. Byen ligger omgivet af
grønne områder og landbrugsarealer. Mod sydvest støder byen op
til det regionale friluftsområde, Hedeland, der giver borgerne i
Hedehusene mulighed for helt unikke friluftsoplevelser. Mod øst
støder byen op til Ring 5 og Kallerup Grusgrav.
”Hedehusene-ringen” rummer flere rekreations- og aktivitetstilbud.
Ringen tager sit udspring nordvest for Fløng, hvor den følger
kommunegrænsen. Øst for Marbjerg afgrænses ringen af Nørreled
og fremstår i et mindre forløb som et sportsareal. Den resterende del

Udsigt over Fløng fra Møllebakken
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Skov- og engområde vest for Hedehusene

Skydebane vest

Området er i landzone og er ifølge kommuneplanen udlagt til
erhvervsformål. Området er ejet af Høje-Taastrup Kommune og

Området er i landzone og er ejet

bortforpagtet. I dag fremtræder området som et rekreativt område
med skov og eng.
Mod nord afgrænses området af jernbanen. Der er stiforbindelse

af Høje-Taastrup Kommune.
Området anvendes til
regnvandsbassin, skydebane og
lystfiskeri i små bassiner. Dele

under jernbanen til Skydebane Vest. Mod syd afgrænses området af

af området er i dag fredskov.
Alle fredskovsområder med

Hovedgaden.

skovbyggelinier opdateres på

Områdets værdi er, at det fungerer som en grøn forbindelse i
nordsydgående retning.

kommunens intranet HTK-kort.
Området er et godt rekreativt
område, men det er svært
tilgængeligt. Der er forbindelse
under jernbanen fra syd.

Skydebane Vest

Øget adgangsforhold i form af en stiforbindelse ved Østre

I forbindelse med anlæg af nye østvendte motorvejsramper i

Vindingevej og over Hovedgaden
sammenhæng med Hedeland.

Fløng kan der med en bevidst grøn planlægning skabes gode
forbindelser og faunapassager på tværs af motorvejen.

vil

skabe

bedre

Således forbindes det afgræssede område mod nord med
Afgræsning f.eks. med får kan give området en øget rekreativ
værdi.

Skydebane Vest, og der dannes et større sammenhængende
grønt område.
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Det åbne land omkring Fløng

kig til Roskilde. På grund af denne udsigt og for at bevare det åbne
land som grænse til Roskilde,
har Høje-Taastrup Kommune
vurderet at det ikke er ønskeligt
at rejse skov på dette område.
Carlsberg Bakken er en lille
park med kælkebakke,
linderunddel og løgplæne.
Parken fungerer som mødested
i den gamle landsby. Fra parken
er der ligeledes et kig til
Roskilde.
Vest for Fløng afgræsses et
område med Hereford kvæg,
hvilket bidrager til et åbent og
varieret landskab. I dag er der

Ridesti langs Nørreled

mulighed for at færdes på gangeller ridesti omkring det
Området består af privatejede

afgræssede område.

landbrug, samt Fløng
Idrætsanlæg og Carlsberg

Nord for Fløng findes endnu et afgræsningsområde ”Nørreled”. Her

Bakken, der begge er ejet af
Høje-Taastrup Kommune.

er ligeledes mulighed for at færdes på gang- eller ridesti omkring det
afgræssede område og stien giver mulighed for at opleve det åbne

Landbrugsarealerne er ifølge

land i nær tilknytning til boligområder.

regionplanen udpeget til
skovrejsningsområder.

Udsigt fra Carlsberg Bakken

Stien i dette område er en del af vandrestien Vestskoven-Hedeland
og fortsætter langs Vadsby Å mod syd i et grønt område mellem

Hele området fremstår som et

Østerled og Kalleruphaven. Området har stor rekreativ værdi for

smukt varieret landskab med
gode udsigter, blandt andet et

lokalbefolkningen og brugere af regionale friluftsområder.
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Ved at undlade skovrejsning i det åbne land sikres de
værdifulde udsigter, som området byder på.
Skovrejsning i et bælte langs Holbækmotorvejen kan afskærme
udsigten til motorvejen og tilføre området en ny bynær
naturoplevelse.
Ved at fastholde afgræsningen af Nørreled, sikres det bynære
rekreative landskab.
Området åbner mulighed for en større sammenhængende gangog ridestiforbindelse. Dette kunne realiseres ved at forbinde det
afgræssede område ved Nørreled med en sti langs Carlsberg
Bakken og Fløng Idrætsanlæg til det afgræssede område vest
for Fløng.
En krydsning af motorvejen kan give mulighed for en
sammenhængende stiforbindelse fra Vestskoven til Hedeland
nordvest om Fløng. Dette vil forbedre områdets rekreative og
Grønt område mellem Østerled og Kalleruphaven

biologiske værdi.
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Kallerup

Haveforeningen Møllehøj

Området er i landzone og indeholder en haveforening,

Kallerup Grusgrav bør, når den er færdigudgravet, retableres

hundevæddeløbsbane, Kallerup Rensningsanlæg samt Kallerup
Grusgrav.

og tilføres en landskabelig dimension og gode stiforløb, der
kan øge mulighederne for rekreative oplevelser for borgerne i
Fløng og Baldersbrønde.

