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Dragør, den 23. marts 2022 

  
 
 
 

 
Kommentar til Kommuneplan 2022 
 
Liste T har med interesse læst forslaget til kommuneplan 2022, som efter det anførte ventes at dække 
udviklingen i kommunen de næste 12 år.  
 
Vores kommentarer adskiller sig på enkelte punkter fra de tidligere indsendte kommentarer, fordi Liste T 
har justeret sin politik på baggrund af beslutninger på foreningens generalforsamling den 23. januar 2022.  
 
Kommuneplanen forholder sig primært til den fysiske planlægning i kommunen. Det betyder, at de afledede 
konsekvenser for den demografiske udvikling ikke er belyst, herunder betydningen for udviklingen på 
daginstitutionsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Med den omfattende tilvækst på boligområdet, 
som forslaget lægger op til, vil der blive brug for en markant udbygning af daginstitutionerne og på 
skoleområdet, som ikke er belyst. Det er en betydelig svaghed ved kommuneplanen, som bør afhjælpes 
efterfølgende i gennemarbejdede Kommuneplantillæg om de nævnte emner.  
 
 
BYERNE 
Liste T er enig i Kommunalbestyrelsens 5 mål, som anført side 11. Målene er fint reflekteret i Retningslinjer 
for boligbyggeri side 11. 
 
Nedenfor gennemgås de punkter i planforslaget, som strider mod de anførte mål. Endvidere anføres 
supplerende forslag, som vil bidrage til overholdelse af målene.  
 
 
Ad. Større områder til nye boliger 
Første dot side 12 vedr. Engvejsarealet ønskes ændret. Teksten lægger op til fuld bebyggelse af området. 
Ifølge første dot under retningslinjerne side 14 vil kunne tillades ”etageboliger eller tæt-lav boligbebyggelse 
med op til 2½ etage.” 
 
Liste T kan alene støtte en bebyggelse på max. 3.000 m2 til et seniorbofælleskab placeret uden for den 
tidligere opvisningsbane. Placeringen af bofællesskabet skal i givet fald ske på den østlige del af arealet 
mellem tennisklubben og SFOen. Resten af arealet friholdes til et sammenhængende grønt område til 
rekreative og sportslige formål som del af byens overordnede grønne struktur. Samtidig ønsker Liste T, at 
det gamle boldklubhus på sigt inddrages i det grønne område.  
 
Retningslinjerne for større områder til nye boliger side 14 ønskes tilrettet i overensstemmelse hermed. 
 
Liste T er opmærksom på, at bebyggelse af dele af arealet strider mod den generelle retningslinje for 
boligbyggeri side 13 om, at der ikke udlægges nye arealer på bar mark til boligbyggeri, men vil dog støtte en 
bebyggelse på max 3.000 m2, da det umiddelbart er eneste mulighed for etablering af et seniorbofællesskab 
i Dragør Kommune. 
 
Tredje dot side 12 vedr. arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen ønskes slettet. Liste T ønsker at 
fastholde området som grønt område. Det benyttes flittigt af områdets børn til leg. Hvis muligheden for 
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bebyggelse alligevel fastholdes i Kommuneplan 2022, bør bebyggelsen respektere gældende Byplanvedtægt 
nr. 4, Kvarter V, hvorefter der indenfor kvarteret kun må opføres såkaldte ”gårdhuse”.  Der kan således på 
ingen måde etableres ”varieret etageboligbyggeri”, som anført. 
 
Fjerde dot side 12 vedr. arealet nord for Kirkevej ved Thimannsvænget ønskes slettet. Forslaget strider mod 
den generelle retningslinje for boligbyggeri side 13, om at der ikke udlægges nye arealer på bar mark til 
boligbyggeri, og der ses ingen begrundelse for boligbyggeri på arealet.  
 
Femte dot side 12 vedr. Rosenlund ønskes slettet. Det er at stikke borgerne blår i øjnene at signalere, at 
Rosenlund inden for planperioden vil kunne omdannes fra sommerhusområde til helårsbeboelse, da dette 
vil kræve både en ændring af Planloven og af Fingerplanen fra 2019.  
 
Spørgsmålet er belyst i Planlægningsnotat nr. 01.21, der var bilag til pkt. 15 på Kommunalbestyrelsens 
møde den 3. marts 2022:  
 
”I Lov om Planlægning (Planloven), LBK nr. 1157 af 01/07/2020, beskrives i lovens §5b, at alle 
sommerhusområder beliggende i kystnærhedszonen, hvortil hele Dragør Kommune kan henføres, fastholdes 
til ferieformål.   
 
