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Forvandlingen af MarselisborgCentret til en 
helhedsorienteret bypark med større oplevelses-, 
attraktions- og naturværdi, sker i høj grad gennem 
en udpegning de eksisterende kvaliteter. Gennem 
en meget nøje planlagt proces skabes et robust 
landskabeligt skelet, der på forskellig vis fastholder 
de mange forskelligartede aktiviteter, behov og 
brugsfunktioner. 

Eksisterende træer og kvalitetsfulde plantninger, 
bevoksninger og grønne overflader kortlægges 
og løftes til et niveau med både større diversitet 
og variation i plantesamfund. Det sker gennem 
tilføjelser, rydninger og omlægning af plejen/
driften, så der opnås større robusthed. 

Områder, som har været hårdt befæstet 
terrænreguleres og reetableres som grønne arealer 
gennem en kombination af frøsåning, tilføjelse 
af naturstauder og træplantninger, der gennem 
pleje/driftproces - over en periode får den ønskede 
naturkarakter. 

Fældede og beskårede plantninger og buske 
konverteres til nye funktioner, såsom insektreoler,  
sankehegn, træbunker etc, - ligesom jordafgravninger 
i forbindelse med lavninger bruges andetsteds som 
opfyld.  

Vi har opridset en række forskellige driftsopgaver 
fordelt på de forskellige landskabskarakterer, og 
set på hvordan de plejes frem, jf. bilagsmateriale. 
Vi ser parken og aktiviteterne som robuste, enkle 
elementer og overflader, der ikke kræver en 
ekstraordinær driftsmæssig indsats, hvorfor den 
mere naturprægede omlægning giver mening og 
merværdi, fordi mange tunge driftsopgaver som 
større hæk- og græsklipninger udgås. Parken 
etableres med flerårige vækster, som giver et mere 
vildt præg, med spiselige buske og træer, som ikke 
kræver et overdrevent højt plejeniveau. 

Et aktiverende landskab
Kirsebærbakkerne mod Skanderborgvej skabes via 
jorddeponering af afgravninger fra lunker, lavninger 
etc., og danner baggrund for lydafskærmning, 
amfiscener, kælkebakker rehabiliteringsøvelser og 
solskrænter. De tilplantes med nye variationer af 
træer og overflader af varierede bunddækker og 

græsser, der giver forskellige rumligheder til ophold 
og leg.

Området sydvest for kirsebærbakkerne, hvor der 
ikke foretages større terrænreguleringer, bibeholdes 
som et større multianvendeligt græsareal for 
selvarrangerede aktiviteter – kaldet Sletten. Plænen 
gives en større artsrigdom og partier af naturgræs 
bestående af grove græsser og et varieret indslag af 
urter. 

Det store centrale område i parken, hvor 
vandkredsløbet bliver særligt synligt med 
forsinkelsesbede i terrænet kalder vi Vådsletten. 
Området bliver udgravet og genformet til at 
kunne forsinke de nødvendige vandmængder. 
Forsinkelsesbedene er våde i nogle perioder og tørre 
i andre. Området rummer en høj artsrigdom af vilde 
og mere plejede rumskabende planteelementer. 
Lavninger og forhøjninger danner bl.a. 
udgangspunkt for mere ’private’ opholdssituationer 
og bevægelse. 

Under de eksisterende karakterfulde nåletræer i 
parkens center etableres en ny bund af naturstauder 
og græsser med stor artsrigdom, som væver ind i 
hinanden og danner et blødt sammenhængende 
tæppe. De eksisterende miljø med træstammer 
bibeholdes og danner forsat rammerne for 
forskellige typer af genoptræning og rehabilitering.

Det sydligøstlige område ønskes mere lysåben 
og tilgængelig. Skovbunden bevares. Det tætte 
beplantede areal mod Marselis Boulevard tyndes 
ud ved at fjerne buskadset. Skoven skal fremstå 
mere vild og minde om den fornemmelse man får 
af at være i en dansk skov. Mod Marselis Boulevard 
kan der evt. etableres et blomstrende skovbryn, 
for at lukke lidt af mod den befærdede vej. I de 
mere lysåbne arealer erstattes skovbunden med 
narusgræsser, hvori der slås græsstier. 

Rester af mindre frugtlunde suppleres med nye 
frugttræer, som sættes i en grid-systemplantning. 
Frugtlundene skal indeholde mange forskellige 
typer af frugttræer.  I tidlig sommer kan man nyder 
de blomstrende træer og over somrene kan man 
høste dets frugter. Frugttræerne står i et græstæppe.
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plante træer

fælde træer

insekthotel

Save brænderive blade

træning med brænde

æblehøst

leg med blade

klatre og sidde i træer

hugge brænde

REHABILITERING- NATUR

Natur
Rehabilitering & Plantesamfund
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PARKEN EN SOMMERDAG 
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