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Opsamling på borgerdialog omkring biodiversitetsfremmende 
aktiviteter i Vanløse  

I det offentlige rum  

Forgrønning af bymidten i Vanløse med blomsterbede og træer 

Vilde blomster i alle vejbede – rabatter og i alle friarealer langs vejene 

Flere vejtræer 

Flere vejtræer på offentlige såvel som på fællesveje og på pladser  

Bevarelse af gamle træer – lad træerne stå 

Korridorer til vilde dyr mellem hegn og haver  

Forgrønning af busholdepladser og stationer: oaser med historier  

Mere vild natur overalt 

Flere frugttræer i rabatter og på pladser  

Lad være at slå græsset på engen – lav stier i græsset 

Fældes et træ i Vanløse skal de erstattes af et ny træ 

Flere frugttræer i Grøndalsparken og flere frugtbuske 

Flere små damme og små søer 

Kortlægning af plantebiodiversiteten i Vanløse   

Bevar det store egetræ på hjørnet af Thyborøn Allé og Toftøjevej 

Meget mere uddannelse og oplysning om biodiversitet 

Skab lokale fællesskaber  

Fredning af de store træer i Vanløse 

Hjælp til hvordan der kan vokse grønt op ad facaderne  
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Mange ejendomme, foran beboelsesejendomme, har kun store græsplæner uden 
nogen form for blomster, buske og træer. Det må der gøers noget ved  

Regler gør at det er svært at lave vand i byen/vandhuller. Det skal lempes 

Indarbejd i byplanen: Plads til store træer med brede kroner imellem  

Diversitet også for øjet 

Inddrage børn og unge 

I det private område  

Opsætning af flere fuglekasser 

Udveksling/deling af overskydende frugt og grønt og frugt dyrket i egen have 

Flere giftfrie haver 

Flere insekt- og bi-hoteller  

Støtte til vilde blomster i haverne  

Generelt forbud mod at fælde træer – uanset- uden besigtigelse af en ansvarlig 
myndighed 

Begrænsninger af muligheder for flise/asfalt-betonbelægninger i haver og især 
forhaver 

Regler om at der kun må være max 20 % befæstet areal i  

Tilbyd private haveejere frugttræer og buske 

Fredning af store træer 

Flere vejtræer 

Græs på fortove omkring institutionerne  

Rabatterne med vilde blomster i alle fortove 

Reducer flisebelægningen 

Flere hække i stedet for plankeværker 

Mere vand i haverne  
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I beboer- og grundejerforeninger  

Flere fuglekasser, vilde blomsterenge og insekthoteller 

Grønne forhaver og indkørsler 

Samarbejd om opgravning/pløjning af græsarealer og etablering af vilde 
blomsterbede  

Vigtigt med økonomisk støtte i form af en proceskonsulent ved beslutning om 
forandring af grønne områder i lejlighedskomplekser 

Husk børn og unge i etablering af nye grønne områder. F.eks. egne små haver, 
hvor der kun dyrkes grøntsager 

Opret en gruppe der laver videoer eller visualiserer de gode eksempler i Vanløse. 
Beskriv hvordan processen gribes an 

Kommunikation mellem beboerforeninger, andelsforeninger m.fl. på tværs for at 
få inspiration til biodiversitetstiltag 

Flere tiltag i stil med det der er gjort i beboerforeningen Hvidkildegård 

Grønne fortove og indkørsler 
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Registreringskort over biodiversitetsfremmende aktiviteter og -
behov i Vanløse 

 