Samtidig fastslår Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning; den såkaldte Fingerplan 2019, i 
lighed med de tidligere Fingerplaner, i direktivets kapitel 5, hvilke typer fritidsanlæg, der kan placeres i hhv. 
de indre og de ydre grønne kiler. Her ses at de eksisterende sommerhusområder i Dragør Kommune, er 
placeret i en af de indre grønne kiler, og derfor skal fastholdes som rekreativt område til ferieformål.   
 
På det foreliggende grundlag kan et ønske om en eventuel statusændring fra sommerhusområde til 
helårsområde, ikke gennemføres, da det forudsætter en revision af Fingerplan 2019 og en ændring i 
Planloven.” 
 
Ad. Retningslinjer for boligbyggeri 
Liste T er enig Retningslinjerne for boligbyggeriet, side 13. De er fint i tråd med de 5 mål side 11.   
 
Liste T anbefaler, at der under Retningslinjer indføjes 2 nye punkter:  

 Det er ikke tilladt at opføre 2-plansvillaer i eksisterende villaområder og områder med tæt lav 
bebyggelse 

 Terrænregulering skal som hovedregel undgås, idet byggeri skal tilpasses det naturlige terræn med 
henblik på at undgå indbliksgener, og risiko for at jord skrider, at regnvand ledes til omkringliggende 
grunde og for at fastholde landskabets flade karakter. 

 
Forslagene understøtter kommunalbestyrelsens mål (side 11), ”At lokale særpræg kvartererne imellem skal 
fastholdes, styrkes og videreudvikles.” 
 
 Forslaget om forbud mod 2-plansvillaer, der indebærer et maksimalt etageantal på 1½ etage, bør indføjes i 
”rammerne” for de enkelte byområder i feltet om bygningsomfang og -udformning. 
 
Ad. Retningslinjer for nye boliger i eksisterende boligområder 
Retningslinjerne bør afspejle kommunalbestyrelsens beslutning den 25. marts 2021, pkt. 13:  
 
”Vi (ACOTV / kommunalbestyrelsen) ønsker at skabe bedre muligheder for byfortætning i boligområder med 
åben-lav bebyggelse. Det betyder:· At der indarbejdes en retningslinje i Kommuneplanen, som skaber 
mulighed for byfortætning ned til 550 m2 og en bebyggelsesprocent på maksimalt 30% i de på kortet i 
kommuneplanen udpegede områder· At implementeringen overordnet vil ske i takt med at lokalplanerne for 
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de enkelte områder bliver opdateret. I mellemtiden kan Dragør Kommune via enkeltsagsbehandling give 
dispensation fra lokalplanen, men der er ikke tilvejebragt en ret til byfortætning, før lokalplanerne er 
fornyet· For at undgå indbliksgener m.v. skal blandt andet højder, tagformer og afstande til skel svare til det, 
der er karakteristisk for det enkelte område. Det spørgsmål vil indgå i den konkrete byggesagsbehandling.” 
 
Forslaget til Kommuneplan 2022 følger ikke kommunalbestyrelsens beslutning af 25. marts 2021. Med sin 
beslutning den 25. marts 2021 har Kommunalbestyrelsen i enighed vedtaget, at bygningsreglementets 
muligheder for øget byfortætning og højere bebyggelsesprocent ikke ønskes implementeret i Dragør 
Kommune. Det betyder, at anden dot side 16 må omformuleres, idet der ikke kan tillades grundstørrelser 
mindre end 550 m2, og der kan ikke tillades en bebyggelsesprocent højere end 30 %.  
 
Ligeledes skal fjerde dot side 16 omformuleres i overensstemmelse med beslutningen af 25. marts 2021, 
idet der ikke er fritagelse for kravet om lokalplan ved etablering af dobbelthuse. Der foreslås følgende tekst:  
 

 Byfortætning kan generelt alene ske på baggrund af en lokalplan med bestemmelser om 
bebyggelsens omfang, beliggenhed, højder og parkering. Findes der ikke allerede en lokalplan, skal 
den udarbejdes og godkendes, inden byggeriet kan godkendes. Dog kan der gives dispensation fra 
lokalplankravet for enkeltstående fortætninger, såfremt byggeriet ikke medfører nabogener eller 
bryder med bykvarterets helhedskarakter.  
 

En bebyggelsesprocent på 40 % på en grund på 450 m2 vil muliggøre et byggeri på 180 m2. Altså et stort hus 
på en lille grund, hvilket strider radikalt mod det overordnede mål (side 11) om ”at skabe et mere varieret 
boligudbud med flere mindre boliger”.  
 