Haveforeningen fremstår som et grønt område med udsigt over
marker og enge med græssende kvæg.

Ved naturgenopretning af området er det vigtigt, at der tages

Kallerup Rensningsanlæg ligger på privatejet jord, men der er

hensyn til det kommende naturindhold. Et varieret dyre- og
planteliv kan sikres ved at etablere vådområder, bevoksninger

adgang for offentligheden ad en sti. Rensningsanlægget er
omkranset af et afgræsningsområde og området fremstår som et

og lysåbne partier der f.eks. afgræsses.

nærrekreativt område.
Kallerup Grusgrav er et område udlagt til grusgrav og fyldplads.
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Baldersbrønde

Gadekæret i Baldersbrønde var tidligere en stor sø, men fremstår i
dag som en lille branddam på et grønt fællesareal med fodboldmål
og enkelte legeredskaber. Området er ejet af Høje-Taastrup
Kommune.

Området afgrænses af Holbækmotorvejen, Ring 5 og Roskildevej.
Området indeholder landbrugsarealer og Baldersbrønde Landsby,
der er beliggende i umiddelbar tilknytning til Hedehusene. Byen har
en historie, der går helt tilbage til stenalderen og er i dag
koncentreret omkring engen og gadekæret.
Gadekæret i Baldersbrønde

Langs Ring 5 kan skabes en faunapassage.
Fællesarealet ved Baldersbrønde Gadekær kan udvikles som
en lokal bypark i samarbejde med brugerne.

Grønt fællesareal i Baldersbrønde
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Charlottegårdskvarteret
Langs Ring 5 kan skabes en faunapassage.
Ved at bibeholde og videreudvikle brugen af asketræer i
Charlotteager styrkes områdets grønne struktur.
Ved etablering af støjskærm langs jernbanen mod det
eksisterende grønne område omkring Charlottesøen, øges
områdets rekreative muligheder.
Hedehusets park kan udvikles til en bypark ved at skabe bedre
Området afgrænses af Roskildevej, Ring 5 og jernbanen og
indeholder Fritidscentret Hedehuset, boligområdet Charlotteager og

adgangsforhold.

landbrugsarealer. I Charlotteager findes regnvandsbassinet
Charlottesøen og en støjvold mod jernbanen. Begge områder
fungerer som rekreative områder, der er værdifulde for lokale
beboere, dog er området ved Charlottesøen plaget af støj fra
jernbanen.
Hedehuset er et fritidscenter i centrum af Hedehusene. Det er ejet af
Høje-Taastrup Kommune. Fritidscenteret med tilhørende park blev
taget i brug i 1988 og er et populært mødested med blandt andet
rosenhave og frugthave.
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Hedehusene sydøst

Dele af området består af fredskov og beskyttede naturtyper. Der er
rødlistede plantearter i området, hvilket betyder, at arterne optræder
på en officiel liste over sjældne og truede planter. Sejlbjerg Mose er
omfattet af et naturgenopretningsprojekt. Dele af Hedehusene
sydøst er privat ejet, mens andre er ejet af Høje-Taastrup
Kommune.
Der er store grundvandsinteresser på området, og der er planer om
etablering af slette med bevoksning, med henblik på beskyttelse af
grundvandet. Sletterne vil også styrke områdets grønne struktur og
indgå i den grønne forbindelse langs Lille Vejleå mod syd til ”Den
Ved at beskytte Sejlbjerg Mose ved en fremtidig byudvikling
sikres et særdeles værdifuldt bynært naturområde.

Hedehusene sydøst er ifølge kommuneplanen udlagt til byudvikling.
Området indeholder den naturskønne Sejlbjerg Mose. Sejlbjerg
Mose er et meget værdifuldt lokalt rekreativt område, der afgræsses.

Udvikling af Sejlbjerg Moseområdet, øst for Reerslev, kan
skabe et større bynært rekreativt landskab.
Vandressourcerne i området skal beskyttes.
Oplysning omkring de rekreative værdier i Hedehusene sydøst,
kan øge borgernes kendskab til området.
En stiforbindelse fra Sejlbjerg Mose langs Lille Vejleå til ”Den
Grønne Kile” vil forbedre adgangsforholdende i området og
kæde området sammen med Køge Bugt Standpark og
Hedeland.
Etablering af en sti fra Sejlbjerg Mose, gennem Hedehusene, til
Vadsby

Sejlbjerg Mose i vintertilstand

Å,

kan

skabe

en

forbindelse

til

vandrestien

Vestskoven-Hedeland.
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Grønne Kile”.

