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Forord 
 

Denne rapport præsenterer data fra en undersøgelse af, hvordan friluftslivet blandt borgerne i 

Bispebjerg blev påvirket af nedlukningen af samfundet i foråret 2020, og hvordan det adskiller sig 

fra tiden før Covid-19 pandemien. 

 

Undersøgelsen indgår i en samlet undersøgelse af 5 bydele i København, og disse resultater vil 

desuden blive sammenlignet med lignende undersøgelser i andre nordiske byer (Stockholm, 

Helsinki og Turku). 

 

Undersøgelsen er gennemført af forfatterne uden ekstern finansiering. Bispebjerg Lokaludvalg har 

dog været behjælpelige, idet de velvilligt stillede deres borgerpanel til rådighed for udsendelse af 

undersøgelsens spørgeskema. 

 

Vi vil gerne takke lokaludvalget, lokaludvalgets sekretariat og ikke mindst de mange deltagere fra 

Bispebjerg området, der via borgerpanelet har bidraget med data og kortlægninger af deres 

aktiviteter.  Jeres bidrag er meget vigtige for at forstå de forandringer i friluftslivet, som opstod pga. 

pandemien. Vi håber at lokaludvalget og andre kan bruge undersøgelsens resultater ift. eventuelle 

fremtidige tiltag for friluftslivet.  

 

Rapporten har været underlagt intern kvalitetssikring ved professor Henrik Vejre.  

 

Frederiksberg 7. december 2020 

 

Anton Stahl Olafsson, Søren Præstholm, Yu Liu, Sandra Gentin,  

Berit C. Kaae og Maja Steen Møller 
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Introduktion 
Fra den 11. marts og i løbet af forårsmånederne i 2020 fik en række forbud, påbud og henstillinger 

som følge af Covid-19 pandemien stor indflydelse på danskernes hverdag. En stor del af de 

offentligt ansatte blev bedt om at passe deres arbejde hjemmefra, og virksomheder blev opfordret til 

at gøre det samme i videst mulige omfang. Skolebørn og studerende blev hjemsendt, og der blev 

indført forbud mod større forsamlinger. Overalt blev der henstillet til at ”holde afstand” og undgå 

unødig ”social kontakt”. Almindelige fritidsaktiviteter som sport i idrætsforeninger og 

motionscentre eller kulturelle tilbud som koncerter og biografoplevelser blev efterhånden også 

utilgængelige for danskerne. 

 

Denne forandrede virkelighed for danskerne gjorde forskergruppen ”Natur, parker og friluftsliv” 

ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU interesserede i, om grønne områder og 

naturen ville få en ny betydning for hverdagen, f.eks. som alternative møde- eller opholdssteder 

med gode muligheder for at holde afstand eller som ramme for motionsaktiviteter. Sådanne 

overvejelser blev gjort mange steder også internationalt (Samuelsson et al., 2020), og i maj 2020 

indgik forskergruppen i et internationalt samarbejde om undersøgelser af udendørsaktiviteter under 

Covid-19 i en række bysamfund og med brug af den samme metode. 

 

Det blev besluttet at indsamle oplysninger om, hvilke steder og hvilke ruter byboerne anvendte 

under Covid-19-nedlukningen, samt om dette mønster adskilte sig fra praksis før pandemien. 

Kortlægningen af steder og ruter blev suppleret med en række andre spørgetemaer om aktiviteter, 

motiver og baggrundsoplysninger. Der blev taget udgangspunkt i et spørgeskema udarbejdet til den 

finske by Turku. Dette spørgeskema blev oversat til en række sprog til brug i andre byer herunder 

Stokholm og altså København. 

 

I København blev Københavns Kommunes forskellige lokaludvalg kontaktet med henblik på at 

anvende deres lokale borgerpaneler til undersøgelsen. En række lokaludvalg besluttede sig for at 

deltage i undersøgelsen, og nærværende notat giver et overblik over resultaterne for besvarelserne 

fra Bispebjergs Lokaludvalgs borgerpanel. Data fra de fem forskellige lokaludvalg vil senere blive 

analyseret samlet og der vil blive foretaget sammenligninger med resultaterne fra de øvrige 

storbyer.  
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Formål 

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge, hvilke udendørs steder og ruter beboerne i 

København – i dette tilfælde Bispebjerg – anvendte under nedlukningen af samfundet i foråret 

2020, samt at undersøge om mønstret adskiller sig fra tiden før Covid-19 pandemien. Gennem 

kortlægningen og de forskellige underspørgsmål er formålet endvidere at forstå, hvilken betydning 

forskellige områder har, hvor meget de bliver besøgt, hvor langt folk bevæger sig for at komme til 

et grønt område, og om længden (i tid) af besøget samt hvordan de besøgende transporterer sig til 

områderne. Formålet var endvidere at styrke viden om, hvilken rolle bynatur mere generelt spiller 

for svarpersonerne. Endelig var formålet at få svarpersonerne til at pege på steder, hvor de gerne ser 

forbedringer.  

Målgruppe 

Undersøgelsen havde som målsætning at etablere et så bredt muligt kendskab til beboeres 

udendørsaktiviteter. I praksis er målgruppen dog begrænset af to forhold nemlig sammensætningen 

af borgerpanelet og den gruppe, som har valgt at svare på undersøgelsen. Borgerpanelet består af 

borgere, der frivilligt har meldt sig ind i panelet. Der er således ikke nødvendigvis tale om et 

repræsentativt udsnit af beboere i området. I forbindelse med indsamlingen af data, spørges der til 

forskellige socioøkonomiske baggrundinformationer, som giver mulighed for at vurdere, hvor 

repræsentative svarpersonerne er og evt. justere analyserne derefter. Det ændrer dog ikke ved, at 

deltagerne i borgerpanelet muligvis kan adskille sig fra gennemnittet af borgere på andre punkter. 

Læsevejledning 

Rapporterne fra de fem forskellige lokalområder har til formål at videreformidle data til de 

respektive lokaludvalg. Fokus har været at få data hurtigt videre til lokaludvalgene, så de med deres 

kendskab til lokalområderne kan anvende resultaterne i deres videre arbejde. Der er derfor tale om 

præsentation af hovedresultater af data i form af tabeller, figurer og kort. Der vil senere i 

forbindelse med sammenstilling af data fra alle fem involverede bydele og i forbindelse med 

videnskabelig publicering blive foretaget mere dybdegående analyser af udvalgte problemstillinger.  

 

Efter denne introduktion til undersøgelsen bliver metoden til indsamling af data beskrevet. Herefter 

følger selve resultatdelen, som er inddelt i en række tematiske afsnit. Som afslutning sammenfattes 
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undersøgelsens overordnede konklusioner, og til sidst i rapporten er der henvisninger til litteratur og 

et bilag med samtlige forslag fra borgerne.   
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Metode og data 

Borgerbaseret online-kortlægning 

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet 

består dels af en række spørgsmål med mulighed for at svare ved afkrydsning og/eller tekst, dels en 

kortlægning af steder/punkter og ruter/linjer på et digitalt kort inklusiv en række uddybende 

spørgsmål til de kortlagte steder og linjer. Den sidste del er en forholdsvis ny metode (Public 

Participation GIS, (se f.eks. Brown et al., 2020), som giver mulighed for at lade svarpersonen 

kortlægge ved at zoome og flytte ”pilen” rundt på et online kort frem for at stille spørgsmål til 

prædefinerede steder på et fast kortudsnit. Svarpersonen får herved friere hænder til at udvælge 

steder med relevans for vedkommende. Metoden giver mulighed for at analysere de geografisk 

lokaliserede svar (steder og forløb) i forhold til andre geografiske informationer så som information 

om arealets eller strækningens fysiske karakter, tilgængelighed, støjpåvirkning osv.      

 

Metoden stiller dog også krav til svarpersonen. Der kan f.eks. være nogle tekniske udfordringer 

forbundet med det at skulle zoome og navigere rundt i det digitale kort, som ikke alle mestrer. 

Manglende evne til at læse kortet og orientere sig kan betyde, at steder afsættes forkert, og her kan 

zoom-niveauet spille ind.  

 

Et eksempel på en anden usikkerheder kan være, hvad svarpersonen egentlig forstår ved et udpeget 

sted. Hvis en svarperson f.eks. angiver et punkt midt ude i søen i Utterslev Mose, betyder det så, at 

personen besøger det konkrete sted ude på vandfladen, eller vil svarpersonen med punktet angive, at 

hele naturområdet Utterslev Mose er et besøgssted? I dette tilfælde, som fremgår af figur 1, menes 

sandsynligvis det sidste, da det slet ikke er tilladt at færdes på vandfladen. Men eksemplet 

illustrerer, at der er usikkerheder forbundet med tolkningen af den borgerbaserede online 

kortlægning.  
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Figur 1 Eksempel på kortlagte besøgssteder ved Utterslev Mose. Stederne på selve vandfladen refererer sandsynligvis til at 

hele området besøges, da selve søen ikke er tilgængelig. Eksemplet her er fra Brønshøj-Husum lokalområdet. 