Med en grundstørrelse på 450 m2 vil store dele af Søvang kunne omdannes til dobbelthuse og kædehuse. 
Søvang vil ligge åben for spekulationsbyggeri og på sigt miste sin karakter. Det vil stride mod første mål 
(side 11) om ”at fastholde og udvikle de kvaliteter, der kende tegner kommunen.” Samme problem vil opstå 
i dele af vængekvartererne og på Nord. Det ønsker Liste T at undgå. Derfor ønsker Liste T at fastholde 
Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. marts 2021. 
 
TRANSPORT OG MOBILITET 
Liste T er enig i Kommunalbestyrelsens 5 mål, som anført side 40/41.   
 
Ad. Retningslinjer for parkering  
Retningslinjerne side 46 er for summariske i lyset af de udfordringer, der især er med hensyn til parkeringen 
i og omkring Dragør gamle by. 
 
Det bør fremgå klart af Kommuneplan 2022, at der tidligt i planperioden vil blive udarbejdet en strategi for 
parkering, der sikrer tilstrækkelige parkeringsmuligheder for byens borgere og gæster, uden at værdifulde 
miljøer og naturområder lider overlast. Strategien bør sikre en løsning på de specielle parkeringsmæssige 
udfordringer, der er i og omkring den gamle bykerne.  
 
Princippet om parkering på egen grund er ikke realistisk i den gamle by. Aktuelt sker der piratparkering i vidt 
omfang, selv om der er parkering forbudt uden for afmærkede båse. Ulovligt parkerede biler skæmmer ikke 
mindst oplevelsen af det bevaringsværdige bymiljø. De kan desuden udgøre et sikkerhedsproblem i 
forbindelse med brand og udrykningskøretøjer. 
 
Parkeringsstrategien bør endvidere indeholde en plan for opstilling af el-ladestandere, idet kommunen 
snarest bør udarbejde forslag til hvor, der kan opstilles sådanne standere. Den nuværende formulering 
tager ikke højde for elektrificeringen af den danske bilpark, der vil finde sted i planperioden. Planen bør 
endvidere indeholde retningslinjer for vilkår for private aktørers opstilling af ladestandere. 
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SKOV 
Liste T er enig i Kommunalbestyrelsens mål for skovrejsning side 81.  Vi er også enige i de foreslåede 
skovrejsningsområder i tilknytning til Kongelunden, jf. kortet side 83. Men vi finder, at Dragør Kommune bør 
være mere ambitiøs med hensyn til skovrejsning og sikring af grønne træk i kommunen og dermed sikre et 
større bidrag til Grønt Danmarkskort.  
 
Tilgængelig skov tæt på boligområder er generelt med til at sikre borgernes sundhed og trivsel, både fysisk 
og mentalt. Investering i skov er således en langsigtet investering i sundhed og trivsel og dermed en 
investering, der sparer omkostninger på sundhedsbudgettet.  
 
Der mangler bynær skov i Dragør Kommune, og der mangler grønne træk i øvrigt i vores boligkvarterer.  
 
Træpolitik 
Liste T foreslår, at Dragør Kommune Indskriver en hensigtserklæring om, at kommunen tidligt i plan-
perioden vil udarbejde en ”træpolitik”. Der kan hentes værdifuld inspiration i Frederiksberg Kommunes 
træpolitik. 
 
Træpolitikken bør både omfatte bevaring, plantning og pleje af træer af væsentlig betydning for miljøet i de 
forskellige bykvarterer og langs vore veje samt en politik for mere bynær skov. 
 
Det er allerede nu et krav i flere lokalplaner og byplanvedtægter, at hegn mod offentlig vej skal være 
naturlige.  Men det håndhæves ikke. Derfor bør det være en del af træpolitikken, at grønne hegn ikke 
afløses af plankeværker og lydafskærmninger. Hvor borgere vælger at opsætte sådanne hegn, bør de 
konsekvent pålægges at plante en grøn bevoksning ud mod den offentlige vej.  
 
Liste T foreslår konkret, at Dragør Kommune udlægger nogle kommunalt ejede jorde til skovrejsning, gerne 
suppleret med tilknyttede private arealer. De enkelte arealer og deres mulig tilplantning er beskrevet i 
vedhæftede bilag, der også indeholder et økonomisk overslag. De foreslåede arealer udformes og placeres i 
landskabet, således at de ikke kompromitterer den generelle oplevelse af ”hollænder-landskabet” med den 
klare afgrænsning mellem by og land, idet de allerede er afgrænset af levende omkring stiforløb mv.  
 