Hedeland

2

Hedeland er et ca. 15 km stort natur- og fritidsområde, der er ejet af
I/S Hedeland, bestående af 3
kommuner og 2 amter,
henholdsvis Greve-, Roskildeog Høje-Taastrup Kommune
og Københavns- og Roskilde
Amt.
Grusgravning i Hedeland

Fra omkring 1900 begyndte
man at indvinde ler og grus i
området. I 1977 blev der
vedtaget en ny råstoflov, der
betød, at der skulle udarbejdes
en plan for efterbehandling af
alle grusgrave. Denne råstoflov
gav ideen til at opbygge et

Amfiteater i Hedeland

genbrugslandskab til

fritidsformål. I dag er Hedeland et enestående landskab under stadig
forandring med mange oplevelsesmuligheder såsom veteranbane,
amfiteater, skibakke og naturstier.

Den videre udvikling af Hedeland bør ske i overensstemmelse
med den vedtagne strukturplan for Hedeland.
Regionale stier bør så vidt muligt forbindes til stisystemer i
Hedeland, forbindelser
fremmes.

mellem

Hedeland og byen

bør
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Sengeløse-ringen

”Sengeløse-ringen” består af syv områder:


Vadsby Mose



Katrinebjerg Gods



Hove Å



Nybølle Å



Høholm Mose



Porsemosen



Sengeløse Mose

Området nord for Sengeløse er et karakteristisk moseområde.
”Sengeløse-ringen” defineres af Vadsby Mose, Hove Å, Nybølle Å,
Høholm Mose, Porsemosen, Sengeløse Mose og Katrinebjerg Gods
med omkringliggende landbrugsarealer. Hele ringen er en del af
”Vestskovkilen”.
Fælles for hele ringen er, at naturområderne er svært tilgængelige,
idet størstedelen er privatejet og flere af moserne er fredede,
yderligere er nye fredningsplaner under udarbejdelse.
Utilgængeligheden betyder, at områderne ikke umiddelbart kan
benyttes til rekreative formål, samtidig har dette en stor positiv
betydning for det rige dyre og planteliv som findes i området.
Vadsby Å
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Vadsby Mose

Vadsby Mose fremstår idyllisk med den spredte beplantning og
græssende køer og giver, trods dens utilgængelighed, en oplevelse
af særegen natur for folk, der færdes på de nærliggende veje.

For at bevare det karakteristiske kulturlandskab genoptages og
fastholdes græsning af eng, mose og overdrevsarealer
omkring Vadsby Mose.

Det karakteristiske moselandskab strækker sig helt ind i Sengeløse
Landsby via en græsningsfold. Området er utilgængeligt, idet det

Ved at intensivere landskabsplejen og naturgenopretningen
sikres mosens store betydning for dyre- og plantelivet.

består af små private lodder. Området er fredet.
For at øge tilgængeligheden til mosen, kan der efter aftale med
ejeren etableres naturstier i form at trampede stier og markveje
i området. Ved at etablere en sti langs Spangå mellem
Kirkestien og Cathrinebjergvej dannes et sammenhængende
forløb omkring Vadsby Mose. Et stiforløb på ca. 5 km i dette
naturområde vil tilføre Sengeløse en stor rekreativ værdi.
Etablering af stier bør ske på en sådan måde, at der tages
hensyn til mosernes uforstyrrede natur, som indeholder mange
sjældne dyr og planter.
Ved formidling af mosens historie og særegne natur, opnås
kendskab til og forståelse for mosens landskabelige og
kulturhistoriske værdier.
Vadsby Mose
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Katrinebjerg Gods

Hove Å

Katrinebjerg Gods

Landskabet omkring
Katrinebjerg Gods har træk af
godslandskab, dog i mindre
skala, såsom større
sammenhængende marker,
store alléer og en udgravet sø.
Allé til Katrinebjerg Gods

Hove Å ved Sparrebro

Hove Å danner kommunegrænsen til Gundsø Kommune og er
utilgængelig. Området har stor biologisk værdi som
spredningskorridor. Ifølge fredningen skal den rekreative benyttelse
reguleres/begrænses.

Ved at bevare landbrugsproduktionen på Katrinebjerg Hovmark
sikres det karakteristiske godslandskab.

Ved at etablere en sti langs Hove Å til Spangå skabes en
forbindelse til det ønskede stiforløb omkring Vadsby Mose.
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Nybølle Å

Høholm Mose

Høholm Mose er privatejet. Mosen er en del af Den 4. Grønne Ring.
Mosen indeholder mange små stier, som lokalbefolkningen benytter
og er derved et vigtigt nærrekreativt område for Vridsløsemagle by.
Særligt kolonihaveforeningen Solagers ca. 100 medlemmer benytter
området. Området indgår i Porsemosefredningen.