Spørgeskemaet 

Spørgeskemaet er digitalt og kan ses ved at klikke på følgende link (aktivt indtil medio 2021) 

https://app.maptionnaire.com/da/8819/ 

 

Skemaet består af følgende dele: 

• Introduktion om undersøgelsen 

• Information om svarpersonen herunder markering af bopæl på kort. Der spørges endvidere til 

situationen under Covid-19, herunder om man har været mere hjemme. 

• Kortlægning af steder og ruter inklusiv en række spørgsmål vedrørende de kortlagte steder og 

ruter. Der spørges om stedet eller ruten er anvendt under og/eller før Covid-19. Der spørges 

også om, hvad der er vigtigt ved pågældende sted eller rute, hvor hyppigt det/den er besøgt og 

om varigheden af besøget evt. har været længere end normalt. Endelig er der spurgt om, 

hvordan man har transporteret sig.  

• Generelle spørgsmål om naturoplevelser og ændrede vaner for brug af naturen og 

udendørsområder under Covid-19. 

• Forslag til forbedringer angivet ved punkt(er) på kortet. 

 

 

https://app.maptionnaire.com/da/8819/
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Udvælgelse og gennemførelse 

Bispebjergs lokaludvalg besluttede at deltage i undersøgelsen ved at rundsende et link til 

undersøgelsen til medlemmerne af deres borgerpanel. Borgerpanelet består af godt 2.100 personer.  

 

Linket blev sendt ud til borgerpanelet ultimo maj måned, og den første svarperson færdiggjorde 

besvarelsen den 25. maj 2020. Linket var i princippet aktivt indtil 31. august, men undersøgelsen 

blev i praksis gennemført i løbet af maj og juni måned, idet kun en enkelt besvarelse er fra et senere 

tidspunkt (august 2020). 

 

Der blev ikke sendt rykker ud til panelet, idet lokalrådet ikke havde mulighed for at se, hvem der 

havde svaret og ikke ønskede at rykke personer i deres panel, der eventuelt allerede havde svaret på 

undersøgelsen. 

Deltagelse i undersøgelsen 

Spørgeskemaet er konstrueret, så man godt kan deltage uden at svare på alle spørgsmål, lige som 

det også er muligt selv at bestemme, hvor mange steder og ruter man vil kortlægge. Det betyder, at 

der lidt forskel på de antal svar, der indgår i de forskellige dele af analysen i dette notat. 

 

Resultaterne viser, at 643 ud af Bispebjergs borgerpanelets medlemmer 2.107 medlemmer, 

besvarede det første spørgsmål om køn. Herefter angav 628 deres fødselsår, og endelig var der 606, 

der angav deres bopæl på det interaktive kort (se senere om denne gruppe af svar). Senere i 

spørgeskemaet bliver svarpersonerne bedt om at angive forskellige baggrundsoplysninger. På det 

tidspunkt er frafaldet større, idet kun 300-400 svarede på disse spørgsmål. Et frafald undervejs 

kendes fra lignende undersøgelser (Brown, 2017). Med forbehold for de varierende antal svar er 

deltagergruppen beskrevet i tabel 1 og sammenlignet med dels borgerpanelets sammensætning og 

information om den sociodemografiske sammensætning i hele bydelen. 
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  Undersøgelsen, % 

(n) 

Panelets 

sammensætning* 

Hele bydelen 

Køn Kvinde 57,2 % (377) 58 % 49,8 % 

Mand 40,3 % (263) 42 % 50,2 % 

Andet 0,5% (3) 0 % - 

Alder < 20 år 0 % (0) - 16,9 % 

20-29 år 8,0 % (50) - 28,5 % 

30-49 år 47,1 % (296) - 31,3 % 

50-69 år 34,9 % (219) - 16,1 % 

> 69 år 10,0 % (63) - 6,8 % 

Børn i husstanden Nej 70,5 % (270) - 80,4 % 

1 15,4 % (59) - 10,7 % 

2 12,1 % (46) - 6,4 % 

3 1,8 (7) - 1,9 % 

>3 0,3 % (1) - 0,6 % 

Uddannelse Grundskole 2,3 % (9) 4 % 20,6 % 

Gymnasial 4,1 % (16) 9 % 20,1 % 

Erhvervsuddannelse  10,7 % (42) 10 % 16,9 % 

Kort/mellemlang 

videregående 

32,0 % (126) 37 % 23,5 % 

Lang videregående 49,2 % (194) 40,0 % 18,9 % 

Andet/ingen/uoplyst 1 % (5) 1 % - 

Tilknytning til 

arbejdsmarked 

Beskæftigelse 68,6 % (271) 62 % 53,2 % 

Arbejdssøgende 5,8 % (23) - 3,2 % 

Under uddannelse 5,3 % (21) 14 % 

43,7% Pension/efterløn 14,4 % (57) - 

Andet 5,8 % (23) 4 % 

Tabel 1. Respondenternes repræsentativitet i forhold til borgerpanelets sammensætning og bydelen som helhed. N varierer 

mellem de forskellige baggrundsvariable. *= Tal for panelet matcher ikke undersøgelsens kategorier, og sammenligning er 

derfor ikke mulig for alle variablene. N=643, 628, 383, 394, 395. 

 

Deltagelse i kortlægningen af steder og ruter 

Der er i alt 606 svarpersoner, som har angivet deres bopæl på kortet. Det er for denne gruppe 

svarpersoner, der kan udføres detaljeret geografiske analyser om eksempel afstand fra bopæl til 
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besøgsområder. Det giver en svarprocent på omkring 29 % af borgerpanelet og 1,1 % af borgerne i 

bydelen. Der blev i alt kortlagt 1033 steder og 250 ruter. Herudover var der forslag til forbedringer 

på 175 steder (se tabel 2). For en lille del af steder og ruter havde svarpersonerne ikke givet 

uddybende oplysninger. Antal steder og ruter med mulighed for nærmere analyser fremgår af den 

højre spalte i tabel 2.  

 

 
 Antal (n) Antal med uddybende svar om stedet 

Kortlagt bopæl (indenfor 100m) 606 (indgår ikke uddybende svar) 

Kortlagte steder (’Her bruger jeg tid 

udendørs’) 

1033 881 

Kortlagte udendørs ruter 250 176 

Kortlagte steder med forslag til forbedring 175 165 

Tabel 2. Omfanget af borgernes kortlægning af bolig, steder og ruter samt forslag til forbedringer. 
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Resultater 

Svarpersonernes situation under nedlukningen foråret 2020 

Dagligdagen under Covid-19 ændrede sig for mange. Figur 2 viser hvor mange, der har brugt mere 

tid i hjemmet end normalt i foråret 2020.  

 

 
Figur 2. Andelen af respondenterne som har arbejdet hjemmefra eller brugt mere tid hjemme af andre årsager. N=625.  

 

En af de centrale tilgange til opdæmning af Covid-19-smitte har været at holde afstand til andre og  

holde sig i mindre sociale cirkler. Figur 3 viser, hvor mange der i perioden frem til svartidspunktet 

har forsøgt at undgå social kontakt.  

 

 
Figur 3. Andelen af respondenterne, som har forsøgt at undgå social kontakt under Covid-19. N=626. 
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Brug af udeområder før og under Covid-19 

 

Antal dage ude i løbet af en uge før og under Covid-19 

Svarpersonerne blev spurgt om, hvor ofte de normalt anvender udendørs områder og dernæst bedt 

om at beskrive det samme under Covid-19. Spørgsmålene blev stillet således: 

 

Hvor mange gange om ugen bruger du normalt tid udendørs? (angiv antal dage) 

Hvor mange gange om ugen har du brugt tid udendørs under coronavirus? (angiv antal dage) 

 

Der svares således på, hvor mange dage man er ude pr. uge. Svarene siger noget om, i hvor stor en 

del af ugen at udeliv har en betydning. Svarene viser derimod ikke, hvor længe man er ude. Svarene 

på de to spørgsmål ses i figur 3  

 

Der er fortaget en parvis sammenligning af svarene for hver person for at kunne identificere, hvor 

mange personer, der henholdsvis har været flere eller færre dage ude i løbet af en uge. Dvs. 

ændringer i antal dage. Tallene ses i figur 4, og hvis de tælles samme, så har ca. en tredjedel været 

ude flere dage end normalt mens hver ottende har været ude færre dage ugentligt under Covid.19.  

 

 
Figur 3 Antal dage ude om ugen før og efter Covid-19. N=381 og 381                    
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Figur 4 Ændringer i antal ugentlige dage ude efter Covid-19 i forhold til normalt. N=381 

 

Afstande til besøgte udeområder før og efter Covid-19 

Ændringerne i brugen af udeområder er også undersøgt ud fra de besøgte steder, som 

svarpersonerne har angivet. Stedernes lokalisering kan sammenholdes med angivelsen af 

svarpersonens bopæl, og derved kan udregnes en afstand mellem besøgsstedet og hjemmet.  

 

Beregningerne af afstandene viser følgende gennemsnitsafstande fra bopæl til stederne: 

• 1.814 meter, (98 steder, der kun er besøgt under Covid-19) 

• 1.149 meter (83 steder der normalt er besøgt men ikke under Covid-19) 

• 1.140 meter (710 steder der er besøgt både før og under Covid-19) 

 

Der er er i disse gennemsnitstal kun inddraget kortlagte steder, der er under 10 km fra bopælen. De 

fleste besøgte steder ligger dog også inden for denne afstand, som det ses i figur 5, hvor samtlige 

steder er fordelt i afstandsintervaller.  
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Figur 5 Afstand i meter fra bopæl til samtlige kortlagte steder, der kan knyttes til bopæl. N=902. 

