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I/S Danmarks Rostadion

16-03-2021

Dispensation til beskæring af rørskov i Bagsværd Sø
Afgørelse
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 3 stk. 1 til
beskæring af rørskov i Bagsværd Sø ved broerne foran Rocentret i forbindelse med afholdelse
af VM i kano og kajak på sprintdistancerne 2021. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som
beskrevet nedenfor.
Dispensationen fra § 3 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven gives med en række vilkår, jf. § 65, stk. 2 i
samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur den 16.
marts 2021.
Beliggenhed og ejerforhold (se bilag 3 for oversigtskort)
De ønskede områder af rørskov i Bagsværd Sø ligger på matrikel 82, Bagsværd. Søen ejes af
Gladsaxe Kommune. Området ligger foran Rocentret på Skovalleen 40, 2880 Bagsværd.
Gladsaxe Kommune har som lodsejer accepteret projektet.
Baggrund
I/S Danmarks Rostadion har søgt om dispensation til at fjerne rørskov i forbindelse med
afholdelse af VM i kano og kajak på sprintdistancerne 2021 ved ansøgning af 30. november
2020 og supplerende oplysninger 11. marts 2021.
Beskæringen af rørskov vurderes som en nødvendighed for afholdelse af stævnet, hvor I/S
Danmarks Rostadion skal have området omkring broerne tilgængelige for isætning og
optagning af bådene i forbindelse med stævnet. De omtalte områder er vist på Figur 1.
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Lov om naturbeskyttelse. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 med senere
ændringer.

Figur 1. I/S Danmarks Rostadion bådebroer. Områderne er ønskes beskåret er de blå cirkler.
I forbindelse med stævnet ønskes opsat en ekstra landgangsbro. Den er 3 m bred og 25 m lang
og skal ligge lige vest for de øvrige broer i maksimalt 3 uger i perioden 3. september til 25.
september 2021. Broen er en flydebro der skubbes ind til søkanten, hvor der er behov for at
beskære rørskoven i et 5 m bælte, der hvor broen skal ligge. Den midlertidige bro skal skabe
tilstrækkelig kapacitet til isætning og optagning af både under stævnet, som finder sted i
perioden 10-20. september 2021. Placeringen af den midlertidige bro er vist på Fig 2.

Figur 2. Den blå cirkel er området, der ønskes beskåret for udlægning af midlertidig
landgangsbro.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Den inderste meter af rørskoven fra vandkanten ved bådebroerne må ikke
beskæres.

2. Rørskoven må skæres i en bredde på op til 5 meter fra de permanente broers sider.
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3. Ved den midlertidige landgangsbro kan der skæres et 5 meter bælte fra vandkanten
gennem rørskoven.
4. Der må ikke under arbejdet rodes på i søens bund.
5. Det afskårne materiale må ikke deponeres i eller ved søen på de arealer der er
omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3.
Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte Gladsaxe Kommunes miljøafdeling,
hvorefter vi vurderer, hvad der skal gøres.
I øvrigt
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Efter naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 7 må dispensationen ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Dispensationen gives alene fra naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1 og fritager derfor ikke ansøger
fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som der i øvrigt måtte kræves.
Beskrivelse af projektet og områderne
Områderne beskæres ved klipning af rørskoven under vandoverfladen med grødskæringsbåd.
Det vil ske midt i august kort før stævnet, så rørskoven ikke når at komme op igen.
Ved tilsyn i december 2020 var der på østsiden af den østligste bro en lille bevoksning af grenet
pindsvineknop. .

Figur 3. Rørskov ved østsiden af den østligste bro. Sort cirkel indrammer området.
På vestsiden af denne bro vokser en tagrørsbevoksning, der går 2-3 meter ud i søen.
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Ved den vestlige bro er der på østsiden et rørskovsområde der går 2-3 m ud i søen. Her vokser
smalbladet dunhammer og lådden dueurt. Vest for denne bro er der ingen planter i vandet.

Figur 4. Rørskov ved østsiden af vestlige bro. Sort cirkel indrammer området.
I området, hvor den midlertidige landgangsbro ønskes placeret, består bredden af 3 – 5 meter
bælte af tagrør. Gennem bevoksningen på land lægges plader over rørskoven, så
bevoksningen hurtigt vil komme på igen.

Figur 5. Bevoksningen i området, hvor den midlertidige landgangsbro ønskes udlagt.
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Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Bagsværd Sø med brinker er på ca. 121 ha og er derfor omfattet af forbuddet mod
tilstandsændring, jf. naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1.
Formålet med naturbeskyttelsesloven § 3 er blandt andet at sikre, at der ikke foretages
ændringer i tilstanden af beskyttede søer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf.
naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2, dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, hvis projektet i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt negativt, jf. habitatbekendtgørelsen2. Ligeledes kan der ikke gives dispensation,
hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter
eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. samme bekendtgørelse § 7 stk. 3 nr. 1 og § 10 stk. 1.
Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1 til den
ansøgte beskæring af rørskov i Bagsværd Sø, da vi vurderer, at rørskoven på de omfattede
områder kun består af almindelige rørskovsarter, og da de kun beskæres, vil rørskoven hurtigt
komme igen. Beskæringen foretages i august, hvor fuglenes yngletid er overstået. Beskæringen
vil derfor ikke medføre en negativ forrykning af naturtilstanden i søen, da de negative effekter
er kortvarige og midlertidige.
Den midlertidige landgangsbro kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da
dens placering i Bagsværd Sø er af så kortvarig karakter, at det ikke vil have en negativ
forrykning af naturtilstanden i søen.
Fredning
Projektområdet er omfattet af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser,
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2013.
Retningslinjer for pleje af vegetationen er beskrevet i plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø
med omgivelser 2016-2020.
Det vurderes at beskæringen kan ske i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningen
og plejeplanen.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer, at nærværende projekt ikke i sig selv kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt. Den kumulative effekt af projektet, dvs. effekten i forbindelse med
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Habitatbekendtgørelsen. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter .
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andre planer og projekter, vurderes heller ikke at føre til en væsentlig påvirkning af de
relevante Natura 2000-områder.
Det berørte areal omkring broerne foran Rocentret ligger ca. 65 m fra Natura 2000-område nr.
N139 ”Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov” bestående af H123 og F109. Projektet
vurderes ikke at påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget i N139.
Bilag VI-arter
I området omkring Bagsværd Sø forekommer Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus,
Dværgflagermus, Troldflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Hvorvidt de alle
yngler i umiddelbar nærhed af søen, er ikke kendt. Områder for flagermus, bliver ikke berørt af
projektet. Gladsaxe Kommune vurderer derfor ikke, at der vil ske en forringelse af den
økologiske funktionalitet for arter af flagermus i området. Af andre bilag IV-arter, der lever i
området, er der kendskab til Spidssnudet frø og Stor vandsalamander, som dog ikke forventes
at yngle i projektområdet, fordi Bagsværd Sø er en fiskerig sø. Det vurderes ikke, at det er
sandsynligt, at andre bilag IV-arter (herunder bilag IV-plantearter) lever i området.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 13. april 2021.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 1.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 16. september 2021.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Med venlig hilsen
Lene Madsen
Biolog,
Miljøafdelingen
Tlf.: 39 57 59 21
e-mail: natur@gladsaxe.dk
Vedlagt er:
Bilag 1: Klagevejledning
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk

7

