
De formelle grønne områder viste 
også en stor variation af elementer. 
De indeholder mange af de land
skabskvaliteter, som findes i de 
uformelle grønne områder, men 
overgangene er bratte og stiliserede. 
Derudover domineres områderne af 
eksotiske, ikkehjemmehørende 
plantearter og vidtstrakte, intensivt 
plejede græsarealer. Disse kvaliteter 
er naturligvis målrettet den rekrea
tive brug, men resulterer i en lavere 
biodiversitet.

Biodiversitet ikke altid attraktiv
I tabel 2 ses de elementer, der i de 
grønne områder havde en særlig stor 
variation af planter og insekter. Vi 
har sammenholdt disse elementer 
med studier af folks ønsker til grøn
ne områder. Det viser sig, at en stor 

del af elementerne kan være proble
matiske i et rekreativt perspektiv.

De problematiske elementer omfat
ter bl.a. enge, der er vigtige for især 
pollen og nektarsøgende insekter. 
De fremstår uordentlige og er be
sværlige at færdes i. Krat, levende 
hegn og flerlagede, blandede be
voksninger med et horisontalt kro
nedække på 3080 % er værdifulde 
leve og skjulesteder for mange or
ganismer, men de tætte strukturer 
skaber utryghed. Der er bedre ind 
og udsyn i 2lagede bevoksninger 
med et horisontalt kronedække på 
1030 %, men de mangler til gen
gæld rumlige kvaliteter. Naturlige 
terrænformationer skaber et varieret 
mikroklima, som gavner både plan
ter og insekter, men ujævnt terræn 

nedsætter tilgængeligheden. Dødt 
ved er essentielt for mange organis
mer, men er ikke velset i byens 
grønne områder.

Elementer med synergieffekt 
Et af de elementer, der understøtter 
både biodiversitet og rekreative 
præferencer, er afgræssede enge.  
Ligesom enge er de rige på planter 
og insekter, men fremstår mindre 
uordentlige, da husdyrene holder 
vegetationen kort. Lineære elemen
ter som klippede hække og træer på 
række udgør værdifulde kontinuer
lige strukturer for bl.a. insekter og 
fugle. De har samtidig en rumska
bende effekt i landskabet. Flerlage
de løvbevoksninger med et horison
talt kronedække på 1030 % udgør 
både vigtige leve og skjulesteder og 
har også særlige indre rumlige kva
liteter. Vandelementer er både en 
vigtig kilde til liv og bidrager med 
stor herlighedsværdi.

Disse elementer kan være til inspi
ration for integration af biodiversi
tetshensyn i design og pleje af byens 
grønne områder. Læs mere om det
te i Videnblad nr. 06.0805.
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Tabel 1. Uddrag af resultaterne af biodiversitetsundersøgelsen. Elementerne er registreret for hele området, mens registreringen af plan-

ter er foretaget inden for udvalgte delområder.

Tabel 2. Elementer med høj biodiversitet set i forhold til folks ønsker til grønne områder.

Antal 
elementer 

(max = 164)

Diversitet (H) 
af elementer

Antal vedarter og
andel af eksotiske 

arter (%)

Diversitet (H) 
af vedplanter

Antal urtearter og
andel af eksotiske 

arter (%)

Diversitet (H) 
af urter

Fo
rm

el
le Fælledparken 57 2,02 20 (22%) 2,36 26 (27%) 1,39

Enghaveparken 29 1,79 18 (56%) 1,91 22 (41%) 2,04

Mimersparken 18 1,34 13 (31%) 1,67 16 (35%) 2,43

U
fo

rm
el

le Stejlepladsen 26 1,38 11 (27%) 1,94 30 (23%) 3,25

Nordhavnstippen 31 1,71 8 (25%) 1,55 43 (19%) 3,78

Amagerbanen 34 2,06 13 (15%) 1,61 30 (23%) 2,27

Elementer med høj biodiversitet
Høj 

præference
Lav 

præference

Eng x

Afgræsset eng x

Krat x

Levende hegn x

Klippet hæk x

Træer på række x

2-laget løvbevoksning 
med 10-30% horisontalt kronedække

x

Flerlaget løvbevoksning 
med 10-30% horisontalt kronedække

x

Flerlaget, blandet bevoksning 
med 30-80% horisontalt kronedække

x

Naturlige terrænformationer x

Dødt ved x

Vandelementer x
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