 

Begrundelser for ændringer i brug af naturen før og efter Covid-19 

Resultaterne ovenfor viser, at mange har ændret deres brug af naturen under Covid-19 pandemien, 

hvor blandt andet omkring en tredjedel kommer udendørs flere dage i løbet af en uge, og at mange 

under Covid-19 har besøgt steder, der gennemsnitligt ligger længere væk fra bopælen. 

Spørgeskemaet rummer også to åbne spørgsmål, som giver svarpersonen mulighed for at uddybe 

sådanne adfærdsændringer med egne ord. Det første spørgsmål fokuserer på, om svarpersonen har 

bemærket ændringer i egen og andres brug af naturen, mens det andet spørgsmål drejer sig om 

eventuelle ændringer i, hvor meget tid man anvender udendørs. 

 

De åbne spørgsmål giver mulighed for at bringe pointer frem, som det kan være svært at forudse i 

spørgsmål med prædefinerede svarmuligheder. Til gengæld er der typisk færre, der svarer på åbne 

spørgsmål, og svarene kan have meget forskellig karakter. I dette afsnit præsenteres svarene efter, at 

de er blevet kodet inden for en række forskellige kategorier, der tegnede sig efter gennemgangen af 

de åbne besvarelser. 
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Det første spørgsmål lyder således: 

”Har du lagt mærke til ændringer i din egen brug, eller andre menneskers brug, af naturen under 

coronavirus? Hvilke ændringer?” 

 

I tabel 3 ses hvor mange, der har registreret ændringer. Svarene er endvidere opdelt efter, om 

svarene angår egen brug eller andres brug af naturen under Covid-19 pandemien. Det er umuligt at 

sige, om de, der ikke har besvaret spørgsmålet, undlader at svare, fordi de ikke har registreret 

ændringer, eller om de blot har undladt at svare på spørgsmålet.  

 
 Har bemærket ændringer.. .. i egen brug af natur .. i andres brug af natur 

 Antal % af svar Antal % af svar Antal % af svar  

Ja 262 92 % 98 35 % 197 69 % 

Nej/ikke 

nævnt 

22 8 % 186 65 % 87 31 % 

Ikke 

besvaret 

362 - 362 - 362 - 

Antal 646 284 646 284 646 284 

Tabel 3. Svar på det åbne spørgsmål: ”Har du lagt mærke til ændringer i din egen brug, eller andre menneskers brug, af 

naturen under coronavirus?”. Tabellen bygger på kodninger af svarene herunder om de nævner egne og/eller andres ændret 

brug af naturen. I alt 284 har svaret. 

Kodning af svarene falder i syv forskellige kategorier, der ses i tabel 4. Kodningen er foretaget på 

data i alle de fem delområder. Citaterne i tabellen er derfor ikke nødvendigvis fra nærværende 

område. Det skal alene eksemplificere, hvad der ligger inden for de forskellige overskrifter i 

kodningen.  
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 Nævnt antal 

gange  

Eksempel på nævnte ændringer 

Bruger naturen 

mere 

222 Det er faldet mig ind, at der måske slet, slet ikke er plads til alle 

københavnerne i de københavnske grønne områder. Der har været 

overvældende pres på moserne (Mand, 62 år). 

Motionerer mere 32 Der har været flere vandrere, kondiløbere. Der blev taget meget hensyn i 

den første tid og folk gik/ løb ind og ud og ventede (Kvinde 74 år). 

Jeg har dyrket mere af min motion udendørs, da mit fitnesscenter har været 

lukket (Kvinde, 37 år). 

Holder mere 

afstand 

21 De allerfleste holder afstand, inkl. mig selv. Flere fremmede mennesker 

hilser eller smiler (Kvinde, 59 år) 

Tager længere 

væk 

17 Der har nærmest været kø ved skovparkeringer, stier m.m. Vi har også været 

mere ude og har derfor også ledt efter hemmelige steder at tage hen. Vi har 

også været på en del ture til Nordsjælland og Furesøen (Kvinde, 44 år). 

Er social udenfor 14 Jeg har været ramt af corona og været ret syg af det. Da jeg blev erklæret 

rask, var jeg svag, men brugte naturen i form af områdets mange grønne 

områder, til langsomt at komme mig igen. Det var befriende at møde andre 

mennesker, der var raske og glade for at være i naturen med børn, venner, 

familie osv. (kvinde 63 år). 

Søger hen hvor 

der er færre andre 

21 Jeg har været glad for at kende små stier etc. på kirkegården, således at 

mine børn og jeg har kunnet undgå mennesker så vidt muligt. Vi har været 

på vej til mosen men er vendt om igen, fordi der var så mange mennesker 

(kvinde, 40 år). 

Andre ændringer 5 Umiddelbart har her næsten været øde i forhold til normalt pga. corona'en 

(Kvinde, 58 år). 

Vi er blevet meget mere nysgerrige og interesserede i naturen - og lægger 

mærke til den (Mand, 35 år). 

Nej, hverken egen 

eller andres brug 

ændret 

22 - 

Tabel 4. Kategorier af ændringer kodet på grundlag af svar fra 284 personer på spørgsmålet: ”Har du lagt mærke til 

ændringer i din egen brug, eller andre menneskers brug, af naturen under coronavirus?” I kursiv eksempler på svar fra hele 

undersøgelsen – ikke nødvendigvis nærværende delområde. 
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I figur 6 og 7 ses kodningerne af de forskellige ændringer i henholdsvis svarpersonernes egen og 

andres brug af naturen.   

 

 

 
Figur 6 Ændringer i egen brug af naturen. I alt 125 ændringer. 

 

 
Figur 7 Ændringer i andres brug af naturen. I alt 239 ændringer. 

 

Det andet spørgsmål med den åbne svarmulighed lyder: 

Føler du at du har brugt mere tid udendørs det her forår i forhold til andre forår? Hvorfor? 
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 Har brugt mere tid udendørs i dette forår i forhold til andre forår? 

 Antal % af svar 

Ja 191 62 %  

Nej 119 38 %  

Ikke besvaret 336 - 

Antal 646 310 

Tabel 5. Svar på det åbne spørgsmål ”Føler du at du har brugt mere tid udendørs det her forår i forhold til andre forår? 

Hvorfor?” I alt 310 besvarede spørgsmålet. 

 

I tabel 5 ses, hvor mange der svarede på spørgsmålet, om de havde anvendt mere tid ude i forhold 

til andre forår. Svarene blev kodet i 7 forskellige kategorier. I tabel 6 ses de forskellige koder, og 

der gives eksempler på citater fra de åbne svar. Der gives også eksempler på svar, som er 

kategoriseret som et ”nej”. Citaterne stammer fra hele undersøgelsen og ikke nødvendigvis 

nærværende delområde.  
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 Nævnt 

antal 

gange 

Eksempler på begrundelser 

Nej 119 Ikke samlet set, har ikke cyklet på arbejde, så der røg en times motion [pga. 

hjemsendelse]. Så har jeg gået eller løbet en tur (kvinde, 55 år). 

Ja, Hvorfor?   

Har haft 

mere tid 

57 Jeg bruger altid mange timer udendørs, men jeg har brugt flere timer med min 

familie udendørs. De har villet med ud HVER gang jeg har spurgt. Og vi har nydt 

det alle 4, og er kommet endnu tættere end inden corona. Vi har fået SÅ mange 

grin, og vi har endda bestilt camping i telt, til sommer, da vi mener vi har været 

naturmennesker helt uden selv helt at vide det. Vi er blevet vilde med naturen og 

at være ude i den friske luft. Og så er ungerne på 9 og 12 så dejlig trætte ved 

sengetid. What’s not to like...(kvinde, 35 år) 

Andre 

aktiviteter 

lukket eller 

umulige 

52 Ja, fordi næsten alt var lukket og vi ikke sås med nogen andre end os selv. Da vi 

begyndte at ses med folk var det kaffe i haven eller gå ture i det fri (kvinde 40 år). 

Ja. Kunne ikke komme i svømmehal, til gymnastik eller i teatret eller til møder 

(kvinde, 56 år). 

Behov for 

frisk luft / 

afveksling 

51 Mentalt har det også været nødvendigt at blive mødt af noget andet end væggene 

derhjemme (kvinde, 53 år). 

ja, flere gåture, fordi jeg ikke cykler dagligt til mit studie (kvinde, 25 år) 

Motion 24 Jeg har oplevet at mine ture er blevet længere og at jeg har taget de længere ture 

næsten hver dag. Det som ellers har været gåturen med hunden, som nogle gange 

kun er/ var i nabolaget har jeg kombineret med længere ture, hvor jeg kommer 

mere ud i bynaturen.  

Jeg har taget de længere ture fordi jeg kunne mærke at mit aktivitetsniveau blev 

meget reduceret. Bare det at tage ud af døren har ellers dækket en del af mit 

bevægelsesbehov og det fik jeg kompenseret for ved at bevæge mig mere ude. 

