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Flora- og faunapolitik
for Glostrup Kommune
Sådan skaber vi et grønnere Glostrup med en mere varieret og vild
lokal natur med blomster, urter og krat og masser af sprudlende liv
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Sådan skaber vi et grønnere Glostrup med en mere
varieret og vild lokal natur med blomster, urter og
krat og masser af sprudlende liv
Naturen i Danmark er presset. Mange dyre- og plantearter er i tilbagegang,
fordi de mangler egnede levesteder. Det gælder også i Glostrup, hvor vi ikke
har store ubebyggede arealer, vi kan udlægge til fri natur. I stedet må vi arbejde for at bibeholde og øge biodiversiteten i de eksisterende grønne områder
og andre levende elementer i byen.
Vi må være kreative og tænke alle arealer med. Det gælder både de kommunale arealer hos institutioner og i parkerne og vejrabatterne. Det gælder Vestskoven og villahaverne samt arealer hos virksomheder og boligselskaber. Ligesom
det gælder, når vi laver planer og udvikler byen.

Byens grønne områder som parker, sportspladser og fællesarealer fungerer
som grønne og rekreative åndehuller for byens borgere. Samtidig kan
bynatur udgøre væsentlige levesteder for dyr og planter. Derfor vil vi værne
om og udvikle den eksisterende natur i Glostrup Kommune.
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En biologisk mangfoldig natur er afgørende for balancen i vores økosystem
og mange arters overlevelse. Af hensyn til vores egen og efterkommeres
trivsel er det vigtigt med en varieret og tilgængelig natur, hvor alle er
velkomne. Naturen i Glostrup skal både nu og fremover rumme et mylder
af planter, dyr, svampe og mikroorganismer.

Flora- og faunapolitikken understøtter flere af FNs Verdensmål, herunder mål 11, 13,
15 og 17. Særligt gælder det for mål 15 om livet på land, biodiversitet og levesteder.
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Vi har

I Glostrup Kommune er der naturområder som Vestskoven, Ejby Mose og Harrestrup Å samt grønne frirum i form af parker, sportspladser, vejrabatter og såvel
kommunale som privatejede fællesarealer. De fungerer som levested og spredningskorridor for dyr og planter og er samtidig med til at gøre kommunen til et
attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Vi vil

Glostrup Kommune vil prioritere naturen og den biologiske mangfoldighed i
kommunens arbejde:

GRÆSAREALER OG RABATTER
Veltrimmede rabatter og sprøjtegift er skidt for den biologiske mangfoldighed.
Glostrup Kommune har ikke anvendt sprøjtegifte siden 1998. Sprøjtegifte er
beregnet til at nedkæmpe uønskede insekter og planter. Men giften rammer hele
økosystemet. Vi vil øge naturværdien ved at:
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•

ekstensivere driften og reducere arealer med hyppigt og kortklippet
græs i græsplæner og vejrabatter

•

udlægge flere græsarealer og rabatter til arealer med urter og
blomstrende planter med mange hjemmehørende arter til gavn for
blomstersøgende insekter som bier og sommerfugle

•

fortsat undlade kemisk bekæmpelse.

Flora og faunapolitik for Glostrup Kommune

PARKER, GRØNNE ÅNDEHULLER OG REKREATIVE OMRÅDER
Naturens kvalitet afspejles i de arter, som lever i den. Derfor skal vi værne
om de værdifulde og sjældne arter. Vi vil udvikle de grønne områder til
gavn for natur og biodiversitet ved at:
•

skabe sammenhæng mellem grønne områder, så de kan fungere som
spredningskorridor for planter og dyr

•

bevare gamle træer træer og større buske i parker, alléer og bynære
skove til gavn for trælevende arter

•

øge antallet af træer, store buske og urter med mange hjemmehørende
arter, som understøtter fødegrundlaget for pattedyr, fugle og insekter

•

kun fælde træer og større buske, der er syge, døde eller på anden måde
udgør en risiko, og altid genplante så den samlede naturværdi øges

•

udlægge mere dødt ved og flere kvasbunker i byernes grønne områder
for at skabe flere og større variation i levesteder

•

skabe flere og bedre levesteder for dyr og planter ved at tilpasse
driften, så den tager højde for arternes forskellige livsstadier

•

skabe nye vådområder, hvor det er muligt.
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BYUDVIKLING OG KLIMA
Vi vil indtænke natur i forbindelse med udvikling af kommunen. Det vil
vi gøre, både når vi udvikler nye byområder og omdanner eksisterende
områder. Herunder at:
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•

nye rekreative arealer anlægges så de understøtter en mere rig og
varieret natur

•

samtænke klimatiltag med hensyn til natur og biodiversitet, så
klimatilpasning i videst mulige omfang også gavner biodiversiteten og
giver byens borgere adgang til flere naturoplevelser

•

bruge Grønt Danmarkskort over særligt interessante eksisterende såvel
som potentielle naturområder til udvikling og indhold af den grønne
struktur i kommunen – også i sammenhæng med nabokommunerne.
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SAMARBEJDE OG FORMIDLING
Vi kan som kommune ikke klare opgaven alene. Borgere, virksomheder,
statslige og regionale lodsejere, foreninger og frivillige skal med. Nøglen
hertil er dialog og formidling. Naturen er fuld af fantastiske, fascinerende
og sjove historier. De kan øge vores glæde ved naturen samt anspore borgere og virksomheder til at tage ansvar for at bevare den. Vi vil:
•

fortsætte gode og indlede nye samarbejder med borgere, virksomheder
og statslige og regionale lodsejere om at skabe gode naturprojekter

•

bruge lokale og sociale medier mv. til at formidle de gode, sjove og
interessante lokale naturhistorier

•

fortælle om både offentlige samt borger- og virksomhedsdrevne
tiltag for at gøre Glostrup grønnere og øge lokale naturværdier og
biodiversitet

•

oplyse virksomheder og borgere om deres muligheder for at bidrage til
mere og bedre natur og biodiversitet.
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