Nybølle Å danner kommunegrænsen til Ledøje-Smørum Kommune
og er ligeledes svært tilgængeligt. Området omkring den nordligste
del af åen ejes af Københavns Energi og er åbent for offentligheden.
Denne del fremstår som et mindre skovområde. Området lands
Nybølle Å er fredet.

Ved at etablere en sti langs Nøbølle Å, skabes en forbindelse
fra København E’s lille skovområde, gennem moserne til
Vestskoven.
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Porsemosen

Udsigt over Porsemosen fra Vridsløsemagle

For at bevare det karakteristiske kulturlandskab genoptages og
fastholdes græsning af eng, mose og overdrevsarealer
omkring Porsemosen.

Mosen ligger mellem Sengeløse og Ledøje. Dele af mosen er

Ved at intensivere landskabsplejen og naturgenopretningen
sikres mosens store betydning for dyre- og plantelivet.

privatejet, mens andre dele er ejet af staten. Mosen er på
nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for offentligheden.

For at øge tilgængeligheden til mosen kan der efter aftale med

Porsemosen var tidligere en lavvandet sø, der ved tilgroning er

ejeren etableres stier i området. Dette bør ske på en sådan
måde, at der tages hensyn til mosernes uforstyrrede natur,

omdannet til lavmose. Porsemosen er helt tilgroet med birke-, pile-

som

og ellekrat. Porsemosen rummer en rig flora og fauna, som også
omfatter flere sjældne og truede arter.

tilgængelighed kan ske efter aftale med ejerne ved etablering
af naturstier i form at trampede stier og markveje.

Der pågår en fredningssag i Porsemosen, der afsluttes i foråret

Ved formidling af mosens historie og særegne natur, opnås

2006. Herefter kan stiforløbet Vestskoven-Hedeland fastlægges.

kendskab til og forståelse for mosens landskabelige og
kulturhistoriske værdier.

Stien færdigetableres i 2006.

indeholder

mange

sjældne dyr

og planter.

Øget
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Sengeløse Mose

Sengeløse Mose

For at bevare det karakteristiske kulturlandskab genoptages og
fastholdes græsning af eng, mose og overdrevsarealer
omkring Sengeløse Mose.
Sengeløse Mose er fredet, mosen indeholder et rigt dyreliv og er
især en vigtig lokalitet for sumpfugle. Området er utilgængeligt.
Mosen støder ligesom Vadsby Mose op til Cathrinebjergvej.

Ved at intensivere landskabsplejen og naturgenopretningen
sikres mosens store betydning for dyre- og plantelivet.

Cathrinebjergvej er foruden en trafikåre mod nordvest en del af
Margeritruten, hvorfra mosernes særegne natur kan nydes. Syd om

For at øge tilgængeligheden til mosen kan der efter aftale med

mosen via privat fællesvej og markveje er planlagt en regional

ejeren etableres stier i området. Dette bør ske på en sådan
måde at der tages hensyn til mosernes uforstyrrede natur, som

hovedsti.

indeholder mange sjældne dyr og planter. Øget tilgængelighed
kan ske efter aftale med ejerne ved etablering af naturstier i
form at trampede stier og markveje.
Ved formidling af mosens historie og særegne natur, opnås
kendskab til og forståelse for mosens landskabelige og
kulturhistoriske værdier.
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Høje Taastrup-ringen

”Høje Taastrup-ringen” består af fem områder:


Det åbne land mellem Høje Taastrup og Hedehusene



Hakkemosen



Det åbne land nord for Holbækmotorvejen



Store Vejleådal



Området mod Syd - Ishøj
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Det åbne land mellem Høje Taastrup og
Hedehusene

Der er en skarp grænse mellem land og by og den markante
bygrænse er med til at give en stærk byidentitet. Der er fra
kommunens side et ønske om at bevare det åbne land mellem de to
byer. I dag kan man komme på tværs af dette område ad Høje
Taastrup stien. Det åbne land gennemskæres af Ring 5, som både
er en visuel og en fysisk barriere i landskabet.

Ved at undlade byudvikling i området, sikres den markante
grænse mellem Høje Taastrup
sammensmeltning af byerne undgås.

og

Hedehusene

og

Langs Ring 5 kan skabe en faunapassage.
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Hakkemosen

Hakkemosen, som rekreativt område. Hakkemosen indgår i et
regionalt friluftsområde som er under udvikling i overensstemmelse
med Helhedsplan for Hakkemosen 2000. Den fremtidige pleje af
området støtter sig til Plejeplan for Hakkemosen. Hakkemosen har
en rekreativ betydning for borgerne ved at være et større
naturområde tæt på byen. Området består af 7 ha afgræssede
arealer og 7 ha blomstereng, samt en stor sø, hvor der kan fiskes.
Omkring søen findes en grussti og flere opholdsarealer med
bålpladser og shelters.
I Hakkemosen er der skabt et aktivitets- og legeområde, Økobasen,
som bl.a. fungerer som udflugtsmål for kommunens
børneinstitutioner og skoler. Formålet er at stimulere børnenes
nysgerrighed og lyst til at bruge naturen.