De fleste områder er markeret som neutrale i kommuneplanforslaget. Det betyder, at der umiddelbart kan 
ske skovrejsning. Undtaget herfra er området ved campingpladsen, der er markeret som skovrejsning 
uønsket. Dette bør ændres til skovrejsning ønsket eller neutralt område.  
 
Økonomien tager afsæt i, at der vil kunne opnås finansiering af plantning og hegning fra Growing Trees 
Network, der skaffer midlerne via firmaer/organisationer, der køber klimakompensation. Hertil kommer 
mulige fondsmidler eller andre private midler til konkrete nye skovarealer. 
 
Skovrejsningen bør fokusere på at sikre stor biodiversitet, stor herlighedsværdi og rekreativ værdi samt høj 
almen tilgængelighed. Hertil kommer, at ny skov vil bidrage til at sikre renere grundvand. 
 
Skovrejsning har desuden en klar klimaeffekt. Ved plantning af 13 ha skov kan regnes med binding af 10 ton 
CO2/ha pr år. Med 100-årig omdrift vil udlæg af de 13 ha over perioden sikre binding af 13 * 10 *100 ton = 
13.000 ton CO2. 
 
Det drejer sig om følgende arealer:  
1. Skov ved Ndr. Dragørvej, Køjevænget og det gamle jernbanespor mellem Dragør og Store Magleby. 

Arealet er på ca. 7,5 ha, hvoraf Dragør Kommune ejer ca. 2 ha. 
 

2. Skov ved Kirkevej mellem Maglebylund og Kirkevej 56. Arealet på ca. 1 ha er kommunalt ejet. I 
Kommuneplanrevisionen fra 2005 er området vist som skovplantet. 



5 

 
3. Fælledvej bag genbrugspladsen og til Hovedgrøften, samt areal foran campingpladsen langs 

Bachersmindevej. Arealerne er kommunalt ejede. Arealet bag Genbrugspladsen er ca. 6 ha Det har 
tidligere har været lejet ud til jagt. Arealet nord for campingpladsen er 1,5 ha. 

 
4. Såfremt der realiseres skovrejsning på areal nr. 1, vil det give god mening også at rejse skov på arealet 

vest for Thimannsvænget mellem den nye skov og Kirkevej. Det anbefales derfor, at dette areal 
markeres som muligt skovrejsningsområde. Arealet på ca. 8 ha er privatejet. 

 
Herudover ønsker Liste T, at der i Kommuneplan 2022 indskrives en hensigt om, at Kommunen vil gå i dialog 
med Store Magleby Bylaug om pleje og udvikling af Lergravene, og med Grushulllernes Venner om en 
plejeplan for Grushullerne. Begge forslag er nærmere beskrevet i bilaget. 
 
Ud over de nævnte områder ønsker Liste T, at der ses på mulighederne for at forøge den rekreative værdi af 
Kongelunden med tilgrænsende statsskovarealer. Det er et betydningsfuldt område, som kunne udnyttes 
meget bedre til rekreative formål, end det sker i dag.  
 
Liste T anbefaler, at Dragør kommune tager initiativ til nedsættelse af et brugerråd, og at der som led i 
udviklingen af områderne udarbejdes en konkret plejeplan med sigte på at højne den rekreative værdi for 
Hovedstadens borgere generelt, men ikke mindst for beboerne i Søvang. Dette bør i givet fald ske i 
samarbejde med Naturstyrelsen Hovedstaden og ejerne af arealerne.  
 
KLIMA OG ENERGI 
Liste T er enig i de tre mål for klima og energi, der er nævnt side 123. Ingen kan vel være uenig. Men 
retningslinjerne for opfyldelse af målene er ukonkrete og uambitiøse.  
 
Dragør Kommune har udfordringer på stort set alle forsyningsområder vedr. naturgas, elforsyning til bilpark 
og varmepumper til erstatning for naturgassen samt it-netværk ikke mindst i den gamle by. Ingen steder er 
der inspiration til konkret handling at hente i kommuneplanen.  
 