(kvinde, 51 år) 

Vejret har 

været godt 

10 Vejret har været godt. Jeg har skulle få motion på en anden måde end normalt 

pga. corona. Der har været mere tid til at nyde området (kvinde, 29 år). 

Henvisning til 

Covid-19 

18 Samtidig har jeg været igennem virussen og brugt naturen omkring os til at 

komme mig igen efter raskmelding (kvinde, 63 år). 

Ja: Corona (mand, 40 år) 

Andet  17 Jeg er også blevet hus og haveejer (mand, 38 år). 

Ja, jeg har været på barsel (mand, 37 år) 

Ja, men ikke på grund af Corona, men fordi jeg er jobsøgende (kvinde, 57 år) 

Tabel 6. Kategorier af begrundelser kodet på ud fra svar fra 310 personer på spørgsmålet: ”Føler du at du har brugt mere 

tid udendørs det her forår i forhold til andre forår? Eksempler på svar. 
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I figur 8 ses, hvor stor en procentandel, der angiver de forskellige kodede årsager til, at de har været 

mere ude dette forår end under et almindeligt forår.  

 

 
Figur 8 Begrundelser for at have været mere ude end et normalt forår (n=191). 

 

Svarpersonernes besøgsmønstre - besøgte steder og ruter 

Deltagerne blev bedt om at kortlægge steder og ruter. Det blev stillet følgende spørgsmål: 

Hvor har du tilbragt tid udendørs? Kortlæg så mange steder og ruter som muligt på kortet. 

De kunne trække et punkt ud til et sted på kortet – eller eventuelt zoome ud og flytte kortudsnittet. 

De kunne også tegne ruter. Hver gang, svarpersonerne havde markeret et sted eller tegnet en rute, 

blev de stillet en række uddybende spørgsmål, herunder om stedet/ruten: 1) kun blev besøgt før 

Covid-19 (104 steder og 24 ruter), 2) kun under Covid-19 (121 steder og 35 ruter) eller 3) både før 

og under Covid-19 (605 steder og 108 ruter). De efterfølgende afsnit præsenterer de kortlagte steder 

og ruter opdelt i disse tre typer og til sidste samlet i total-kort (1033 steder og 250 ruter). Bemærk 

venligst, at det totale antal steder og ruter er større end summen af hver af de tre typer. Det skyldes, 

at nogle svarpersoner har afmærket steder og ruter uden at definere, om de knytter sig til hverdagen 

før Covid-19, kun under Covid-19 eller begge dele. 
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Steder og ruter, der kun er besøgt før Covid-19 

 

 
Figur 9. Her bruger jeg tid udendørs i mit hverdagsliv – steder og ruter kun besøgt før Covid-19. A. Kortlagte steder og ruter 

regionalt (øv.tv.), hotspotkort for steder (heatmap) (øv.th.) og kortlagte steder og ruter lokalt (nederst). N=104 steder, N=24 

ruter (bemærk at ruter ikke indgår i heatmap visualiseringen). 
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Steder og ruter, der kun er besøgt under Covid-19 

 

 
Figur 10 Her bruger jeg tid udendørs i forbindelse med coronavirus – steder og ruter kun besøgt under Covid-19. Kortlagte 

steder og ruter regionalt (øv.tv.), hotspotkort for steder (heatmap) (øv.th.) og kortlagte steder og ruter lokalt (nederst). N=121 

steder, N=35 ruter (bemærk at ruter ikke indgår i heatmap visualiseringen). 
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Steder og ruter, der er besøgt både før og under Covid-19  

 

 
Figur 11 Her bruger jeg tid udendørs både i mit hverdagsliv og under Coronavirus – steder og ruter besøgt både før og 

under Covid-19. Kortlagte steder og ruter regionalt (øv.tv.), hotspotkort for steder (heatmap) (øv.th.) og kortlagte steder og 

ruter lokalt (nederst). N=605 steder, N=108 ruter (bemærk at ruter ikke indgår i heatmap visualiseringen). 
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Det samlede mønster af steder og ruter  

 

 
Figur 12. Samlet datasæt i form af kortlagte udendørssteder og ruter. Kortlagte steder og ruter regionalt (øv.tv.), hotspotkort 

for steder (heatmap) (øv.th.) og kortlagte steder og ruter lokalt (nederst). N= 1033 steder og N= 250 ruter (bemærk at ruter 

ikke indgår i heatmap visualiseringen).  
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Status for besøgene i de offentlige arealer i Bispebjerg 

I det forgående afsnit var fokus på svarpersonernes besøgsmønstre før og under Covid-19. I dette 

afsnit er udgangspunktet de offentlige (grønne) områder i bydelen og nær bydelen. Vi har for de 

områder, der ses på figur 13, opsummeret det samlede antal kortlagte steder inden for de forskellige 

offentlige grønne områder.  

 

 
Figur 13. Kortlagte steder inden for offentlige grønne områder i bydelen (data fra Københavns Kommune).  

 
De offentlige natur- og grønne områder varierer meget i størrelse og har dermed forskellige 

muligheder for at rumme mange besøgende på samme tid. Det er især relevant under Covid-19, 

hvor afstandskravet er vigtigt for at begrænse smittespredningen. På figur 14 er antal kortlagte 

steder set i forhold til størrelsen af de offentlige (grønne) områder.  



28 

 

  

 

 

Figur 14. Antal kortlagte steder per ha offentligt grønt område og offentligt sted (data fra Københavns Kommune). 

Det skal som afslutning bemærkes, at kortene ikke siger noget om samtlige besøg til områderne fra 

beboere i alle bydele i Københavnsområdet. Der er eksempelvis områder på kortudsnittet i figur 14 

med en meget lille besøgstæthed. Sådanne områder kan have stor intensitet af beboere fra andre 

delområder i København, men disse fremgår ikke, da afsættet for kortene udelukkende er 

besøgssteder for borgerne i Bispebjerg-bydelen. 

 

Det skal desuden bemærkes at det ikke alle typer af grønne områder indgår i kortlægningen, således 

indgår diverse grønne gårdrum, pladser samt midlertidige parker ikke i datasættet fra Københavns 

Kommune (KK).  
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Aktiviteter og oplevelsesværdier tilknyttet bynaturen 

I forbindelse med kortlægning af et sted blev respondenten bedt om at beskrive, hvad der gjorde det 

specifikke sted vigtigt. Det kunne både være særlige oplevelsesværdier eller muligheden for at lave 

nogle specifikke aktiviteter. Det blev gjort ved følgende spørgsmål: 

På det her sted er følgende vigtigt for mig (du kan vælge flere svarmuligheder) 

 

Der var en række svarmuligheder, som kunne krydses af. På figur 15 ses disse svarmuligheder, samt 

hvor ofte (%) de forskellige muligheder var blevet valgt for de 881 steder med uddybende svar (se 

tabel 2).  

 

 
Figur 15. Forskellige aktiviteter og oplevelsesværdier angivet som vigtig i tilknytning til de kortlagte udendørs steder. 

Figuren viser procentdel af de kortlagte steder, hvor pågældende aktivitet eller oplevelsesværdi blev fremhævet. Baseret på 

uddybende svar om i alt 881 kortlagte udendørs steder jf. tabel 2. 
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Svarpersonerne blev stillet samme spørgsmål til de kortlagte ruter (figur 16). Det er de samme 

aktiviteter og oplevelser, der oftest nævnes for de 176 ruter med uddybende svar (se tabel).  

 

 
Figur 16. Forskellige aktiviteter og oplevelsesværdier angivet som vigtig i tilknytning til de kortlagte ruter. Figuren viser 

procentdel af de kortlagte ruter, hvor pågældende aktivitet eller oplevelsesværdi blev fremhævet.  Baseret på uddybende svar 

om 176 kortlagte ruter jf. tabel 2. 

Efter kortlægningen af steder og ruter blev svarpersonerne stillet et generelt spørgsmål om 

naturoplevelser. De blev bedt om at angive, hvor enig eller uenig de var i en række forskellige 

udsagn. Udsagnene fremgår af figur 17.  
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Figur 17. Individuelle og sociale meninger og betydninger af bynatur. N=395-405.  
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Det rumlige mønster for aktiviteter og oplevelsesværdier 
Svarpersonerne angav, som det fremgår af figur 15 og 16, en række aktiviteter og oplevelsesværdier 

for hvert sted eller rute, som de markerede på kortet. I det følgende vises den rumlige fordeling af 

de forskellige aktiviteter og oplevelsesværdier. Det er kun for de 881 steder, hvor der gives 

uddybende svar jf. tabel 2. Svarene er samlet i 6 hovedgrupper:  

 

1) at være udendørs,  

2) naturoplevelser,  

3) restitution/refleksion,  

4) røre sig/motionere og  

5) sociale/kulturelle aktiviteter.  