Hakkemosen er et 50 ha stort naturområde, der ejes af HøjeTaastrup Kommune. Hakkemosen er dannet omkring den gamle
lergrav efter Hakkemose Teglværk, og landskabet bærer stadig
præg af lerudgravningerne.

I nær tilknytning til Hakkemosen findes tennis- og fodboldbaner.
Vest for Bondehøjvej langs Galgebakkevej ligger et naturområde
med moser og småsøer, hvor der kan fiskes.
For at fastholde de rekreative værdier i Hakkemosen plejes
områder i henhold til Plejeplan for Hakkemosen.
Det er ønskværdigt at bevare en grøn forbindelse mellem
Hakkemosen og Galgebakkevej.
Der bør arbejdes for at skabe en sammenhæng mellem
Hakkemosen, multiarenaen og området vest for Bondehøjvej.

Hakkemosen
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Det åbne land nord for Holbækmotorvejen

Der foreligger lokalplaner for henholdsvis det private dyrehospital,
Landbohøjskolens dyrehospital, Grenesminde og Nordparken.

På baggrund af et ønske om at skabe et fritidsområde med
overdrevslignende karakter, kan dele af Nordparken tilplantes
med lunde af løvtræer og afgræsses.
I forbindelse med en eventuel etablering af kolonihaver,
udvikles området så det fremstrå som en helhed med
forbindelse til Hakkemosen. Der eksisterer
stiforbindelse under motorvejen til Hakkemosen.

i

dag

en

For at forbedre adgangen fra Taastrup til Vestskoven, kan der
etableres en sti fra Agrovej via Snubbekorsvej til Kroppedal.
Området fremstår som landbrugslandskab. I området ligger
Landbohøjskolens forsøgsgård Højbakkegård med Pometet samt
Nordparken.
Nordparken er ejet Høje-Taastrup Kommune, hvor dele af den er
bortforpagtet. Nordparken indeholder en skydebane, græsningsfolde
som benyttes af den nærliggende rideskole og agilitybaner som
benyttes af områdets hundeklubber. Dele af området er fredskov.
Fra nord er der adgang til Nordparken fra Snubbekorsvej. Fra
Taastrup er der forbindelse til Nordparken via en sti, som løber forbi
Dybendalssøen og under Holbækmotorvejen. Fra Nordparken er der
stiforbindelse videre til St. Vejleådalen.
Hele området er ifølge Regionplanen udlagt til skovrejsningsområde.
Kommunen har foreslået at en mindre del af arealet vest for
Sengeløsevej udlægges til fremtidigt kolonihaveområde.

Grønt Atlas 34
27-03-2006. Dok nr. 1166303

Store Vejleådalen

Området er offentligt ejet. St. Vejleå og den tilhørende ådal er et af
Høje Taastrups vigtigste vådområder og spredningskorridorer, dvs.
spredningsområde for vilde dyr og planter. Den forbinder
”Sengeløse-ringen” med ”Høje Taastrup-ringen” og ”Vestskovkilen”
med ”Den Grønne Kile”.
Store Vejleådal er udpeget til regionalt friluftsområde, hvilket
betyder, at planlægningen skal sikre gode vilkår for friluftslivet under
hensyntagen til bl.a. biologiske, kulturhistoriske og landskabelige
interesser.

Afgræsningsfolde ved St. Vejleå

Der er mange afgræsningsfolde, der har forhindret de smukke enge
i at blive overvokset med buske og træer. Der er blandt andet en
stor afgræsningsfold syd for Roskildevej, der har til formål at
bekæmpe Bjørneklo på dette område.
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St. Vejleå er stærkt påvirket af vandindvindingen i området. St.

Området mod syd – Ishøj

Vejleås øvre løb (nord for Roskildevej) er påvirket af
grundvandsindvinding og tilledning af forurenet regnvand fra Ringvej
4, Albertslund Vest og Høje Taastrups nordøstlige del.
Vandkvaliteten og naturindholdet er nu i bedring blandt andet på
grund af tilførsel af lettere forurenet grundvand samt den mere
skånsomme vandløbsvedligeholdelse.
Der er cykel- og gangsti fra Køge Bugt til Vestskoven gennem St.
Vejleådal, hvilket er en utrolig værdifuld forbindelse, som muliggør at
Taastrupborgerne kan cykel til standen.
Fredningssagen pågår og i den forbindelse skal kommunen
udarbejde en plejeplan for det område, der er beliggende i HøjeTaastrup Kommune.