Det anføres, at en ny varmeplan for grøn omstilling af varmeforsyningen af boliger i Dragør kommune 
forventes udarbejdet i planperioden. Tak for det. Liste T er helt enig, men ønsker præciseret, at det vil ske 
som noget af det første i den 12 år lange planperiode. Omstillingen skal igangsættes meget hurtigt, hvis vi 
skal opfylde det første mål om, at Dragør Kommune skal bidrage ambitiøst til, at de nationale klima- og 
energimål kan nås som fastsat ved klimaloven af 2020. Borgerne må kende målene for kommunens 
fremtidige varme- og el-infrastruktur hurtigst muligt, så fejlinvesteringer undgås. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tværpolitisk Forening 
v. Kristine Bak 
Rønne Allé 29 
2791 Dragør 
 
 
 
Vedhæftet bilag:  
1. Forslag om bynær skov i Dragør Kommune 
  



6 

Bilag   
 
 
Forslag om bynær skov i Dragør Kommune 
Kortet viser de yderligere områder, der foreslås udlagt til bynær skov i Kommuneplan 2022. Det foreslås, at 
der sker skovrejsning i områderne nr. 1 – 3. Der er udarbejdet et forslag til beplantningsplan for hvert af 
områderne.  
 
Der foreslås endvidere, at område 4 udlægges til mulig skov, således at der bliver mulighed for på sigt at 
sikre et sammenhængende skovområde mellem Ndr. Dragørvej og Kirkevej.  
 
Det foreslås, at der udarbejdes en plejeplan i samarbejde med ejerne eller andre relevante parter for nr. 5 
og 6.  
 
 

 
 
 
Skovrejsning 
 

1. Dragør Byskov ved Ndr. Dragørvej, Køjevænget og det gamle jernbanespor. Arealet er på ca. 8 ha, 
hvoraf Dragør Kommune ejer ca. 2 ha.  
 

2. Store Magleby Lund, Skov ved Kirkevej mellem Maglebylund og Kirkevej 56. Arealet på ca. 1 ha er 
kommunalt ejet og tidligere udlagt til skov. Området er markeret som neutralt i Kommuneplan 
2022. Det betyder, at skovrejsning er mulig. 
 

3. Skomagerskoven og Skomagervælen. Et sammenhængende areal ved Fælledvej bag 
genbrugspladsen og til Hovedgrøften, samt arealet foran campingpladsen langs Bachersmindevej. 
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Arealet bag Genbrugspladsen (Skomagerskoven) er ca. 6 ha. Det har tidligere været lejet ud til jagt. 
Arealet nord for campingpladsen (Skomagervælen) er ca. 1,5 ha. Begge arealer er kommunalt ejet. 
Skomagerskoven er i Kommuneplan 2022 vist som skovrejsning uønsket. Denne markering bør 
ændres til neutralt eller skovrejsning ønsker. 
 

4. Mulig fremtidig udvidelse af Dragør Byskov, således at det samlede skovareal bliver ca. 16 ha. 
Arealet er privatejet. Området er markeret som neutralt i Kommuneplan 2022. Det betyder, at 
skovrejsning er mulig. 
 

Plejeplaner for eksisterende naturområder  
 

5. Lergravene, i dialog med Store Magleby Bylaug, der ejer området. Arealet er ca. 5 ha. 
 

6. Grushullerne, i dialog med Grushullernes Venner. Kommunalt ejet. Arealet er ca. 3 ha. 
 
 
Idéen med ny skov i Dragør Kommune 
Tilgængelig skov tæt på boligområder er generelt med til at sikre borgernes sundhed og trivsel, både fysisk 
og mentalt. Investering i skov er således en langsigtet investering i sundhed og trivsel og dermed en 
investering, der sparer omkostninger på sundhedsbudgettet.  
 
Både af hensyn til borgerne og af hensyn til naturen bør skovrejsningen fokusere på at sikre stor bio-
diversitet, stor herlighedsværdi og stor tilgængelighed for kommunens borgere og gæster.  
 
 
Generelle hensyn ved skovrejsning  
Der er udarbejdet forslag til beplantningsplaner for områderne 1 – 3. For at opfylde de overordnede mål 
med skovrejsningen er der nogle generelle hensyn, som må tages ved de enkelte projekter: 
 
Varieret beplantning 
Både for at sikre høj oplevelsesværdi og stor biodiversitet skal skoven tilplantes med forskellige træsorter. 
Hertil kommer hensyn til grundvandsspejlet, idet nogle træer er mindre sårbare over for højt grundvands-
spejl. Der bør endvidere sikres lysåbne områder i skoven. 

- Nåletræ som thuja, skovfyr, lærk og evt. ædelgran er vigtige i relation til småfugle og dyr. Generelt 
har indblanding af nåletræ stor biodiversitetsmæssigt værdi. 

- Eg bør være et stort element i beplantningen på arealer med højt grundvandsspejl. Egen kan 
blandes med lind, hassel, avnbøg og enkelte nåletræer.   

