
Randbeplantning i Nørreskov Park  
Opfølgning på 2. markvandring 

Deltagere: Repr. fra Grundejerforeningen Nørreskov Park og Parkforvaltningen og 
Driftsafdelingen i Furesø Kommune, 19. september 2017  

Hovedpointer fra turen 

Hvordan slutresultatet af beplantningen bør være 

Det skal være målet, at de valgte plantearter, har en størrelse og en vækstform, så de 
kan tillades at nå deres fulde potentiale. De skal ikke begrænses. Dvs. der skal ikke 
vælges planter, som man på forhånd ved bliver for store. 

Beplantningen skal være tæt i bunden og gerne med varierende plantevalg. Dette både 
øger mangfoldigheden og giver bedre levebetingelser for dyrelivet.  

Der bliver ikke tyndet fra toppen (dvs. vi tynder ikke de buske som er højest), men i 
stedet de buske som er blevet gamle, eller de arter som har selvsået sig, og som ikke 
passer ind. 

Specifikke områder på turen 

Syrenhegnet på mødet d. 29 marts 2017 blev det konstateret at syrenhegnet ud for 
Langkærvænge 22-28 ikke skal ændres. Det er fint med syrenhegnet og flere er glade for 
det. Driften har fjernet de største syrener og nu skyder syrener op forneden. Det er 
målet at syrenerne skal nå deres maks. højde (typisk c. 5 meter) og først tyndes når de 
bliver for gamle. Kommer der andre selvsåede planter ind, kan de bare blive stående, så 
længe det ikke er træer såsom ahorn, som bliver store. Disse typer selvsåede arter vil 
Driften fortsat fjerne.  

Syrenhegnet giver ikke megen biodiversitet, men da det kun drejer som et mindre 
område, så er det ok, at det forbliver ensartet. 

Slåenhegnet: Forsøgene med genvækst i områder med fældede slåen viser, at flere buske 
skyder igen og selvsår sig selv. Der er mange brændenælder i nogen af partierne. Til 
vinter, når brændenælderne er visnet ned, skal buskene prioriteres. Resultatet virkede 
tilfredsstillende for alle parter. Dog blev det besluttet, at en eventuel foryngelse af 
hegnet, skal foretages i etaper.  

De smalle, grønne korridorer imellem villaerne og rækkehuse i Mosegård Park. Her er 
der ikke nødvendigvis enighed om hvilken type beplantning der skal være. Der blev lagt 
op til, at der ved indplantninger kan vælges buskearter, som har potentiale til at nå deres 
fulde størrelse. 

Her må beplantningen gerne have mere ”have” præg og arter som hvid kornel, tørst og 
forsythia kan bl.a. anvendes. Det blev diskuteret om syrenerne bliver for høje, og 

 



konklusionen blev, at der skal være plads til syrenerne, men at de nok også udgør 
grænsen for hvor høj beplantningen bør være. 

Hæg hegn mod Skovlinjen Driftsgården vil tage de ”ukurante”. Træerne vil vokse højere, 
og kan derved komme op og skygge for grundejerne bag hegnet. Pt. er der dog ingen 
problemer i området. 

Hægbeplantningen mod Fiskebækvej Her blev der ikke fundet en umiddelbar løsning, 
men Benedicte og Christina vil overveje en mulig langvarig løsning. På den korte bane vil 
der ikke ske ændringer. Grundejerforeningen vil blive orienteret når vi kommer frem til 
et løsningsforslag. Skal der ske en radikal ændring, vil det kræve en ny anlægs 
investering.  

Ahorntræerne på Højeloft Vænge 
Flere af træerne ser ud til pludselig at mistrives. Flere steder ser det mistænkeligt ud, 
da den en del af den omgivende bøgehæk også er gået ud. Kommunen vil undersøge hvad 
årsagen kan være.  
Vi vil holde øje med træerne, og enkelte steder vil det muligvis være nødvendigt at 
erstatte dem med nye. 

Generelle udfordringer  

Mosegrise 
Hele området er plaget af mosegrise. Dette giver desværre store begrænsninger i hvad 
der kan plantes ind. Velegnede arter vurderes umiddelbart til at være tjørn, kvalkved, 
hyld, tørst og syren.  

Selvtægt  
Flere steder er der problemer med folk der udøver selvtægt, for at skaffe sig enten 
udsigt eller lys.  

På dele af strækningen ud fra Langkærvænge 60-72 er beplantningen helt væk. Man vil 
med fordel kunne plante grupper af træer og buske længere nede på græsarealet, så man 
samtidig laver en visuel afskærmning mod husene. Dette vil være en kompromisløsning, 
som skal udføres i dialog med grundejerne. Da der ikke virker til at være særlig fokus på 
denne problemstilling blandt beboerne, blev det besluttet ikke at gøre mere ved dette på 
nuværende tidspunkt. 

Slyngplanter  
Der er flere steder, hvor kaprifolien vokser kraftigt ind i buskene og gør det meget 
besværligt for driften at tynde i beplantningen. Det blev aftalt, at vi ikke skal kæmpe 
mod kaprifolien. Den må gerne være der, og det gør ikke noget, at den vikler sig ind i 
buskene. Beplantningen skal ikke tyndes jævnligt, hvorfor det må accepteres at blive 
mere besværligt, når man skal fjerne enkelte buske.  

Manglende ressourcer til bekæmpelse af invasive arter kommunen har ikke ressourcer 
til at bekæmpe alle invasive arter. Der blev på mødet diskuteret, om GF kunne nedsætte 
et arbejdshold, som kan hjælpe driftsgården med bekæmpelse af fx Vild Pastinak 
(Pastinaca sativa). Vej og Park vil dog tage problematikken op med naturafdelingen, som 
administrerer midlerne til bekæmpelse af invasive arter, da vi oplever et stigende 
problem.  

 



Brombær (armensk brombær) er en udfordring, da den agerer invasivt, og kvæler den 
anden beplantning. Brombær har dog en rekreativ værdi, da mange nyder at plukke 
plantens bær. Kommunen anbefaler at GF tager denne problemstilling op på 
generalforsamling, og om der kan nedsættes et arbejdshold, som kan hjælpe driftsgården 
med bekæmpelsen.  

Henlæggelse af haveaffald 
Flere steder kan det konstateres, at grundejere smider haveaffald på det kommunale 
areal. Dette er selvfølgelig på ingen måde i orden. Vi kommer dog ikke ud og fjerner det, 
da det ligger ud over hvad vi har kapacitet til. Vi opfordrer grundejerforeningen til at 
tage problematikken op på generalforsamlingen, og indskærpe at man ikke må dumpe 
haveaffaldet. Det skal køres til den kommunale genbrugsstation.  

Belysningsproblem for enden af langkærsvænge ligger en sti, hvor der ikke er belysning. 
Benedicte og Frederik vil tage dette videre til vejfolkene.    

 


