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Indledning

Birkhøjmarken ligger som et grønt, rekreativt areal nord for boligbebyggelsen Farum Midtpunkt i 
Farum i Furesø Kommune. Boligafdelingen i Farum Midtpunkt har siden begyndelsen af 1990’erne 
haft råderet over Birkhøjmarken. De har omdannet arealet, vedligeholdt det og benyttet arealet 
rekreativt over en længere årrække. Omdannelsen og tilplantningen af området har resulteret i et 
kuperet mosaiklandskab af åbent græsland, skovbryn og skrænter. 

Birkhøjmarken fungerer i dag som et bynært åndehul for planter, svampe, insekter, mennesker og 
andre dyr. En ændret arealanvendelse af området for eksempel ved bebyggelse, vil lokalt fjerne 
levesteder for dyr og planter, som ikke kan erstattes. 

Birkhøjmarken har et fint udgangspunkt for mere biodiversitet. Biodiversitet kan forklares 
som variationen i alt levende. Betegnelsen dækker over variation i arter, antal forskellige arter 
samt variation og antal af levesteder. I de seneste år er der begyndt at komme et øget fokus på 
biodiversitet og en interesse i at skabe og fremme en mere mangfoldig natur - også inde i byerne. 

Hvis driften og plejen af Birkhøjmarken fremadrettet er naturnær kan det forbedre og forstærke 
forholdene for den lokale biodiversitet. Naturnær drift og pleje skaber de bedste betingelser for 
flere levesteder for dyre- og plantearter i Furesø Kommune, som samtidigt bidrager med mere og 
bedre bynær natur for både beboere i Farum Midtpunkt og borgere i Furesø Kommune. 

I det følgende præsenteres biodiversitetsfremmende driftsjusteringer, der nemt kan indpasset 
i den eksisterende drift og pleje af Birkhøjmarken. Derudover præsenteres to mindre 
anlægsarbejder, som er mere omkostningstunge, men som virkelig vil give biodiversiteten 
på Birkhøjmarken et boost. Der foreslås ligeledes arbejdet med monitering og forslag til 
borgerinddragende aktiviteter som del af det biodiversitetsfremmende arbejde på Birkhøjmarken. 

Tre overordnede 30-års mål sikrer kvaliteten og udviklingen af Birkhøjmarken som et grønt 
åndehul for dyr, planter og mennesker. Gennem monitering sikres biodiversitetsindsatsen over de 
næste 30 år. 

Bedre bynær natur for 
Farum Midtpunkt og 

Furesø Kommune

Birkhøjmarkens 
biodiversitet forbedres 

gennem målrettet drift og 
tiltag

Flere artsobservationer 
på Birkhøjmarken 

gennem monitering og 
borgerinddragelse

Overordnede 30-års mål for biodiversitetsindsatsen på Birkhøjmarken. 
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Områdebeskrivelse

Birkhøjmarken ligger nord for Farum Midtpunkt og mod syd, vest og øst er Birkhøjmarken 
afgrænset af store infrastrukturelementer. To store støjvolde, Kødbenet og Nordvolden, skærmer 
mod trafikken. De ligger på henholdsvis områdets vestlige og nordlige del, og de har gennem 
tiden opnået en skovagtig karakter med forskellige træer, buske og skovbundsvegetation som 
hvid anemone. Terrænet er svagt kuperet, og der er både et amfiteater og kælkebakke, der 
knytter sig til støjvoldene. Birkhøjmarkens centrum består af en åben fælled med høje græsser og 
spredte grupper af træer og buske. 

Jordbunden på det meste af Birkhøjmarken 
vurderes til at være næringsrig. Det 
indikeres af størrelsen og udbredelsen af 
næringselskende plantearter som agertidsel 
og stor nælde. 

Tidligere fandtes et vandhul på området, som 
i slutningen af 90’erne blev udvidet til en sø, 
der desværre i dag er tørret ud. Omkring det 
tidligere vandhul er skrænterne mere grusede. 
Det giver et mere næringsfattigt jordgrundlag, 
hvilket fordrer mere nøjsomme planter, der 
tiltrækker helt andre insekter end de mere 
næringselskende plantearter. Den anderledes 
flora og vegetation her tiltrækker andre 
insekter end de mere næringsholdige dele af 
fælledområderne, krat- og skovpartierne. 

Naturen i nærheden
I en større landskabelig kontekst er 
Birkhøjmarken placeret i et område med mange mindre 
vandhuller og moseområder. Farum Sø og Furesøen og de 
store skove omkring dem har generelt høj naturkvalitet. 

