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Grundejerforeningen Brønsholmgård’s bestyrelse har med stor interesse gennemlæst ”Forslag til
plejeplan for udvikling af naturområde ved Græstedgård.”
I den anledning har vi følgende indsigelser:
Afgrænsning af Græstedgård naturprojektet ønskes udvidet således at områderne syd for
Holmegårdsvej også inddrages i projektets startfase. Arealerne kan betragtes som en naturlig del
af Usserød Ådalen på samme måde som Græstedgårds marker.
Områderne er i forslaget indarbejdet, men kun som fremtidige perspektivarealer. Inddragelsen i
startfasen vil sikre en landskabsmæssig helhed af endnu større betydning end det foreslåede.
Med beplantningen af solitære ege i grupper på arealerne syd for Holmegårdsvej, vil projektet
forbinde byen og naturen på en meget bedre måde, hvilket vil gøre det meget mere attraktivt for
borgerne.
Inden etableringen af Holmegårdsvej tilbage i 1970´erne, var området et stort naturområde, og at
inddrage de 2 arealer syd for vejen allerede nu vil genoprette naturområdet og styrke visionen om
et åbent landskab.
På en af de områderne som ligger syd for Holmegårdsvej, øst for Enebærhaven, findes desuden et
vådområde. Inden området blev drænet var der et mindre vandhul med dunhammer og
muligheder for insekter og mindre dyr. Oprensningen af vådområdet vil derfor øge biodiversitet
betragteligt.

Derfor:
1. Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at området udstrækkes til også at omfatte
”Perspektiv arealerne” helt tæt på Grundejerforeningens område, markeret med orange på
kort 5. Arealerne udgør en naturlig enhed og bør plejes som en helhed.
2. Vi finder, at vådområder øger biodiversiteten. Grundejerforeningen vil derfor forslå, at
yderligere 2 områder medinddrages og dræn fjernes.
Område 1 er markeret på kort 5 (kort 5 lys blåt område i perspektivområde markeret som
evt. genetablering af vådområde).
Område 2 ligger mellem hovedindkørsel til Enebærhaven og eksisterende lille lund. Nærwww.bronsholmgaard.dk
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vådområder giver områdets beboere en umiddelbar naturoplevelse med mange forskellige
dyr. Vi har observeret fiskehejre, musvåger, glenter, traner og sågar en havørn på træk.
Foruden ræv, rådyr, fasaner, gæs, gravænder, svaler, lærker, frøer, tudser og flagermus.

Mindre ønsker
3. Vi ønsker opsat flere pæle til brug for rovfugle
4. Vi støtter initiativet med plantning af egetræer, - gerne flere træer og gerne flere
forskellige arter så risiko for at træ-død ved smitte af f.eks. svamp/virus mindskes
5. Vi støtter afgræsning med ko-hold
6. Vi savner initiativer for områdets bestand af rådyr
7. Vi støtter placering for evt. udvidelse af P-plads ved Græstedgård og kun at der i ganske
særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med stævne eller større arrangementer tillades
græsparkering langs rabatten ved Holmegårdsvej.
Helt overordnet finder vi at kommunens medarbejdere har lavet et rigtigt godt stykke arbejde, og
vi ønsker gerne en løbende dialog med administrationen for at sikre, at området fortsat udvikles
for at giver de bedste naturlige oplevelser for grundejerforeningens medlemmer.
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