6) andet 

 

Kortlægningerne viser hvilke dele af Bispebjerg-området, der særligt anvendes til de forskellige 

aktiviteter og oplevelser. Resultaterne præsenteres på ”heatmaps”, som visualiserer, hvor de 

forskellige aktiviteter og oplevelsesværdier er mest fremtrædende. 
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1) At være udendørs  

Den første hovedgruppe af aktiviteter og oplevelsesværdier er egentlig en selvstændig kategori, som 

alene handler om at stedet anvendes til at være udendørs. Heatmap for de 603 af 881 steder (68 %), 

som tillægges denne betegnelse, ses på figur 18.  

 

 

 
Figur 18 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier der er knyttet til ’at være udendørs’ (603 steder ud af 881). 
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2) Naturoplevelser  

Flertallet af de kortlagte steder (589 af 881 steder svarende til 67%), er knyttet til ’naturoplevelser’, 

der samler nedenstående udsagn: På figur 19 ses heatmap for naturoplevelser, mens 

kortlægningerne af de enkelte aktiviteter og oplevelser vises på figur 20. 

 

• Nærheden til naturen og naturen i sig selv 

• Observere naturen (fx planter eller fugle) 

• Nyde naturens lyde og stilhed (har overlap til restituering/refleksion) 

• Nærhed til vand 

• Biodiversitet (biologisk mangfoldighed) 

• Dejlige lugte 

• Smukt sted eller udsigt 

 

 
Figur 19 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier, der er knyttet til ’naturoplevelser’ (589 steder ud af 881). 
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Smukt sted eller udsigt (391/589)  

 

Figur 20 Heatmap for de forskellige udsagn samlet i "naturoplevelser" (i alt 589 steder). Bemærk figuren begynder på 

forgående side. 
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3) Restituering & refleksion  

I alt 384 (44 %) af stederne er knyttet til ’restituering og refleksion’, der samler følgende udsagn: 

 

• Mulighed for at slappe af og ’genoplade’ 

• Følelser, ideer og oplevelser affødt af stedet (fx inspiration eller overraskelse) 

• Religiøs eller spirituel oplevelse 

 

 
Figur 21 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier, der er knyttet ”restitution og refleksion” (384 af 881 steder) 

 

Kortlægningerne af de enkelte aktiviteter og oplevelser inden for denne kategori vises på de små 

kortudsnit på figur 22. 
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Figur 22 Heatmap for de forskellige udsagn samlet i "restitution og refleksion (384 af 881 steder). 
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4) Røre sig/motion  

Ud af de 881 kortlagte steder er 685 (78 % af stederne) knyttet til ’at røre sig og få motion’. 

Gruppen omfatter følgende udsagn, hvor kort ses i figur 23: 

 

• Motion/sport 

• Gang (Gåtur) 

• Genvej (fx på vej til indkøb arbejde o. lign.) 

• Lufte hund (eller andet kæledyr) 

 

 

 
Figur 23 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier, der er knyttet til ’at røre sig og få motion’ (685 af 881 steder). 

 

Kortlægningerne af de enkelte aktiviteter og oplevelser inden for kategorien ”at røre sig og få 

motion” vises på figur 24.  
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Figur 24 Heatmap for de forskellige udsagn samlet i ”røre sig/motion” (685 af 881 steder). 
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5) Sociale og kulturelle aktiviteter 

Ud af 881 kortlagte steder er der i alt 460 (52 %), som knytter sig til ’sociale og kulturelle 

aktiviteter’, der består af følgende udsagn: 

 

• Bruge tid med min families og andre mennesker 

• Lege med børn 

• Spise medbragt mad (madkurv) 

• Kultur og historisk betydning 

 

 
Figur 25 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier, der er knyttet til ’sociale og kulturelle aktiviteter’ (460 af 881 

steder) 

Kortlægningerne af de enkelte aktiviteter og oplevelser inden for denne kategori vises på figur 26 

nedenfor.  
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Figur 26 Heatmap for de forskellige udsagn samlet i ”sociale og kulturelle aktiviteter” (460 af 881 steder). 

 

6) Andet  

Den sidste gruppe af svar omfatter de 29 (3 %) ud af de 881, hvor svarpersonen har angivet ’andet’ i 

forbindelse med kortlægningen. Her nævner svarpersonerne ofte at uddybe særlige kvaliteter såsom 

” Der er får og lam, som går og græsser i sommerperioden, dem nyder jeg meget at se på. Det er 

meget afslappende” eller ”rigelig med plads, mulighed for at være lidt alene”. Der er også tale om 

svar, der falder uden for de nævnte svarmuligheder som f.eks. ”nyttehave” og ”jeg har andel i en af 

haverne”. På figur 27 ses disse steder.  
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Figur 27 Kortlagte steder til aktiviteter og oplevelsesværdier, der er knyttet til ’andet’ (29 af 881 steder). 
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Forslag til forbedring af steder 

Svarpersonerne fik muligheder for at komme med forbedringsforslag mv. til steder i deres 

lokalområde. Spørgsmålet kom med i undersøgelsen på opfordring fra lokaludvalgene, da man 

gerne ville bruge undersøgelsen til at få borgernes ideer og forslag samlet ind – også fra borgere 

som måske ikke møder op til borgermøder mv.  

 

Der var i alt 175, der kortlagde steder med forslag. Stederne vises på oversigtkortet herunder (figur 

28). Samtlige forslag ses i bilag 1. 

 

 
Figur 28. Oversigt over steder med forslag til forbedring. Der henvises til bilag 1 for de konkrete forslag. 
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Hovedresultater af undersøgelsen 
Rapporten er udformet som en dokumentationsrapport med præsentation af hovedresultaterne. 

Undersøgelsen rummer mange forskellige delresultater, som kan være interessante for udvalgte 

læsere eller i forbindelse med konkrete problemstillinger. Det kan f.eks. være i forbindelse med 

renovering og udvikling af natur, parker og andre grønne områder eller helt nye tiltag i et konkret 

projektområde. Rapporten rummer mange muligheder for at blive klogere på den nuværende brug af 

bynaturen. Både i regi af Covid-19, hvor byens blå og grønne naturområder tydeligt har fungeret 

som et refugium og pusterum for flere mennesker end normalt. Men også for den mere generelle og 

normale brug af bynaturen hvor de mange forskellige værdier tilknyttet bynaturen er tydeliggjort i 

form af en bred vifte af formål, aktiviteter og oplevelser som understøtter et aktivt udemiljø i 

nærområdet tæt på folks bopæl. Undersøgelsen giver derfor et unikt indblik i hverdagsnaturen og 

dens lokale betydning for borgerne i en blandet bydel. 

 

Selvom rapporten som nævnt præsenterer resultaterne under videre kommentering, så skal der her 

afslutningsvis fremdrages et par hovedpointer set med forfatternes briller: 

  

• Omkring 80 % har arbejdet helt eller delvist hjemmefra eller haft mere tid hjemme under 

Covid-19  

 

• 1/3 var ude på flere af ugens dage under Covid-19 end på en normal uge. Der var dog 

omkring 1/8, der var ude færre dage ugentligt. 

 

• 30 % af alle svarpersoner vurderer, at de har brugt mere tid ude dette forår sammenlignet 

med et normalt forår. 

 

• Der er tre fremtrædende begrundelser for at have brugt mere tid ude: 1) fordi man har 

haft mere tid, 2) fordi andre aktiviteter har været lukkede/umulige, og 3) fordi man har 

haft behov for frisk luft/afveksling. 

 

• 40 % af alle respondenter svarer, at de har bemærket ændret brug af naturen under 

Covid-19. Den vigtigste forandring er ifølge svarpersonerne, at naturen bruges af flere – 



46 

 

både af dem selv og andre. Når det gælder svarpersonerne selv, så er der mange svar, der 

falder i kategorierne ”tager længere væk” eller ”søger hen hvor der er færre andre”.  

 

• Godt halvdelen af alle besøgssteder ligger inden for 800 meter af svarpersonernes bopæl.  

 

• Under covid-19 er nye besøgssteder kommet til – de ligger gennemsnitligt længere væk fra 

bopælen (ca. 1.800 meter) end dem, der kun/også blev besøgt inden Covid-19 (ca. 1.150 

meter).  

 

• Bispebjergs større grønne områder med mose og åbne vandflader har generelt flest 

kortlagte besøgssteder. Det særligt Utterslev Mose, Bispebjerg Kirkegård, Emdrup Sø og 

Lersøparken. Mange borgere i Bispebjerg har også kortlagt områder uden for bydelen 

f.eks. Dyssegårdsparken, Nørrebroparken, Ryvangens Naturpark og 

Bellahøj/Degnemosen.  

 

• Gang/gåtur knyttes til mange steder lige som det at være ”udenfor”. Stedets 

naturkvaliteter fremhæves, og det sociale nævnes ofte. 

 

• De kortlagte ruter følger samme mønster i forhold til gang/gåtur, og det at være udenfor. 

Men motion/sport nævne oftere og det sociale sjældnere for ruterne end for stederne. 
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Bilag 1 – oversigt over forslag 
På de følgende sider ses alle forslag til forbedringer. Der er tre kortudsnit med numre på forslag. De 

tre kort dækker områderne, som ses på nedenstående oversigt. Se på kortene og find forslag ved 

hjælp af nummeret i tabellen efterfølgende. Bemærk nogle numre kan ikke aflæses på kortet, men 

alle forslag er i tabellen.  
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Kort 1 – Nordvestlige del af Bispebjerg 
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Kort 2 – Nordøstlige del af Bispebjerg 
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Kort 3 – Sydlige del af Bispebjerg 
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Kort-kode Forslag som det fremgår uredigeret i spørgeskemaet  

2421830 her mangler borde og bænke så man kan sidde og hygge sig. også gerne et legestativ 
2435054 Flere bænke og skraldespande  
2435083 Make this area public! 