Nordvest for Birkhøjmarken og nord for Slangerupvej 
ligger et grønt område med en lille sø og spredte træer 
og buske. Dette grønne areal og de grønne haver mellem 
husene i Farum Midtpunkt udgør tilsammen et leve- og 
fourageringsted for forskellige dyrearter. Den korte afstand 
mellem de tre områder gør også, at der er mulighed for at 
nogle plantearter kan spredes mellem områderne. Hvert 
af disse områder er vigtige som levesteder, og forringes 
naturkvaliteten på ét af områderne får det konsekvenser for 
de lokale dyr og planter. 

Lysåbent areal på Birkhøjm
arken

Fu
glekasser på Birkhøjmarken
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Biodiversitet på Birkhøjmarken
Birkhøjmarkens nuværende biodiversitet kan estimeres 
kvalitativt ved at se på variationen i beplantning, 
terræn og småbiotoper. Sammensætningen af træer på 
arealet tilbyder en fin variation i hjemmehørende arter, 
blomstringstidspunkter og frugtsætning. Den varierede 
blomstring betyder, at der er mad til mange af områdets 
sommerfugle, bier og andre insekter i størstedelen af året. 
Tilstedeværelsen af en variation af insektliv og frugterne fra 
træer og buske giver levegrundlag for fugle, flagermus m.fl.. 
Dermed understøttes det fine fugleliv, der findes på området 
og i Farum Midtpunkts grønne udearealer og private haver. 

Da terrænet er kuperet, er der en naturlig variation i 
lys- og skyggeforhold, som tilbyder forskellige 
mikroklimaer til både planter og dyr. Birkhøjmarken 
også er blevet anvendt som hundelufter-områder 
over en længere årrække, og hundene har bidraget 
med at grave huller og rodet i jorden på området. 
Den blotlagte jord giver mulighed for at nye 
planter kan indfinde sig og fungerer også som 
værdifuldt levested for varmekrævende insekter 
og jordboende bier. Hundenes indsats på området 
kan sammenlignes med vildsvin, der roder rundt i 
jorden. 

Det tidligere vandhul på Birkhøjmarken tilbød 
særlige levesteder for dyre- og plantearter, der er 
afhængige af vand. Vandhullet havde muligvis en 
bestand af padder. En genetablering af vandhullet 
anbefales for at invitere flere dyre- og plantearter 
indenfor igen.

Drift og pleje af Birkhøjmarken i dag
Den nuværende grønne drift af området involverer 
en årlig græsklipning af fælleden i rotation. Den 
sparsomme græsklipning har tilladt en vegetation 
af flerårige urter at udvikle sig. Amfiteatret og 
græsstierne klippes dog ugentligt i vækstsæsonen 
for at sikre brugsværdien. Døde træstammer fra 
fældning af træer på i boligforeningen er blevet 
placeret lysåbent på den østlige del af arealet. Det 
har givet en masse levesteder og varmepladser til 
insekter.

Dag
påfugleøje

N
æ

ld
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akvinge

Blottet jord på lysåbent areal
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Artsobservationer 
Birkhøjmarken har mange registreringer af 
både fugle, planter og insekter. Der er foretaget 
komplette ynglefugletællinger arrangeret af 
Friarealudvalget i samarbejde med tidligere 
beboer Thomas Vikstrøm og der arrangeres 
årligt en fugletur i området i juni måned, hvor 
observationer herfra indtastes i DOFbasen. 
Der er ydermere foretaget registreringer af 
dagsommerfugle, hvor der er fundet:

• Græsrandøje

• Engrandøje

• Lille og stor kålsommerfugl

• Grønåret kålsommerfugl

• Almindelig blåfugl

• Skovblåfugl

• Streg-bredpande

• Admiral

• Dagpåfugleøje

• Nældens takvinge

• Tidselsommerfugl

• Nældesommerfugl

Observationer af fugle og sommerfugle indikerer, 
at mange dyrearter trives på Birkhøjmarkens 
arealer, og at det er et vigtigt levested for dem. 

Fugleart Antal Reder Bevaringsstatus*

Ringdue 77 21 LC

Tyrkerdue 3-4 0 NT

Gærdesmutte 27 1 LC

Jernspurv 5-6 0 LC

Solsort 13 5 LC

Gærdesanger 2 0 LC

Tornsanger 2 0 LC

Havesanger 2 0 LC

Munk 4 0 LC

Gransanger 3-4 0 LC

Løvsanger 2 0 VU

Blåmejse 20 4 LC

Musvit 45 6 LC

Husskade 11 5 LC

Allike 3 3 LC

Gråkrage 0-1 0 LC

Gråspurv 221 60 LC

Skovspurv 10-13 0 LC

Grønirisk 29-32 0 NT

*Sårbar (VU). Næsten truet (NT). Ikke truet (LC). 
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Den grønne drift og pleje af Birkhøjmarken har allerede været med til at understøtte den lokale 
flora og fauna. Med enkelte justeringer i den grønne drift og pleje af Birkhøjmarken i en mere 
naturnær driftsretning kan biodiversiteten hurtigt gives endnu et løft. Driftsjusteringerne er 
relativt omkostningsfrie og kan nemt indarbejdes i driftens årshjul.