Området er beliggende i Ishøj Kommune, men er med til at danne
”Høje Taastrup-ringen”. Området fremstår som landbrugslandskab.

For at bevare den nuværende naturtype i det regionale

Høje-Taastrup Kommune har lejet et areal, syd for Sydskellet, hvor
der er etableret fodboldbaner. Desuden ejer kommunen et areal

friluftsområde, fastholdes græsning som naturpleje i St.
Vejleådalen.

med et regnvandsbassin syd for Sydvej ved Torslundemaglevej.
Området fremstår som et rekreativt område med blomstereng,
trampestier og bænke. Der er dårlig tilgængelighed til området, idet

I området nord for Roskildevej og øst for Holbækmotorvejen
forstærkes det eksisterende skovplantebælte.

det er afsides beliggende og Sydvej udgør en stor psykisk barriere
for adgangen fra det nærliggende boligområde Torstorp.

For at forbedre adgangsforholdene fra Taastrup til Hedeland,
kan der etableres en stiforbindelse fra idrætsanlægget ved
Sydskellet gennem ”Den Grønne Kile” i Ishøj Kommune evt. i
tilknytning til det grønne område omkring regnvandsbassinet
syd for Sydvej.
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Den grønne forbindelse Vadsby å

Vadsby Å fungerer som grøn forbindelse fra ”Hedehusene-ringen” til
”Sengeløse-ringen”. Langs Vadsby Å som udspringer øst for Fløng
løber en vandresti til Vadsby. Stien er omgivet af privatejet skov og
rørskov og er en del af ”Den 4. grønne ring”, hvor vandrestien
Vestskoven-Hedeland skal skabe forbindelse gennem Hedehusene
til Hedeland.

For at bevare den nuværende natur omkring Vadsby Å,
fastholdes plejen af vådområderne langs Åen.
Ved at udvikle og fastholde vandrestien langs Vadsby Å
bevares områdets værdifulde rekreative muligheder.
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Den grønne forbindelse Spangå

Spangå Naturområde er et
kommunalt ejet velfungerende
grønt område. Spangå
Naturområde er ikke kendt i den
brede offentlighed og der
mangler forbindelse til området
fra Sengeløse.

Spangå

For at udvikle Spangådalen som rekreativt område, bør
Sengeløse Grusgrav, efter endt udgravning, retableres og
tilføres en landskabelig dimension.
Ved naturgenopretning i områder bør det varierede landskab
sikres.
Ved etablering af stiforbindelse fra Sengeløse til Spangå
Naturområde øges tilgængeligheden til området.
Ved
Store dele af strækningen langs Spangå er ejet af Høje-Taastrup
Kommune. Dele af åen er rørlagt. Syd for Sengeløse har åen sit
forløb langs Sengeløse Grusgrav og Spangå Naturområde.

formidling

af

de

rekreative

kvaliteter

i

Spangå

Naturområde, opnås kendskab til og forståelse for områdes
landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Sengeløse Grusgrav har efter endt råstofindvinding potentiale som
rekreativt område. Området har i dag dårlige adgangsforhold.
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Den grønne forbindelse D ybendal
grøft

Ved at etablere en sti langs Dybendal Grøft skabes en
forbindelse mellem Sengeløse mose og Nordparken gennem
det åben land.

Dybendal Grøft fungerer som spredningskorridor fra Sengeløse
mose til fritidsområdet Nordparken. Åen er i dag utilgængelig i det
den er omgivet af landbrugsarealer.
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Den grønne forbindelse Store Vejleå

St. Vejleå fungerer som grøn forbindelse mellem Porsemosen og St.
Vejleådalen. Langs åen findes skovområder og våde enge. Flere
steder er åen utilgængelig. Området langs åen er fredet.
I samarbejde med Albertslund Kommune er der planer om etablering
af våde egne langs åen. Yderligere samarbejder Høje-Taastrup og
Albertslund kommuner om at iværksætte Bjørnekloprojekter.
Ifølge Regionplan 2005 er der mulighed for udvidelse af Albertslund
golfklub.

Ved at skabe offentlig adgang til naturområder langs St. Vejleå
nord for motorvejen åbnes for rekreative oplevelser i området.
Nord for Roskildevej kan skovplantningen forstærkes mod
motorvejen.
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Kragehavekilen
Ved at udvikle kilen som nærrekreativt område, skabes
mulighed for bynære naturoplevelser.
Ved at etablere en stiforbindelse i øst-vestgående retning,
skabes en stiforbindelse til Høje Taastrupstien

Kraghavekilen er et område i den nye bydel Kraghave, der ejes af
Høje-Taastrup Kommune. Kilen er bevidst friholdt for bebyggelse.
Kilen er netop et eksempel på, at der via grøn planlægning kan
sikres bynære naturområder i harmoni med bykvarterernes andre
behov. Området er tilsået med blomsterfrø og fremstår som en
frodig og farverig blomstereng til glæde for mennesker og ikke
mindst fugle, sommerfugle, insekter og andre smådyr.
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Taastrup-Valbykilen