2435125 
Gerne en udendørstræningsområde. Ikke så mange aktiviteter - men mere underlaget. 
Gerne det der gummiunderlag. 

2435156 
Flere træer. Fx kunne der sagtens laves et grønt torv foran biblioteket på 
rentemestervej.  

2435180 

Der mangler bedre adgang til parker eller lignende. Der er kun få og små rekreative 
grønne områder omkring fuglekvarteret. Det er en barriere for at komme ud, og 
påvirker både mit fysiske og mentale velbefindende.  

2435197 
Gør noget for at fjerne bandemedlemmerne, der sælger stoffer. De bliver mere og 
mere påtrængende og skaber en højspændt og utryg atmosfære. 

2435230 
Lad vedligeholdelse af mosen begrænse sig til indsamling af affald, så vil den i løbet af 
blot få årtier forbedre sig selv ;-P 

2435288 Bedre skiltning. Flere opholdssteder. Oversigt over markerede ruter.  
2435290 Gør denne park permanent! 

2435309 

Ryparken Idrætsanlæg. Der bør anlægges et par petanquebaner i forbindelse med 
renoveringen. Der er plads mellem fægtehallen og boldbanerne. Området indeholder 
bebyggelser med især ældre personer, som kan have stor fornøjelse ved at mødes med 
andre og dyrke en sport, som er for alle: unge og ældre, kvinder g mænd. 

2435358 

det ville være fantastisk med en indhegning til hunde ved siden af boldbanen. 
Jeg synes også, at vi savner en basketbane. Der er rigtig mange af kvarterets børn, der 
spiller basketball i deres haver - hvilket ikke er optimalt, fordi de gør det alene og kun 
med en kurv. 

2435371 Mere grønt bymiljø.  

2435386 

Mosen er et unikt sted, da det er et semi-naturligt område. Alt andet her omkring er 
velordnede og -plejede parker. Jeg holder selv af at tage en løbetur, men mosen er 
efterhånden ved at udvikle sig mere til en idrætspark end et naturområde. Det er synd. 
Det er dejligt at området bliver brugt, men det ville være godt at begrænse fx 
cykeltraffik. 

2435403 
Der bør være offentlig adgang til havet hele vejen omkring københavn, og stier man kan 
følge. 

2435409 

denne plads står igen tom efter at der i en periode har været opført nogle midlertidige 
bygninger med serveringer og arrangementer. Skønt jeg ikke selv benyttede med 
synderligt af dette tilbud, var det herligt at gå forbi og fornemme den gode stemning 
stedet spredte. Tomme pladser som denne kunne med fordel udformes til 
samlingspunkter ad forskellig art.    

2435413 Det ville være rart hvis man måtte gå gennem hospitalsområdet med sin hund. 

2435426 

Plant langt mere skov omkring mosen. De store græsplæner rundt om hele Utterslev 
Mose bruges ikke af mennesker. Gæssene græsser, men ville det ikke øge 
biodiversiteten og naturglæden at græsplænerne blev erstattet af vild skov med 
vandrestier og lysninger. 

2435433 Flere træer/alléer langs de store veje. Giv naturen plads i byen 
2435440 En mere udbygget legeplads 
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2435456 

Mange veje i nordvest har minimal eller ingen beplantning. Trærer i gadebilledet skaber 
en særlig atmosfære og bringer naturen en smule tættere på. Ved dagligt at observere 
samme træ fra sin lejlighed eller daglige rute, kan man følge med i årstidernes skiften. 
Brede gader som Svanevej har massere af plads til træer og andre planter. (Det vil være 
nærliggende at lade sig inspirere af Frederiksberg.) 

2435533 

Jeg har hørt tale om at vejen over bispeengbuen måske skal graves ned. Hvis det 
kommer på tale, ville det være en god mulighed for at skabe en park på den 
eksisterende bro med inspiration fra New Yorks High Line park. 

2435550   
2435552 Park!  
2435564 Bedre belysning. Der er meget mørkt 

2435571 
Dette sted langs jernbanen er et fint vildtgroende område hvor få mennesker opholder 
sig. Muligvis fordi det ikke er så nemt/tydeligt hvordan man kommer derind. 

2435572 Jeg glæder mig til, at Grønningen her bliver mere attraktiv.  

2435586 
Låg eller fuglesikre skraldespande. Eller tømmes oftere. Virkelig meget skrald spredt af 
fugle 

2435597 
Lukke mere af til trafikerede veje. Mindre asfalt. Fjerne råge-koloni. Gør mere 
parkagtig. 

2435602 Fjerne Bispebuen 😉😉  

2435604 
Lad Borups Allé gå under jorden fra Hulgårdsvej af og lav området om til en 
brostensbelagt park-allé i stedet. 

2435615 

- Nogle udendørs trænings faciliteter til selvtræning 
- træning med instruktør for forskellige grupper F.eks overvægtige i forskellige 
aldersgrupper, da det er et udbredt sundhedsproblem. Aften træning m.m. 

2435617 Plant træer/buske/blomster på områder 
2435621 Mere beplantning til glæde for insekter  og mennesker, og ikke bare græsplæne. 

2435629 
Lav de nye små rekreative områder på Stærevej om til gågadezoner, der var der 
flisebelægning.   

2435646 

Omdan Mågevej og Vibevej på samme måde som Stærevej, for at give bedre 
sammenhæng i området og forbedre trafikken på gennemkørselsvejene.  Vil forherlige 
området.  

2435695 Skab grøn oase der kan bruges til begivenheder af lokalmiljøet.  
2435704 Det kunne være dejligt, hvis denne plads i højere grad var en lille park 

2435743 

Det lille grønne åndehul her er hvis nok en midlertidig løsning. Hvis der ikke også skal 
bygges en kæmpe klam betonklods på grunden, så kunne det være et helt oplagt sted 
til en permanent lille park.  

2435755 Bedre opholdsmuligheder 
2435761 Gøre mere ud af beplantning 

2435769 

Forhaven til Juul Sørensen er privat, men jeg synes, det ku være interesseret at give 
dem et form for tilskud til at vedligeholde og udvikle det grønne område på den eneste 
betingelse, at åbne det op for offentligheden. Lidt ligesom der er sket i Emaljehaven 
ved Rentemestervej.  

2435808   
2435811 bevare grønne områder, istedet for at blive ved med at bebygge arealet mere og mere 

2435826 
bevare det grønne parkanlæg istedet for bebyggelse. evt. genetablere kælkebakken, 
man har jo lov at håbe på lidt sne til vinter 



54 

 

2435880 bevare det grønne område. alt skal ikke bebygges 
2435897   

2435946 

Motorvejsområdet omkring Ryparken st. er meget trist. Renovering af stationen har 
hjulpet, men de triste beton broer og motorvejs afkørsler afskærrer på en måde 
Ryparken fra Østerbro. Der er en masse spildplads der ikke benyttes. Motorvejen burde 
graves ned eller på anden måde bedre integreres i byrummet.  

2435969 
Toilet der er åbent og skiltning dertil så folk/ løbere ikke skider bag buske i mosen, hvad 
jeg ser rigtig tit 

2435971 

Jeg forstår ikke hvorfor denne viadukt er lukket/låst? Det er tydeligt at den engang har 
været brugt.  
Det ville hjælpe til at binde Ryparken mere sammen med Østerbro og adgang til 
Svanemøllen. 

2435996 

Hvad skal dette stykke græs bruges til? Det ville være dejligt med noget almentnyttigt 
som kunne tag focus væk fra den grimme motorvej. Måske noget cafe/lejeplads eller 
andet der kunne binde sportspladsen sammen med Ryparken station.  

2436035 Plant flere træer 

2436048 
Flere bænke langs cykel- gåsti, de er altid optaget. Ikke borde herAdskil cykel og 
gangsti, så man ikke skal passe på.- ligesom den paralelle sti  der går op ad bakken 

2436056 

bænke og borde opsat i denne grønne bremme, ville få området til at virke mere 
parkagtigt, og flere lokale ville helt sikkert benytte det. 
Lidt ligesom Nørrebroparken, som også er een lang grøn bremme 

2436061 Her kan også være nogle ekstra bænke uden bord 
2436069 Der mangler en kort grussti, så man kan skrå over græsplænen. nu er der er trmpesti 
2436078 Der mangler grussti så man kan gå og cykle skråt til Fakta mv. når der er sølet! 
2436079 Ikke lav bebyggelse her, som det desværre er planlagt.  
2436084 Ikke lav bebyggelse her som det desværre er planlagt. 
2436090 cykel- gangstien er meget test. kan der plantes træer ind mod ryvangen? 

2436091 
Genetablering af det vådområde og den å der ligger i rør og dræn nu. Det vil have stor 
betydning for biodiversiteten. 