I det følgende præsenteres to typer af driftsjusteringer. Der foreslås også et videre arbejde med 
en langsigtet 30-årig træplan, der definerer den fremtidigt biodiversitetsfremmende driftspraksis 
for vedbeplantningen på Birkhøjmarken. 

Justeret slåningspraksis
For at opnå en større diversitet i urter og planter på Birkhøjmarkens lysåbne græsarealer, 
Fælleden (inddelt i sektion A, B, C og D), anbefales det, at hver sektion slås én gang årligt på 
forskellige tidspunkter af året. 

Slåningstidspunkterne og slåningsmetoderne, som kan foregå med le eller ved maskinelt klip, 
kan med fordel varieres. Derudover kan der med fordel efterlades mindre partier med uklippet 
vegetation inden for hver sektion - gerne partier med flest mulige blomstrende urter. 

Det anbefales at slå i løbet af vinteren (december til marts), og afklippet skal fjernes over en 
længere årrække for at mindske næringsindholdet i jorden.

Et lavere indhold af næring i jorden giver mulighed for at mindre konkurrencestærke plantearter 
kan indfinde sig, og det sikrer en højere plantediversitet. Det ønskede resultat af den justerede 
slåningspraksis er, at de dominerende plantearter går tilbage, og der samtidigt skabes lys og luft 
til jordbunden i det tidlige forår, så de mindre konkurrencestærke plantearter kan få en fordel i 
konkurrencen. 

Særligt næringsrige områder på Fælleden med mange gyldenris, rejnfan eller brændenælder 
anbefales at blive slået oftere. Det kan evt. gøres én gang fra december til marts og endnu én 
gang i primo juni. Der er dog en fordel i at lade solbeskinnede partier af brændenælder blive 
stående, da de er værtsplanter for mange danske sommerfuglearter. Mange sommerfuglearter 
lægger deres æg på brændenælder, særligt hvis de står solbeskinnet. 

Slåningsbehovet kan ikke sættes på færdig formel fra start, men skal løbende vurderes ud fra 
udviklingen i vegetationen. Det anbefales derfor at gøre status på plejeindsatsen årligt, eventuelt 
med afsæt i moniteringer.

Overdrevet
Omkring de grusede områder på Overdrevet bør der være ekstra opmærksomhed på at holde 
dem lysåbne. Området bør ikke slås ofte, og hele arealet bør heller ikke slås på én gang. Her er 
der også en særlig mulighed for at lade partier stå urørte, da der en lav vækstrate som følge af 
den grusede jord. Resten af arealet kan slås ved behov fra december til marts. 

Driftsjusteringer
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Kvasbunker
Kvasbunker er en nem og hurtig måde at skabe flere leve- 
og gemmesteder for forskellige dyrearter. Kvashegn eller 
kvasbunker fungerer som huler for pindsvin og levesteder 
for en masse forskellige slags insekter og andre smådyr. Om 
vinteren kan fuglene finde føde i form af de insekter, der 
bebor kvasbunken. 

Afskårne grene fra træer og buske samles i kvasbunker, som 
det anbefales at placere på Fælleden og eventuelt i lysninger 
i Kødbenet. Kvas kan også samles i rumskabende kvashegn, 
der også kan have en dekorativ effekt. 

At samle kvas i bunker eller i rumskabende hegn vil være en 
naturlig fortsættelse af det gode arbejde, der allerede er i 
gang i Birkhøjmarken, hvor der flere steder er blevet lagt træstammer ud på Fælleden. 

30-års træplan
For at opnå de bedst mulige effekter for biodiversiteten på Birkhøjmarken anbefales det, 
at der udvikles en plan for træbeplantningen, der løber over de næste 30 år. Det sikrer en 
hensigtsmæssig udvikling i træbeplantningen over tid. Planen kan indeholde guidelines for 
målrettet udtynding af sydvendte skråninger, foryngelse og nyplantning af træbeplantningen, 
veteranisering, blotlæggelse af jord til jordlevende insekter, opsætning af fuglekasser samt 
forslag til træartsvalg. Planen skal udarbejdes som samarbejde mellem en specialiseret arborist 
og biologer. 