- Kirsebær og ægte kastanje samt spidsløn og rødeg kan plantes på områder, hvor terrænet er hævet 
lidt f.eks. efter gravning af sø. De vokser hurtigt og har flotte efterårsfarver. Der plantes avnbøg og 
hassel for at sikre en underetage.  

- Avnbøg vokser ikke så hurtigt. Den minder om bøg, selvom det reelt ikke er en bøg. Den tåler 
højtstående vand modsat bøgen. På sigt er avnbøg en god art, fordi det er et skyggetræ, der virkelig 
giver skovstemning. 
 

Skovbryn 
Omkring hver skov plantes et skovbryn i 10 – 20 meters bredde. Skovbrynet består af 50% træer og 50% 
buske. Eg bør være et af de primære løvtræer. Skovbrynet er altså også skov og ser ud som skov, blot med 
en underetage af buske. Længst mod yderkant plantes buske, der er lyskrævende, som vilde roser, benved 
og kvalkved. Længere inde plantes mere skyggetålende buske som hassel og fjeldribs. Der plantes godt 15 
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forskellige arter i hvert skovbryn. Der vil være stor biodiversitet. Det vil være smukt og give føde. Det vil 
være levested for masser af småfugle og i øvrigt give læ i skoven.  
 
Slyngede sti- og beplantningsforløb 
Tilgængeligheden og en høj rekreativ værdi sikres gennem stiforløb, der naturligt leder skovens brugere 
rundt til nye oplevelser.  
 
Der plantes i krumme linjer og indlægges spor fra start med ca. 5 m bredde. På kortene er de vist som 
stiplede linjer. Når renholdelse mellem planterne er afsluttet efter 2 ½ sæson, sås græs i efteråret år 3. Så 
har man fine græsspor de første 10-15 år, inden træerne lukker helt. Det er primært fra disse spor, man 
oplever skoven. 
 
Alternativt kan også anlægges fastfunderede stier fra starten, så man kan færdes ubesværet med 
barnevogne og kørestole mv. uanset vejrforhold. Dette er dog en dyrere løsning. 
 
Topografiske træk 
De topografiske træk i området udnyttes og forstærkes, idet lavninger kan graves dybere, så der kommer en 
lille sø, og den afgravede jord hæver terrænet ved siden af. Eksisterende bakker kan evt. omformes, så de 
falder mere naturligt ind i terrænet. 
 
 
Dragør Byskov 
Vi har kaldt skoven ved Ndr. Dragørvej, Køjevænget og det gamle jernbanespor for Dragør Byskov, fordi den 
vil give værdi til de byområder i Dragør, der aktuelt har længst afstand til en skov. Skoven vil have en høj 
tilgængelighed via Banestien, Slørvej og Ndr. Dragørvej. 
 
Beplantningsplanen forudsætter, at Dragør Kommune erhverver den nordlige del af arealet på ca. 6 ha, der 
er privatejet. 
 
Der er 8 ha ny skov, inklusive tilgrænsende eng. 
 
 
Beskrivelse 

1. sø graves på det laveste sted, og omliggende terræn hæves med 30-40 cm 
2. Skovbryn vest og nord 20 m og 10 meter mod øst og syd 
3. I alt ca. 10-15% plantes med nåletræ, et stort stykke med thuja, ellers stykker med skovfyr 
4. Eg udgør ca. 25% af det areal, der plantes med løvtræ. I egen indblandes lind, hassel, avnbøg og 

skovfyr + evt. ædelgran.  
5. Skovbryn udgør ca. 1,5 ha. altså over 20% af det samlede areal. Skovbrynet består af 50% træer og 

50% buske.  
6. Kirsebær og ægte kastanje samt spidsløn og rødeg plantes mod øst for søen, hvor terrænet er 

hævet lidt efter gravning af sø.  
7. Avnbøge stykker. Der indplantes 10 % lærk + lidt alm. ædelgran 
8. Sø og lysning etableres mod vest for fremme det rekreative og biodiversiteten. 
9. Mod syd bevares højen. Den omlægges dog lidt, så den ser lidt mere naturlig ud og får større værdi 

som kælkebakke, udsigtspunkt og turpunkt 
10. Mod øst blomsterenge, der kan brugs rekreativt af borgere og nærliggende institutioner til leg 

boldspil mv 
11. Generelt er der i design taget hensyn til topografi. 
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Store Magleby Lund  
Skov ved Kirkevej mellem Maglebylund og Kirkevej 56. Arealet er kommunalt ejet. Skovrejsning kan derfor 
umiddelbart gennemføres. 
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Beskrivelse 
1. Skovbryn vest og nord 20 m, mod øst og syd 10 m. 
2. I alt ca. 20% plantes med nåletræ, et stykke med thuja, ellers stykker med skovfyr 
3. Eg udgør ca. 15% af det areal, der plantes med løvtræ. Der indblandes lind, hassel avnbøg og skovfyr + 

evt. ædelgran.  
4. Skovbryn udgør ca. 0,47 ha altså ca. 40% af det samlede areal. Skovbrynet består af 50% træer og 50% 

buske.  
5. Avnbøge stykke. Der indplantes 10 % lærk + lidt alm. ædelgran 

 