Mølleparken
Mod nord, mellem Mølleholmen
og Rødkælkevej, findes
Taastrup Idrætsanlæg og i
forlængelse heraf ligger
Mølleparken.
Mølleparken er blevet til, dels på
baggrund af kommunal
planlægning, dels på grund af
Københavns Energis behov for
kildepladser. Den fungerer i dag
som en meget populær park i
byen. Mølleåen i Mølleparken
bag Taastrup Idrætspark og
Grønhøjgårdsvej har i
forbindelse med et
naturgenopretningsprojekt,

Mølleåen
med
plejeniveauer

sine

to

fået sine snoninger igen. I Mølleparken er græsset klippet på den
side af åen, hvor man kan færdes, mens det fremstår uklippet på
den anden side, åen danner altså grænse mellem det plejede og det
naturlige præg.
Taastrup-Valbykilen er en grøn kile sammensat af flere grønne
områder i den sydøstlige del af kommunen. Hele denne bydel består
af parcelhuskvarterer fra 60-erne. Kilen har stor værdi for områdets

Taastrup Enghave

beboere, både i kraft af dens nærrekreative betydning og idet den
udspringer fra det store regionale friluftsområde St. Vejleådal. Der er

kile mellem boligkvartererne. Dele af området består af fredskov og
hele området indgår i St. Vejleådal-fredningen.

et veludbygget stinet i området, som via tunneller skaber adgang fra
boligkvartererne til naturområdet. Taastrup-Valbykilen indgår i Store

Holmehaven

Vejleåfredningen. Fredningssagen er under udarbejdelse.

I Holmekvarteret findes en kommunalt ejet grønning, Holmehaven.

Nord for Rødhøjgårdsvej ligger Taastrup Enghave som er en grøn

Holmehaven er anlagt i forbindelse med udstykningen sidst i 60-
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erne. Holmehaven har gode grundværdier i form af ældre smukke

Mølleparken

egetræer.

Ved at videreudvikle parken i samarbejde med brugeren,
skabes en indbydende park som er tilgængelig for alle og

Tofteparken

byder på oplevelse af mangfoldighed, hvor variationen mellem

Mellem Rødhøjgårdskvarteret og Toftekvarteret findes Tofteparken,
som er et naturområde med karakter af slette med tjørn i højt græs.

natur- og parkpræg er hovedindtrykket.

Tofteparken indgår i Store Vejleåfredningen.
Insekter og dyreliv tilgodeses og blomstrende stauder, buske
og træer styrkes som et fremtrædende element i parken.

For at opnå variation i området kan Fredskoven på længere
sigt udvikles til naturprægede skov.

Åen i området plejes og udvikles, så hele forløbet fremstår
som en naturlig helhed.
Mølleparken

Ved at genoprette rørlagte dele af åforløbet i området, kan der
skabes et større sammenhængende forløb, som vil binde

Hele kilen Mølleparken
Ved at frilægge den del af åen som i dag er rørlagt mellem

delområderne i Taastrup-Valbykilen sammen og skabe en

Mølleparken og Tofteparken, kan der skabes en sammenhæng

helhed.

mellem områderne og vandet
karaktergivende element i området.

Ved at videreudvikle Holmehaven i samarbejde med beboerne

vil

fungere

som

et

Holmehaven
Ved at skabe forskellige oplevelsesmuligheder i de grønne
områder i kilen, sikres et varieret udbud til områdets beboere.

I Holmekvarteret, kan der skabes en vigtig kvarterpark, som
kan give boligområdet en klar grøn struktur.

Ved at fastholde plataner på parkeringspladsen ved Valby
Søndergade bevares et karakteristisk element i området.

Tofteparken
For at fastholde den nuværende naturtype kan området
afgræsses med får.
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Lokale grønne områder

Dybendalsøen
Nord for Dybendal Allé ligger et offentligt ejet grønt område med et
regnvandsbassin. Området ligger i et industriområde. Der er stier på
begge sider af søen. Området benyttes af gennemkørende cyklister,
Taastrup Fiskeforening og som åndehul for dem, der arbejder i
områdets virksomheder.

