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Dispensation til bredsikring i startområdet i Bagsværd Sø
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 31 til
genetablering af bredsikring i startområdet i Bagsværd Sø, matr.nr. 11a, Bagsværd.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur
den 15. januar 2020 og annonceres i lokalavisen.
Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom.
Beliggenhed og ejerforhold
Bredsikringen er beliggende i Bagsværd Sø på matr.nr. 11a, Bagsværd på bredden mod
Radiomarkens ellesump. Matrikel nr. 11 a, Bagsværd ejes af Gladsaxe Kommune.
Bredsikringens beliggenhed fremgår af bilag 1.
Baggrund
Gladsaxe Kommune, Byplan og Landskab ansøgte den 6. januar 2020 Gladsaxe Kommune om
tilladelse til at renovere bredsikringen i startområdet ind mod Radiomarkens ellesump.
Robanerne starter i den østlige ende af Bagsværd Sø og går tæt på bredden mod Radiomarkens
ellesump. Brinken er her meget stejl, som følge af tidligere udgravning af søen. Der går en
offentlig sti tæt på bredden. Der har derfor været en bredsikring her i mange år, der skulle
sikre stien mod erosion fra sejladsen. Den tidligere bredsikring har kun stolperne tilbage, og
brinken er nu meget eroderet. På nuværende tidspunkt er der forsvundet op til en meter af
brinken og stien er i fare for at blive eroderet væk.
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Lov om naturbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Gladsaxe Kommune ønsker at sikre brinken med pileflet på de eksisterende stolper. Det skal
forhindre underminering af stien. Det vil ikke hindre vandet i at stå bag bredsikringen. Der
fyldes ikke jord på bag bredsikringen.
Pileflet er tidligere anvendt ved renovering af bredsikring i målenden af Bagsværd Sø i 2013.
Afgørelse og vilkår
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at
genetablere bredsikring mod Radiomarkens ellesump i startområdet i Bagsværd Sø matr.nr. 11
a, Bagsværd. Dispensationen fra § 3 i lov om naturbeskyttelse gives jf. § 65 stk. 2 i samme lov.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Af hensyn til dyre- og plantelivet skal arbejdet foregå i perioden 1. oktober til 31.
marts.
2. Udløbet fra Radiomarkens ellesump må ikke beskadiges.
3. Maskiner, der anvendes på og ved søen, skal anvende biologisk nedbrydelig
hydraulikolie.
4. Der må ikke ske opfyld med jord omkring bredsikringen.
5. Gladsaxe Kommune, Klima og Natur skal have en færdigmeddelelse, når bredsikringen
er færdiggjort.
Denne dispensation omfatter ikke en efterfølgende opfyldning af jord bag bredsikringen.
Beskrivelse af projektet
Bredsikringen skal genetableres på de eksisterende stolper fra tidligere bredsikring på bredden
mod Radiomarkens ellesump. Bredsikringen består af pileflet, der flettes omkring eksisterende
stolper. Pileflet etableres på en strækning af 120 m ud af den totale længde på 150 m af den
sydlige bredstrækning med en højde på ca. 50 cm over vandoverfladen. Stolperne står de fleste
steder op til 1 m ude i vandet ud for den nuværende bred. Pileflet etableres med håndkraft.
Pileflet har en begrænset levetid og det forventes at holde i 10 – 15 år. Pileflet er valgt, da det
udseendemæssigt falder godt og naturligt ind i omgivelserne.
De pilegrene, der anvendes, forventes skåret omkring 1. februar 2020. Bredsikringen etableres
derefter.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Bagsværd Sø er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. Gladsaxe
Kommune kan som naturmyndighed i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod
tilstandsændringer, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, når der ikke sker en væsentlig
ændring af søens tilstand.
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Fredning
Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er fredet ved Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 26. juni 2013 i henhold til naturbeskyttelseslovens §33.
Fredningens formål er blandt andet at bevare og forbedre områdets landskabelige og
naturmæssige kvaliteter samt at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter for
friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter.
Ifølge § 2 i fredningsbestemmelserne skal det fredede område bevares i dets nuværende
tilstand. Der må således ikke foretages ændringer i eksisterende beplantning, i terrænet eller
opførelse af yderligere bebyggelse, veje, anlæg og herunder jordanlæg, med mindre andet
fremgår af bestemmelserne.