 
 
 
Skomagerskoven og Skomagervælen 
Vi har kaldt skoven sydvest for genbrugspladsen for Skomagerskoven – inspireret af, at søen nord for 
campingpladsen hedder Skomagervælen. Begge arealer er kommunalt ejede. Skovrejsning kan derfor 
umiddelbart ske.  
 
I alt plantes ca. 5 ha skov syd for Campingpladsen. Dertil kommer skov og rekreativt areal nord for 
Campingpladsen på 1,5 ha 
 
Beskrivelse 

1. Sø graves på det laveste sted og omliggende terræn hæves med 30-40 cm 
2. Skovbryn vest og nord 20 m og 10 meter mod øst og syd 
3. I alt ca. 20 % plantes med nåletræ  
4. Eg udgør ca. 25% af det areal, der plantes med løvtræ, der indblandes lind, hassel, avnbøg og 

skovfyr + evt. ædelgran.  
5. Skovbryn udgør ca. 1,5 ha.  
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6. Avnbøge stykke. Der indplantes 10 % lærk + lidt alm. ædelgran 
7. Sø og lysning etableres centralt for fremme det rekreative og biodiversiteten. 
8. Der plantes i krumme linjer og indlægges spor fra start med ca. 5 m bredde.  
9. Evt. laves en mindre høj nord for søen 
10. Den gamle Skomagervælen er §3 beskyttet. Der gives dispensation af kommunen til oprensning. 

Eksisterende arealer, der er ved at gro til, omlægges til skov og naturarealer. 
11. Der laves P plads ved Skomagervælen og mod vest. 

 

 
 
 
Lergravene 

Lergravene er på i alt knap 5 ha. Der er tale om søer, engstykker og sumpet skov. Arealet er ejet af St. 
Magleby Bylaug. Det er i midlertidig tydeligt, at der ikke er ressourcer til pleje, og at arealet næppe 
genererer megen indtægt. 
 
Der bør laves en forhandling med ejerne, så arealet kan overgå til Dragør kommune, mod at det vil få en 
rekreativ værdi St. Maglebys beboere. Der er fine stiforhold til og fra stedet med ca. 700 meters gang fra St. 
Magleby. 
 
Beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven: sø mørkblå, eng lysblå, mose rød. 
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Dragør Kommune bør give dispensation til naturgenopretning. 
 
Det forslås, at 

 den gennemgående sti gøres mere brugervenlig med godt gruslag  
 der laves stisystem med bl. a. gangbroer i træ 
 søerne oprenses, og engene slås og afgræsses igen  
 der opsættes borde og bænke + skraldespande 
 der ryddes op i bevoksningerne og evt. plantes lidt eg og fyr 

 

  
Luftfoto forår 2021 
 
 

 
 
Adgang til Lergravene fra Store. Magleby 
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Grushullerne 
Grushullerne er et naturområde på knap 3 ha. Det har været fredet siden 1949. Fredningen har haft til 
hensigt at undgå bebyggelse og at bevare den åbne overdrevsnatur med nøjsomme græsser, små urter og 
masser af insekter og sommerfugle. Det kan i fredningsbekendtgørelsen læses, at arealet har haft stor 
rekreativ værdi. 
 
Arealet er i fuld gang med at gro til, og ca. 50% er i dag dækket af skov, brombær og vilde hindbær. 
Den rekreative værdi er så som så. Der går en sti gennem skovstykket, og en sti hen over det åbne stykke. 
Børn leger i området, og en del benytter det til en lille tur. 
 
Det er nu 73 år siden arealet blev fredet. Og det vurderes, at såfremt der ikke gøres noget, vil arealet være 
helt lukket med tilgroning i løbet af 20 år. 
 
Arealet har en fantastisk beliggenhed i relation til at kunne fungere som rekreativt naturareal. 
 
Pleje af Grushullerne er rigtig svær grundet det stærkt kuperede terræn. Tilsvarende er den rekreative 
værdi også reduceret pga. de i sin tid efterladte grusbunker.  
 