2436103 

Jeg kunne godt tænke mig at der kom flere træer på denne græsplæne, gerne rigtig 
store træer. Det ville gøre at man kunne finde ro og have en følelse af lidt privatliv, på 
den ellers store og grønne græsplæne, som ikke bare os beboere bruger, men også 
mange i området. Netop af den grund, at der er mange andre i området der har gavn af 
plænen, kunne man investere i nogle flere træer og dermed lave flere små oaser som 
jeg synes ville  gavne oplevelsen og brugen af græsplænen. 

2436104 
En grussti fra Ramløsevej til Strødamvej på tværs af parken, så man også kan skrå 
igennem denne vej uanset at det er vådt. 

2436145 Flere bænke og borde. 
2436175 Ørnevej og fuglekvarteret kunne godt styrkes og gøres mere orienteret mod at gå ture.  

2436185 

Frederikssundsvej er fyldt med skrald og meget trafik. Man har ikke lyst til at opholde 
sig eller gå ture der. Der er behov for fornyelse og generelt oprydning og vedligehold.  
Træer og mindre skrald ville styrke området.  

2436192   
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2436198 

Nørrebro station er bindeledet mellem byliv, boliger og pakker. Desværre er stedet 
præget af kaos, skrald og utryghed.  
Det vil være et oplagt sted at fornye - landskabsarkitektonisk, flere træer og buske, 
bedre belysning, kunst/kultur.  
Der mangler en styrket æstetisk og rolig oplevelse. 

2436226 

Forbedring af stier i Utterslev mose. At løbere skal løbe i cykelbanen og kun i en retning, 
så gående kan gå i begge retninger uden at blive løbet ind i. Klar skiltning af henholdvis 
cykelbane/løbebane og gangsti. De steder hvor stien ikke er todelt, skal løbere holde sig 
i den ene side, hvilket også bør afmærkes. 

2436258 
Lav en rigtig park, der er lukket om aftenen og tilgengæld tæt bevokset. Alt grønt 
fjernes for at skabe tryghed lige i øjeblikket, hvilket er ret ærgerligt.  

2436263 

Bedre planlægning af vandreruter der er sammenhængende med flere andre så der kan 
være muligt at gå langt og kort 
Bedre deling mellem gående og cyklende 

2436277 Omdanne til “urskov” 
2436279 Grav buen ned og lav et grønt område istedet 
2436294 Plant en skov, tak 

2436296 
En tryghedskabende indsats rettet mod handlen med stoffer langs parken. 
Især sælgere skaber frygt og afstand. 

2436325 Ruten er ikke ucharmerende 

2436334 

Mangler stoplys for cyklister. 
Når biler kan køre ud fra molen er der ikke stoplys for cyklister der kommer på 
tværs.mange farlige situationer. 

2436365 

Jeg fandt bare en tom grøn plads på kortet. Et stort ønske til forbedringer af grønne 
områder i Nordvest er mere vild natur. At bruge gamle byggetomter og lave dem til 
miniparker er et virkelig godt initiativ vi har set flere steder lokalt, og jeg håber at se 
flere af den slags. Dog kan det være svært at føle man virkelig er isoleret fra trafikken i 
de tæt bebyggede områder så et større områder, der bliver beplantet med træer og 
græs men uden for meget vedligehold og "græsplæne med stier" agtigt design kunne 
være virkelig dejligt 

2436401 
Her er der en mulighed for at få Nørrebro station til at blive et pænt området med 
masser af muligheder. Der har i hele mit lange liv været grimt i det område. 

2436445 Mere vild natur. Uslåede græsplæner, væltede træer, buskads etc 

2436452 
Flere haver! Sådan et dejligt og populært fristed, og der er tydeligvis plads til flere haver 
og flere medlemmer af foreningen. 

2436457   
2436474 Kunne godt bruge flere caféer. 
2436480 Noget mere grønt at se på. 
2436486   

2436511 
Græsslåning efter kl 7 om morgenen, vil forbedre søvnmønstret for de nærliggende 
beboelser 

2436517 

Fjern det afskyelige hegn. Fjern hovedparten af selvsåede træer og buske og åbn 
området. Opsæt bænke og etablér plæne eller belægning med brosten eller lignende og 
så kan det kaldes en park. 

2436592 
Mere opsyn med at der ikke sejles på moserne, og at der ikke fiskes fra gummibåde, 
tømmerflåder m.m. Ellers syntes jeg faktisk at moserne er meget fine 
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2436609 

At der opsættes affaldskurve på Skoleholdervej, og i det hele taget på de offentlige 
veje, der benyttes, når borgere skal ind og gå tur på Kirkegården eller ned til moserne. 
Der er eksempelvis ikke en eneste affaldskurv på hele Skoleholdervej, der også benyttes 
af mange skolebørn. Svært at lære dem, at de skal smide affald i affaldskurve, når der 
ingen er. 

2436666 
overgangene fra moserne kan nogle gange være besværlige og trafikerede. Der var 
vidst lidt byggeri ved den ene mose, så kan selvfølgelig også have gjort noget.  

2436681 besværlige overgang over vejen 
2436691 besværlig overgang 

2436813 
Jeg synes der skal plantes flere træer runft om af parken, for at gøre det mere intimt. 
Desuden, har jeg set flere biler tage smutveje igennem parken, hvilket er farligt 

2436826 Flere facileter til børnefamilier ved det grønne areal 

2436843 
Der kommer flere og flere boliger i NV, der mangler hyggelige og alternative grønne 
områder, parker og beboer haver 

2436896 

Dette er bare en stor græsplæne. Jeg synes det kunne være dejligt med bænke, bede, 
buske, forskelligartet planter, og små kroge. Stedet bliver ikke brugt til andet end 
hundeluftning og at slå katten af tønden én gang om året. Jeg tror man ville se en 
meget større brug af arealet (og lign. arealer), hvis man gjorde det mere opholdsvenligt. 
Evt. også sætte nogle skraldespande op (hvilket ville være dejligt i resten af NV). 

2436926 
Legepladsen er meget nedslidt og kedelig. Bedre klatrestativ ville gøre legepladsen 
meget bedre for skolebørn. 

2436978 Mere beplantning, gerne vildt. 
2436994 Skiltning 
2437009 Nej.. Stedet er perfekt som det er..  
2437058 anede ikke, der lå en park der - bedre skiltning 

2437059 
Har aldrig været der - ikke bevidst om, at der lå en park der. Bedre skiltning eller 
oplysning 

2437144 

Der bør opsættes skraldespande på hele Hillerødgade. Der er pt. kun én skraldespand 
(ved svømmehallen) på min vej fra Tornskadestien til Nørrebroparken. Det flyder med 
affald på Hillerødgade. Ikke godt nok.  

2437212 

Motorvejen støjer og ødelægger halvdelen af søen. Hvis man kunne finde en måde at 
anlægge en sti på, hvor man kunne gå hele vejen rundt om søen uden at skulle ud at gå 
på motorvejen og gennem et boligkvarter, kunne det være et langt mere behageligt 
sted at gå. 

2437351 Bedre adgang 
2437405 More picnic tables here. 
2437407 More picnic tables here. 
2437416 Flere bænke 

2437438 

Det FLYDER med affald nærmest overalt. Der er simpelthen ikke nok skraldespande og 
det trænger til en grundig oprydning sådanne forhold er der ikke på Frederiksberg.  Der 
bør tages ved de lokale grønthandlere.  Er gode for dem men de sviner rigtig meget. 
Papir og pap. Plastikposer etc.  Der bør være flere retningslinjer for dem og det affald 
deres virksomheder skaber. Endvidere så optager deres varer mere og mere plads på 
den alindeu Fortov som gør det besværligt at komme forbi. Selv helt ude på cykelstien.  

2437474 
Toiletterne kan godt trænge til en opdatering. Mangler næsten altid sæbe og 
håndklæde (papir) 
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2437498 Borde og bænke med  tilhørende skraldespand 
2437502 bænke med skraldestativer 

2437666 

Flere bænke i solen TAK! Der er for få bænke i solen. De bænke der er på Bispebjerg 
Kirkegård står alle på skyggesteder og det er så ærgeligt når man gerne vil sidde og 
nyde solen..  

2437829 Hvis man kunne integrere gåturen omkring de to mosearealer bedre ville det være fint. 
2437865   

2438001 

Pas på biodiversiteten og giv naturen plads.  
Stop bebyggelsen af Amager Fælled! Dette er en meget vigtig sag for mig og mange 
andre mennesker og der bør passes på dette naturområde fra Københavns kommunes 
side. Ikke kun for københavnernes skyld, men for naturens især. 

2438091 
Oprydning og bedre brug af området, fremstår som en skrammelplads med mange 
tiggere 

2438092 
Hele Frederikssundsvej fra Føtex til Hulgårds Plads er et virvar af ude dørs serveringer, 
skilte, varer mm d 

2438183 Flere indgange til kirkegården. Heldigvis er der vist allerede et projekt i gang om dette. 

2438187 
Mere vegetation.  Der er masser af plads på græsplænen og ikke særlig mange 
mennesker. 

2438297 Lad være med at beskære de store flotte træer 

2438325 
Ønske om ny større indgang til Bispebjerg Kirkegård på hjørnet af Frederiksborgvej og 
Skoleholdervej med en lille ny forplads. 

