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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte den 4. december 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04521 

 

Resumé 

Formålet med 3. møde i opgaveudvalget er at få skabt involvering og ejerskab hos en bredere 
skare og at få dialog om og sparring på de foreløbige pejlemærker som opgaveudvalget nåede 
frem til på sit 2. møde. Udvalget skal til slut danne sig et overblik over de kommentarer og 
holdninger, der er kommet til udtryk på workshoppen. 
 

 
Baggrund 

Efter en indledende ekskursion d. 19. september 2019 holdt opgaveudvalget sit første møde d. 2. 
oktober og sit 2. møde d. 24. oktober 2019, hvor deltagerne fik mere viden om Gentofte 
Kommunes samarbejde med borgerne om hegn, hække og bevaringsværdige træer. Udvalget 
påbegyndte udarbejdelse af pejlemærker for de fremtidige anbefalinger i en workshop. Resultatet 
af drøftelserne danner grundlag for arbejdet på udvalgets 3. møde, med en udvidet deltagerkreds. 
 
Dagsorden for 3. møde: 

1. Program og formål med mødet 
2. Rammesætning af Det grønne Gentofte 
3. Workshop med cafédialog og temastationer 
4. Afrunding og farvel til gæstedeltagere 
5. Opsamling fra temastationer 
6. Afrunding og næste skridt 

 
På opgaveudvalgets 3. møde udvides deltagerkredsen de første to timer med repræsentanter for 
grundejerforeninger, Grønt Råd, Senior – og Handicapråd og borgere, der har meldt sig som 

interesserede i arbejdet med Det grønne Gentofte og andre interessenter.  
 
På mødet vil deltagerne få en kort indføring i opgaveudvalgets arbejde og høre lidt om Gentofte 
Kommunes samarbejde med borgerne om hegn, hække og bevaringsværdige træer. 
 
Fokus på 3. møde i opgaveudvalget er at få skabt involvering og ejerskab hos en bredere skare og 
i workshopform, at få dialog om og sparring på de foreløbige pejlemærker, som opgaveudvalget 
udarbejdede på sit 2. møde. 
 
Workshoppen omfatter følgende 5 hovedtemaer med underliggende pejlemærker: 
 

1. Hvordan skal bevaringsværdige træer bidrage til livskvalitet og villavejens grønne 
kvaliteter? 

2. Hvordan skal hegning/mur tilpasses villavejens grønne kvaliteter? 

3. I hvor høj grad skal regulering være med til at fremme det æstetiske og grønne vejbillede? 

4. Hvor meget kan villavejene bidrage til bæredygtighed? 

5. Hvordan kan oplysning og kommunikation fremme det æstetiske og grønne vejbillede? 

 
Udvalget skal slutte af med at danne sig et overblik over de kommentarer og holdninger, der er 
kommet til udtryk på workshoppen. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
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Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte: 
  

1. at udvalget drøfter de foreløbige pejlemærker med en udvidet deltagerkreds 

2. at udvalget danner sig et overblik over de kommentarer og holdninger der er kommet til 
udtryk på workshoppen 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ad. 1 Deltagerne blev fordelt ved temastationerne, hvor de drøftede de fem temaer i tre runder. 
Herefter blev resultaterne fra drøftelserne forelagt i plenum. 
 
Ad.2 Udvalget fik forelagt kommentarer og idéer fra de enkelte drøftelser: 
 
Tema 1 Bevaringsværdige træer. Deltagerne var enige om, at træer også i fremtiden skal bidrage 
til det grønne Gentofte. Det blev drøftet, om de store træer bør stå i private haver eller primært på 
vejareal. Der blev drøftet dilemmaer ved store træer, herunder trætyper og placering i forhold til 
vejbilledet. Der blev bl.a. efterspurgt en evaluering af kriterierne for udpegning af bevaringsværdige 
træer mht., hvorvidt kriterierne er tidssvarende. 
 
Tema 2 Hegning og mur og tema 3 Regulering. Temaerne blev slået sammen i en temastation. 
Deltagerne drøftede de faste hegns påvirkning af det grønne vejbillede. Den store variation af hegn 
og mure blev drøftet, og der blev givet bud på variationer af lave mure i kombination med træer og 
buske samt mure, der bidrager positivt til det grønne vejbillede. Der blev udtrykt ønske om et 
behov for regulering, der forhindrer de høje lukkede mure i skel og samtidig giver mulighed for, at 
bruge faste hegn i kombination med begrønning. 
 
Udvalget gav udtryk for, at der bør ske en fremtidig regulering af faste hegn og mure. 
At der overvejew hensyn til lokale forhold, der kan have betydning for opførelse og udformning af 
mure, eksempelvis terrænmure og støttemure. 
At bestemmelser i lokalplanen skal håndhæves, men at det skal ske på et oplyst grundlag. 
At der kan arbejdes med, at motivere borgere med eksisterende mure til begrønning med 
eksempelvis klatreplanter eller trækroner som overstandere. 
 
Tema 4 Bæredygtighed. Deltagerne drøftede mulighederne for, at villahaverne i højere grad kunne 
bidrage til eksempelvis tilbageholdelse af regnvand, større biodiversitet i plantevalg samt flere 
træer på egen grund. Flere af deltagerne var optaget af, at der plantes flere vejtræer. I den 
sammenhæng drøftedes de samfundsøkonomiske udfordringer ved at plante på asfaltarealer, hvor 
der er ledninger under overfladen og dårlige vækstforhold. 
 
Udvalget udtrykte interesse for, hvordan haveejerne kan motiveres til selv at bidrage til øget 
biodiversitet og flere træplantninger, herunder fx ved at den eksisterende brugerbetalte 
vejtræsordning kommunikeres samt at det overvejes, hvor der er egnede offentlige arealer med 
mulighed for vejtræsplantninger. 
 
Tema 5 Oplysning og kommunikation.  Deltagerne efterspurgte værktøj til bedre dialog mellem 
naboer, interesseorganisationer, professionelle aktører og kommune. Der var enighed om, at der 
allerede findes stor viden og et stort engagement fra mange aktører om det grønne Gentofte. Der 
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bør være særligt fokus på, at nå ud til de, der ikke er opmærksomme på de grønne kvaliteters 
betydning. 
 
Udvalget ønskede at få identificeret hvilken indsats, hhv. kommunen, haveejerne, 
grundejerforeninger, ejendomsmæglere, netværksgrupper, skoler m.fl. kan bidrage med som 
oplysningsambassadører for det grønne Gentofte. 
 
Bilag 

  
. 
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