 

  
 
Luftfoto 2021, bemærk tilgroning  luftfoto 1954, bemærk overdrevs karakter 
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Der bør laves en plan for hele arealet, som kan godkendes af fredningsnævnet. Tiltag, der ikke er i modstrid 
med fredningens formål, men i princippet vil understøtte det, kan normalt godkendes. At arealet er fredet, 
betyder ikke, at der ikke kan gennemføres tiltag. Kommunens §3 registrering som overdrev er forkert, max 
50% er d.d. overdrev. 
 
Forslag til tiltag, der kan fremme arealets naturværdi og rekreative værdi: 
 

 3 rækker hjemmehørende buske mod vejen som kan afskærme mod den stærkt generende trafik. 
Hvis der vælges benved, slåen, hvidtjørn, hjemmehørende roser vil buskene kunne understøtte en 
bred biodiversitet. 

 50% af arealet bevares lysåbent som ovedrev. På dele af arealet planeres terrænet lidt, så årlig 
maskinel slåning med fjernelse af biomasse bliver mulig 

 Noget af skoven har lidt urskovs-/eventyr præg. Det er selvfølgelig meget spændende for børn og 
fugle og har en oplevelsesværdi. En del er reelt bare uønsket ahorn, brombær mv. Der indplantes 
lidt træer i det omfang, hvor er ryddes. Såfremt der bliver plantet et lille hjørne med redwood, 
kunne opnås en fantastisk oplevelse for borgerne de næste mange hundrede år. Her kunne skeles 
til forstbotanisk have. Denne model kan ikke bruges på andre planlagte skovarealer i kommunen, da 
de ligger terrænmæssigt for lavt. 

 Der opsættes evt. borde og bænke i naturmaterialer.  
 De smukke gamle ege bevares 
 Naturlegeplads etableres 
 Stisystemet udbygges, så de 3 ha får større praktisk anvendelse 

 
Grushullernes venner inddrages i udformning af en plan for området. Det bør imidlertid være kommunen 
der sætter det overordnende formål, der bør være som i den oprindelige fredning: Et værdifuldt naturareal 
med stor rekreativ værdi. 
 
Fredningen fra 1949 er et klassisk eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis en væsentlig forudsætning som 
afgræsning ikke sikres, da naturen jo ikke er statisk. 
 
Link til facebookside:  http://www.facebook.com/grushullernesvenner/  
Link til fredning:   https://www2.blst.dk/nfr/01105.00.pdf 
 
 
Søvang Vestskov 
Arealet er allerede medtaget i forslaget til Kommuneplan 2022 som skovrejsning ønsket.  
 
Arealet er ca. 11 ha og pt. ejet af forsvaret. Det henligger i dag som uplejet skov og sump.  
 
Det foreslås, at der indgås dialog med forsvaret og Naturstyrelsen Hovedstaden om arealets fremtidige 
status. Hvis stykket kan blive en udvidelse af Kongelunden, vil der med en spændende plejeplan og udlæg af 
nye stier kunne sikres en rekreativ byskov med stor værdi for Søvangs borgere.  
 
 

http://www.facebook.com/grushullernesvenner/
https://www2.blst.dk/nfr/01105.00.pdf
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Finansiering 
Der er i forslaget lagt op til plantning af i alt ca. 13 ha skov, der vil kunne påbegyndes allerede i 2023/2024.  
 
Plantning og hegning vil kunne financierens 100% gennem GTW (Growing Trees Network) 
 
Hovedparten af arealerne er ejet af kommunen. De 6 ha af arealet (den nordlige del af Dragør Byskov) er 
dog privatejet. Dette areal forudsættes erhvervet til en pris af ca. 150.000 kr. pr. ha, i alt 1-1,5 millioner kr. 
 
Ud over anlæg skal arealerne renholdes i 3 år, og der bør også laves en række publikumsfaciliteter som 
borde/bænke, naturfitnessbaner, bålhytter. Evt. kan der laves en lille naturskole til brug for skolerne. 
 
Det forudsættes, at kommunen varetager klargøringen af arealerne og renholdelsen mellem træer og buske 
i 3 år.  
 
Ud over tilskud fra Growing Trees Network (GTW) forudsættes det, at der vil kunne opnås ekstern 
finansiering fra Friluftsrådet, private fonde og virksomheder i Dragør.  
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Klimaeffekt 
Ved plantning af 13 ha skov kan regnes med binding af 10 ton/ha pr år. Med 100-årig omdrift vil udlæg af de 
13 ha over perioden sikre binding af 13 * 10 *100 ton = 13.000 ton CO2. 

 