2438331 Opstilling af toiletter, flere bænke og evt. borde 
2438455 Flere bænke og mere vild natur 

2438460 

Flere bænke og flere skraldespande. Måske også et lille kvadratisk areal hvor der var 
enten asfalt eller sådan noget gummiunderlag, så man kunne lave udendørs yoga eller 
andet. Det kunne også være godt med måske nogle borde/bænkesæt langs med 
lersøstien. Desuden kunne man godt benytte strækningen langs S-togs banen bedre.  

2438479 Her skal være alt det bedste vi kender fra NV med stort fokus på også biodiversitet 

2438482 

Utterslev Mose synes jeg helst ikke må blive for poleret og “park”-agtig. Det er vigtigere 
at der er vild natur og mange dyrearter at kigge på. Det ville være ærgerligt at 
ødelægge det med for mange faciliteter andet end bænkene langs vandet.  

2438486 

Bevar det kik der er til himlen fremfor at dispensere til endnu en blok i noget der 
engang var en lys og let gade (provstevej) som nu er ved at blive smadret... hvorfor er 
der ingen grønne huller tilbage i Rentemesterkvarteret? 

2438577 Mindre hashhandel kunne da være skønt 
2438663 Flere bænke. 
2438667 Kunne være rart med noget afskærmning mod Tomsgårdsvej 

2438767 
fjerne autoværn langs ellemosevej. lave ordentligt miljø istedet for meget asfalt ved 
lundedalsvej og udskifte den grimme bro over renden 

2438779 Af hensyn til støj og miljø kunne motorvejen afskærmes/overdækkes. 
2438822 Legepladsen mangler renovering og bedre rum omkring selve legeanlægget 

2438826 
Det er svært at komme over vejen og til mosen, det mangler bedre adgang (lyskryds el 
lign) 
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2438970 

Området burde være et fint torv, der kan være samlingspunkt for oplevelser og kultur. 
Det ville være bedst, hvis man kunne få den hæslige motorvej med fly over etc. som 
totalt vandaliserer området, gravet ned i en tunnel under jorden, så man kunne lave et 
smukt torv. Der er virkeligt grimt og trøstesløst i dag. Kun bumserne og drankerne 
holder til der, og i det forfærdelige brune værtshus, der dominerer stedet. Lyngbyvejen 
skærer lokalområdet helt over på samme måde som en Berlinmur. Der er virkeligt et 
forfærdeligt og trøstesløst slummiljø ved Emdrup station og op til Strødamsvej. Det er 
grimt, sjælløst, larmende, trafikeret og ingen kan holde stedet ud. Stedet er blevet til 
slum og kunne have været så fint, hvis der var taget hensyn til dem, der bor der. - Men 
vi tæller jo heller ikke så meget, som dem der bor i Hellerup.   

2439056 Behov for offentligt toilet  
2439061 Behov for offentligt toilet.  

2439064 
At toiletterne kan være åbne i weekenderne og på helligdage samt at rengøringen på 
dem optimeres. En renovering af selv samme ville også være på plads.  

2439339 Hulgårdslegeplads trænger til renovering og nye legeredskaber 

2439357 

-Mere græs til ophold og ikke  kun til fodbold. I Coronatiden, var det så dejligt at se 
hvordan folk slog sig ned og spredte sig ud på hele græsfladen.  
-Savner flere borde og bænke. 
-Træningsredskaber. 
-Større variation i beplantningen.  
-Flere stier 
-Stiseparation i cykle-/gangsti  
-flere forårsløg 
-flere blomstrende buske 

2439364 
Man kunne godt forbedre hele området omkring Genforeningspladsen til noget  mere 
"hyggeligt" 

2439491 

Dette sted er absolut minus. Her bor og færdes mennesker i et støjhelvede. Som den 
eneste strækning langs hele motorvejen har man undladt at opsætte støjskærme netop 
her - meget mærkeligt. Man kunne mildne stedets elendighed ved at plante træer. 

2439520 Forlæng supercykelsti og skab sammenhæng her med forbindelse til Lyngbyvejen 

2439696 

Jeg ved at der er planer om at bebygge her, hvor der pt. er en grøn plæne med træer, 
buske og syrener. Det synes jeg er ærgerligt, det er et af få grønne områder på de 
gader, hvor jeg begår mig. Man fælder eksisterende, smukke, gamle træer og samtidig 
er det et krav i byfornyelsen at vi skal lave plantekasser på fortovene. Det synes jeg er 
modstridende.  

2439761 

legepladsen ved Nørrebroparken har ofte været pakket når jeg er gået derhen med min 
datter på 3 år. Så er vi gået slukøret derfra igen. 
 
Det er en dejlig stor legeplads - men det er mig lidt en gåde at når der nu er så mega 
meget plads at der kun er 4 gynger. 
 
Det er masser plads til mange flere gynger og til en stor vippe... der mangler aktiviteter 
til når pladsen er lukket og der ikke er cykler og sandkasse udstyr fremme. 

2439775 

Lige her er måske det mest urbane sted i hele Danmark. Her kunne det være rigtig 
skønt med træer. Foran 234 og ned af ørnevej mod ringbanen er der masser plads til 
træer :-) 
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2439957 En legeplads (tarzan bane) 

2440500 

Bedre skiltning af mulige ruter omkring Utterslev Mose. På mærkelig vis er jeg faret vild 
flere gange, selvom jeg bare har forsøgt at gå en tur rundt om mosen. Jeg har haft min 
telefon med, men har haft svært ved at orientere mig alligevel. 

2440763 
Lersøparken er dejlig, men trænger gevaldigt til at skilte hvor man må og hvor man ikke 
må cykle (gode skilte v. Lille Havfrue-parken) 

2440771 
Lersøstien er meget fin, godt at der laves arealer, hvor grus/ukrudt m.m. vokser vildt. 
Flere bænke. 

2441311   

2441348 

Det ville være rigtig dejligt hvis Svanemølle kasernen kunne bliver åben for gående og 
cyklister. Det ville gøre adgangen til Svanemøllen og indre Østrebro meget nemmere, 
bedre og lettere. Det er underligt at så stort et område kan ligge i byen og at borgerne 
ikke kan bruge det. 

2442086 Det er et suspekt og snusket område, uden så meget grønt.  
2443411 Det kunne være rart med noget vand...genåben Lersøen 
2443412   

2444284 

En måde at komme til Svanemøllen uden at skulle omkring Hellerup. Gerne at man kan 
skrå over fra stisystemet, når man kommer fra lersøparken. Jeg synes ikke jeg kunne 
finde det, og måtte gå hele vejen udenom. 

2444302 Rensning af mosen  
2444303 Vedligeholdelse af legepladsen  

2446493 
Det kunne være dejligt med flere indgange mod syd til kirkegården samt mulighed for 
at få barnevogn med  

2446495 Lidt kærlighed til legepladsen ville være fint 

2446496 
Hegnet til landsdommervej er slidt og passer ikke ind i det fine koncept med åben 
skolegård 

2447006 
Borde/bænke sæt og skraldespande så man bedre kan nyde medbragt mad - i hele 
mosen 

2449588 
Borde/bænke øverst på bakken, hvor der ikke er boldbaner, så man bedre kan bruge 
den del af området til picnic etc. 

2449730   
2450122 Rense enden af Emdrup sø mod lyngbyvejen for slam og affald.  

2451986 
Meget mere beplantning. Forskellige slags planter.  At skabe forskellige rum ved hjælp 
af planter.  Grønne oaser 

2452000 Grøn beplantning rundt om området, og springvand 
2455036 Provide a toilet in the region and more benches for resting of old people like me. 
2457765 Flere bænke. Bænke væk fra stien i læ og skygge. Evt grilplads.  

2457771 
Torvet skal fornyes. Med beplantning og bænke. Meget gerne et toilet/ pissoir. 
Springvand. I det hele taget bare gøres attraktivt  

2457773 
Vedligehold af bænke. Rengøring. Bare en gang i mellem. Med Emdrupvej er det møg 
beskidte 

2460667 

At folk ikke lufter hunde i parken. Eller at de som minimum ALTID er i snor! At 
hundeejere rydder op efter sig selv eller at man måske endnu bedre opsætter en slags 
“hundetoiletter”. Parken bruges rigtig meget af børn som løber rundt og leger og den 
bruges af folk det sidder på tæpper og hygger sig, eller af folk der spiller fx kongespil. Så 
der mangler lidt en opstramning i forhold til hunde, som jeg synes kan være lidt 
problematisk!  
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2462422 

Der ligger ofte ting i vandløbet langs med Ved Renden og på skrænterne ned mod 
vandet, fx gamle cykler, plastik, affald og andre ting. Det tager noget af nydelsen, fordi 
jeg godt kan lide at gå og se på vandet og skrænterne, hvor der vokser forskellige 
planter.  
Jeg ville ønske, at der blev holdt mere rent, og at personalet fra By og park København 
ville fjerne det, som bliver efterladt. De samme ting kan ligge og flyde i vandet og på 
skrænterne i månedsvis. 

2505978 Åbning af offentligt toilet, eller opstilling af andre toiletter. 
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