Ru

mskabende kvashegn
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Hvis biodiversiteten på Birkhøjmarken skal gives endnu et boost i den rigtige anbefales det, at der 
foretages afskrab af græstørv på større flader på Fælleden samt en reetablering af vandhullet. 
Disse mindre anlægsarbejder er mere omkostningstunge end driftsjusteringerne og kræver mere 
maskinel arbejdskraft. Derfor anbefales det at sprede anlægsarbejdet over en årrække for at 
sprede udgifterne. 

Afskrab af græstørv 
Det anbefales, at der flere steder foretages en ‘nulstilling af vegetationen’ på Fælleden, da der 
flere steder er større sammenhængende områder med monoton vegetation. Med nulstilling af 
vegetation menes der at der foretages en afskrabning af den eksisterende græstørv. Gennem 
afskrabningen bliver den næringsrige topjord fjernet, og der er etableret et nyt udgangspunkt for 
andre og flere forskellige plantearter. Afskrabningen fungerer som supplement til den ændrede 
slåningspraksis og bør også foregå efter et rotationsprincip. De afskrabede flader kan tilføjes 
næringsfattigt jord, så vil der gå længere tid, før vegetationen i fladen igen bliver høj og monoton. 

Den afskrabede tørv kan samles i bunker på arealet, og den blotlagte jord kan tilsås med egnede 
frøblandinger eller tilplantes via assisteret spredning med frø eller hø fra egnede donorarealer i 
kommunen.

Flere steder på Nordvolden og på Kødbenet er der blevet observeret et dominerende urtelag af 
skvalderkål og brændenælder, som er konkurrencestærke plantearter, der udkonkurrerer andre 
egnede planter. Det anbefales at afskrabe jorden på disse områder for at udså eller transplantere 
en mere varieret urtesammensætning. 

Reetablering af vandhul
For at inviteret flere dyre- og plantearter ind på 
Birkhøjmarken anbefales det, at vandhullet genetableres. 
Da årsagen til tørlægningen af vandhullet er ukendt, skal 
de nærmere omstændigheder klarlægges. Der kan udføres 
en nedsivningstest for at få et billede af, hvor godt jorden 
holder vand. Hvis jorden ser ud til at holde vand i en rimelig 
dybe, foreslås det at afholde en arbejdsdag med beboere fra 
området og Friluftsudvalget, hvor vandhullet bliver udgravet 
manuelt via håndkraft. Derudover kan der anvendes den 
samme maskinkraft, der bruges til at sprede næringsfattig 
jord ud beskrevet ovenfor, til at assistere udgravningen 
af vandhullet. Alternativt kan den relevante fagekspertise 
inddrages med et bud på en plan for reetablering af 
vandhullet.

Mindre anlægsarbejde

Va

ndhuller kan øge biodiversiteten 
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Monitering

Udviklingen af biodiversiteten på Birkhøjmarken kan følges via en monitering. Det vil sige, at 
der er lavet en plan for at holde øje med og registrere hvilke arter, der lever på Birkhøjmarken. 
Moniteringen kan både udføres af frivillige kræfter kombineret med professionelle fageksperter. 
Borgere og beboere inviteres til at hjælpe med at registrere arter i deres nære bynatur 
under kyndig vejledning af fageksperter. På den måde kombineres borgerinddragelse med 
dataindsamling, der giver et praj om, hvordan det står til med biodiversiteten på Birkhøjmarken. 

Moniteringen kan bestå af komplette kortlægninger af arter med udvalgte fokusarter eller 
indikatorarter eller en kombination af disse. For Birkhøjmarken er der allerede data på fugle og 
sommerfugle samt punktvise plantelister, så det vil være oplagt at tage udgangspunkt i disse 
organismegrupper i det videre monteringsarbejde. 

Dataen kan fortælle om, hvilken naturmæssig betydning Birkhøjmarken har og kan bruges til 
løbende at holde øje med om, der skal foretages ændringer for at forbedre de fysiske forhold i 
området.  

Professionel monitering
For at have et sammenligningsgrundlag for, hvordan planlagte indsatser påvirker biodiversiteten 
anbefales det at lave en indledende registrering af områdets karakteristiske planter og dyr 
- en såkaldt baseline registrering. Herefter udarbejdes en plan for, hvor ofte der er behov for 
opfølgende registreringer. Det estimeres, at der på nuværende tidspunkt kan regnes med en 
professionel monitering hvert 3. til 5. år med supplerende registreringer fra frivillige kræfter. 
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Inddragelse af borgere på et grønt område som Birkhøjmarken kan tjene mange forskellige 
formål. De frivillige kræfter kan være med til at forbedre forholdene for naturen gennem 
forskellige pleje- og moniteringstiltag. Derudover tilbyder den øgede involvering brugere læring 
om den nære natur og giver samtidigt gode naturoplevelser.  

Herunder ses eksempler på inddragelse af forskellige aktører med forskellige aktiviteter. 
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