Hjørnet Taastrup Hovedgade - Skolevej
På hjørnet af Taastrup Hovedgade og Skolevej findes et lille grønt
offentligt ejet område. I dag består området af et græsareal med
enkelte større træer. Ved at udvikle området til en lille lokal park, kan
der skabes en stilfuld afslutning på den nyrenoverede Taastrup
Hovedgade.
I Høje-Taastrup Kommune findes en række lokale grønne områder
som ikke ligger i tilknytning til de grønne ringe, forbindelser og kiler.
De lokale grønne områder er:

Selsmosen
Selsmosen ejes af HøjeTaastrup Kommune og er et
rekreativt areal bag Taastrup



Dybendalsøen i Høje Taastrup



Hjørnet Taastrup Hovedgade - Skolevej



Selsmosen i Taastrup



Vandtårnparken i Taastrup



Engvadparken i Fløng



Baunehøj og Møllebakken i Fløng



Bål- og festplads i Sengeløse



Sengeløse Gadekær

Kulturringen, som er et
byfornyelsesprojekt. Der er i



Grønningen i Vridsløsemagle

1997 udarbejdet en

Station. Selsmosen er en grøn
oase med et springvand, der
ilter vandet i den gamle
tørvemose og trækker mange
fugle til. Området indgår i

udviklingsplan for Selsmosen.

Selsmosen
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Vandtårnsparken

Baunehøj og Møllebakken

Vandtårnsparken ejes af Høje-Taastrup Kommune. Parken ligger
langs Vesterparken på begge sider af Gasværksvej. Parken består

Møllebakken fungerer som et åndehul midt i Fløng, idet det har en
vild karakter med græsser og urter og er hjemsted for mange

af en renovering af den gamle Rådhushave øst for Gasværksvej og

insekter, smådyr og fugle. Fra Baunehøjens top er der udsigt over

et nyanlagt parkanlæg vest for Gasværksvej.

det meste af Fløng, og ved bakkens fod er der mulighed for boldspil
og andre aktiviteter på den klippede plæne. Færdslen gennem

Parken har fået sit navn på grund af det smukke gamle vandtårn,
som findes i parkens sydlige del.

området sikres i form af trampede stier, der snor sig over bakken.
Dele af Møllebakken er afgræsset af får. Denne form for anvendelse

Parken er en rigtig bypark, med

af får er både en billig driftsform og et rekreativt tiltag, der kan være
til glæde for børn og voksne i Fløng. Realiseringen af projektet er

klippet græs, slyngede

sket i et lokalt samarbejde omkring et fåregræsserlaug.

grusstier, smukke gamle træer,
legeplads og blomstrende
buske og stauder. Parken
tilbyder flere spændende
oplevelsesmuligheder. For at
bevare Vandtårnsparkens
parkpræg sikres et højt

Vandtårnsparken

plejeniveau.

Engvadparken
Engvadparken er beliggende i Fløng, syd for Fløng Byvej. Parken er
offentligt ejet og fungerer som en lille bypark med klippet græs,
grusstier, store træer og Fløngs eneste bevarede gadekær.
Områder benyttes blandt andet til boldspil og St. Hans bål. Der er

Møllebakken afgræsses af får

planer om at etablere en frugtlund.
Diversiteten og frodigheden på Møllebakken er vigtig at bevare ved
fremtidig drift og planlægning. Ved at fortsætte driften med
græssende får skabes et spændende overdrevslandskab med
spredte tjørn og gamle æbletræer.
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Bål- og festplads i Sengeløse
I forbindelse med Sengeløse Bys idrætsarealer ligger en lokal bålog festplads. Området er ejet af Høje-Taastrup Kommune.

Ved at bevare Dybendalsøen sikres et grønt åndehul.

Idrætsklubberne bruger arealet til loppemarkeder, St. Hans bål og

Hjørnet Taastrup Hovedgade – Skolevej udvikles til en lille

andre udendørsaktiviteter. Der er etableret en Beach Volley bane i
området.

lokal park.
Selsmosen udvikles i henhold til udviklingsplan for Selsmosen
1997.

Sengeløse gadekær
Sengeløse Gadekær ligger

For at sikre at Vandtårnsparken bevare sit parkpræg,

centralt i Sengeløse by med
kirken som nabo. Området er

opretholdes det høje plejeniveau.

offentligt ejet. Gadekæret
fungerer som en slags

Diversiteten

og

frodigheden

i

det

lokale

naturområde

rundkørsel, idet trafikken ledes

Møllebakken sikres ved at fastholde naturplejen og afgræsning
af området.

rundt om det i én retning. For at
bevare det nuværende udtryk

Engvadparken kan udvikles ved etablering af en frugtlund.

omkring gadekæret, udskiftes
de store gamle popler løbende,

Gadekæret i Sengeløse

Poplerne ved Sengeløse Gadekær udskiftes løbende.

da de er ved at dø.

Grønningen Vridsløsemagle

Udvikling af Grønningen i Vridsløsemagle
samarbejde med det lokale bylaug.

skal

ske

i

Grønningen er et lille grønt område ved Bartholinstrædet i landsbyen
Vridsløsemagle, området er offentligt ejet. Bylauget har selv sat
legeredskaber op og etableret en petanquebane. Området benyttes
udelukkende af lokalbefolkningen og skal fortsat udvikles i
samarbejde med bylauget.
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