Ifølge plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser 2016 – 2020 kan bredsikring
være til stede, hvor bredden skal sikres mod bølgeslag og erosion, og hvor gangstier skal sikres.
Der har tidligere været bredsikring her af hensyn til sikring af stien.
Radiomarken er fredet ved kendelse af 28. december 1993.
Fredningen har til formål at bevare hovedparten af Radiomarken som et naturområde, hvortil
offentligheden har adgang, samt i øvrigt at opretholde områdets landskabelige værdier.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Tilladelser efter naturbeskyttelseslovens § 3 er omfattet af bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2. I
henhold til § 6 og § 7 i denne bekendtgørelse kan der ikke meddeles dispensation, hvis
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000
område væsentligt.
Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle
eller rasteområder for de særligt beskyttede arter – habitatdirektivets bilag IV arter, jf. § 7 og §
10 i samme bekendtgørelse.
Vandplan
Bagsværd Sø er omfattet af Lov om vandplanlægning3 og bekendtgørelse om miljømål for
overfladevandområder og grundvandsforekomster4.
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018.
3
Lov om vandplanlægning. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017.
4
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Miljø- og
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019.
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Bagsværd Sø er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, men tidspunktet for
målopfyldelse er ikke fastsat. Der må ikke laves tiltag, der hindrer søen i at opnå god tilstand.
Vurdering og begrundelse
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation til det ansøgte projekt om genetablering af
bredsikring i startområdet mod Radiomarkens ellesump, da bredsikringen på denne strækning
af Bagsværd Sø efter kommunens vurdering ikke forringer naturtilstanden i Bagsværd Sø.
Selvom der tidligere har været bredsikring her, vurderes det ikke som en eksisterende
bredsikring. En bredsikring er en barriere for dyrelivet, og det skal sikres at det stadig vil være
muligt for søens dyreliv at komme på land.
Der vil fortsat være vand bag bredsikringen og den er ikke mere tæt end smådyr kan passere.
Der vurderes ikke at være større dyr, som har en vigtig passage her. Det vil kun være en fordel,
at fisk ikke kan passere. Fugle vil kunne flyve over pileflettet.
Bredsikringen skal etableres i vintermånederne for at medføre mindst mulig forstyrrelse af
plante- og dyrelivet.
Berørt areals tilstand
Den sydlige bred i startområdet af Bagsværd Sø er meget stejl, som følge af tidligere
udgravning til robanerne, og der går en offentlig sti tæt på bredden. Der er op til 1 meter
vandspejl bag bredsikringen. Der er kun sparsom bredvegetation på søsiden af bredsikringen,
og ingen sjældne arter.
I Radiomarkens ellesump er der i 2016 konstateret 6 arter af ynglende padder. Det er
butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, skrubtudse, lille vandsalamander og stor
vandsalamander. Af krybdyr er fundet snog og almindeligt firben.
Der er ingen registreringer af padder og krybdyr i Bagsværd Sø.
Bilag IV-arter
Spidssnudet frø og stor vandsalamander, som findes i Radiomarkens ellesump, er særligt
beskyttede arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. De forventes ikke at yngle i Bagsværd
Sø og bredsikringen vil derfor ikke påvirke deres yngle og rasteområder.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Bagsværd Sø er ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde. Natura 2000-område nr. 139
”Øvre Mølleådal, Furesøen og Frederiksdal Skov” ligger dog tæt på med habitatområde H123
og fuglebeskyttelsesområde F 109. Pileflet etableres ca. 330 m i luftlinje fra delområdet Lyngby
Åmose.
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at dette projekt i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området.
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Fredning
Bredsikringen etableres på grænsen mellem fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med
omgivelser og fredning af Radiomarken. En genetablering af bredsikring vurderes ikke at være i
strid med fredningernes formål og der skal ikke søges dispensation fra fredningerne.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jævnfør
naturbeskyttelseslovens § 78. En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og
Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger efter den dag afgørelsen er offentliggjort,
altså senest 12.02.2020.
Se nærmere oplysning om klage i vedlagte klagevejledning, bilag 2.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort altså senest 15.07.2020.
Retsvirkning af dispensationen
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.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsen.
Venlig hilsen
Lene Madsen
Biolog

Vedlagt:
Bilag 1: kort over bredsikringens beliggenhed
Bilag 2: 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
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v Gunnar Brusch, gb@brusch.dk
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