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Frederiksberg Kommune 

By- og Miljødirektør  Ulrik Winge (UW)  

Stadsgartner   Karsten Klintø (KK) 

Naturvejleder   Carina Pilgaard (CP) 
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5. NaTur i byen  

6. Naturvejledning  

7. Budget 2018  
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Referat nr. 004 

 

 

Ad.1 

Godkendelse af referat fra forrige møde  

Godkendt  

 

Ad.2 

Opfølgning fra forrige møde  

UW orienterede om at Arkitekturpolitikken, efter gennemført høring, er 

godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august.   

 

Metrohegnet Frederiksberg Allé er fjernet, og Metroselskabet forlader 

pladsen den 1/11, hvor den planlagte bygning påbegyndes. Bygningen 

skal stå færdig til metroens åbningen i juli 2019.  

 

Den grønne kile. CBS har ingen penge, men vil starte i fasanvej 

enden.  

 

Ad 3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

 

DT fortalte at ’By og Land’ sætter fokus på kulturmiljøer i byen. 

Uddelte postkort fra kvarteret omkring Allégade som udvalgt 

kultursted på Frederiksberg. Se nærmere på hjemmesiden 

www.byogland-frederiksberg.dk  

http://www.byogland-frederiksberg.dk/
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Ad 4. Præsentation af evt. nye rådsmedlemmer 

Som repræsentant for spejderne på Frederiksberg orienterede Alice 

Giltofte om, hvordan spejderne aktivt bruger naturen i byen.  

AG gjorde opmærksom på udfordringen i, at de skal betale for brugen 

af Frederiksberg Have og Søndermarken, hvis der er over 50 deltagere 

i et arrangement. 

 

JEJ orienterede om, at Slots- og Kulturstyrelsens reglerne tidligere var 

blevet sat op fra en grænse på 25 til 50 personer. Mange borgere har 

været utilfredse med betalingskravet, ligesom restriktioner omkring 

stavgang og kælkning i parkerne har givet anledning til klager. 

 

HT er uforstående overfor, at det koster penge at benytte 

parkområdet.  

CP fortæller, at der normalt ikke bliver opkrævet gebyr ved 

Naturvejledernes arrangementer.  

 

 

Ad. 5 

NaTur i Byen  

 

Centerleder Marianne Spang Bech, fra Miljøpunkt Indre By, 

orienterer om det omfattende naturformidlingsprojekt på 

Frederiksberg og i København. NaTur i Byen arbejder for, at bevare 

naturen i byen og gøre borgerne opmærksomme på værdierne i det 

grønne. Nordea Fonden har finansieret projektet, der bl.a. 

præsenteres på en række Metrostationer i hovedstaden. Til projektet 

er der bl.a. tilknyttet fotografer og junalister.  

 

Frederiksberg Kommune deltager i projektet, idet Karsten Klintø og 

Carina Pilgaard sidder i følgegruppen, hvor også Københavns 

Universitet er repræsenteret. 

 

MSB fortæller, at der bevidst arbejdes på tværs af København og 

Frederiksberg. Byhaven på Frederiksberg er bl.a. præsenteret på 

hjemmesiden, hvor alle er velkomne til at lave opslag og orientere om 

kommende arrangementer i naturen. MSB fortæller at systemet er let 

at bruge og at der kan linkes til arrangementets  hjemmeside.  

 

Se mere om naturdestinationer m.v. på: http://naturibyen.com/ 

 

 

Ad. 6 

 

 

Naturvejledning  

CP fortæller, at det er højsæson for naturvejlederne og at der 

kommunikeres meget via Facebook.  

Frederiksbergs naturvejledere er flyttet ind i villaen ved 

Lindevangsskolen hvor de har fået naturen i Lindevangsparken tættere 

på. I parken er der afholdt flere arrangementer bl.a. et projekt hvor 

børn og voksne kunne indfange og mærke humlebier, så de i de 

følgende uger kunne følge deres egen bi.   

http://naturibyen.com/
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Ad. 7 Budget 2018  

UW orienterede om budgetoplægget, der er delt op i to dele: Drift- og 

anlægsbudget. Kommunalbestyrelsen har førstebehandling af 

budgettet 4. september og p.b.a. budgetseminar i weekenden 9.-10. 

september skal budgettet vedtages endeligt 9. oktober. 

 

Væsentlige budgetposter på By- og Miljøområdets anlægsbudget er 

bl.a.: P-kælder/byrum Langelands Plads, midler til områdefornyelser, 

Metroforpladser og klimasikringsprojekter. Herudover er der afsat 

penge til begrønning af Peter Bangs Vej og vejtræer flere steder i 

kommunen.  

Det vedtagne budget 2018 ses her:  

https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/budget-
2018 
 

Ad. 8 Grønt Danmarkskort  

MC orientere om Grønt Danmarkskort. Frivillige har i 2015 indsamlet 

oplysninger og viden om den danske natur. Den indsamlede viden er 

sat i arkiv, der er tilgængelig på app'en NaturTjek 

 

Grønt danmarkskort handler om naturviden og biodiversitet, og der 

arbejdes på tværs over kommunegrænserne.  

 

CP: Danmarkskortet er brugervenligt og delt op i felter på 10x10 km. 

og er bl.a. differentieret  i forskellige arter.  

 

Ad. 9 Aktuelle anlægsprojekter  

UW orienterede om planerne for området mellem Fasanvej Station og 

Solbjerg Plads, et projekt der har været i høring. CBS har lavet 

en plan for et byintegreret campusområde, hvor der bliver 

opholdsarealer med meget forskellige karakter. Finansiering af 

projektet er dog ikke helt på plads. 

CP håber der kan blive plads til padder og salamander i området med 

vand.  

 

KK fortæller om klimaveje, herunder projektet på Kronprinsesse Sofie 

Allé, hvor der i 2018 kommer nye opholdsarealer med 

plantninger af tulipantræer.  

 

På Nordens Plads arbejdes der med etablering af en cykellegebane lige 

ved siden af Den Grønne Sti.  

 

Søndag den 17/9 mellem kl. 10 og 12 planter frederiksbergborgere 

blomsterløg  ved Den Grønne Sti syd for Rolighedsvej – KK 

opfordrer rådsmedlemmerne til at deltage. Resultatet vil kunne 

ses fra foråret 2018.      

 

 

https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/budget-2018
https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/budget-2018
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Ad. 10 Eventuelt  

 

DC fortæller, at på deres hjemmeside er der en ny liste over fugle der 

yngler på Frederiksberg. www.dof.dk  

 

DT informere om en tur med Forening for Bygnings- og 

Landskabskultur den 7/10. fra klokken 14 til 16. tilmelding via 

www.byogland-frederiksberg.dk  

 

Ad. 11 Næste møde  

29. januar 2018 kl. 14-16  

 

http://www.byogland-frederiksberg.dk/

