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Lovliggørende plejetiltagsafgørelse for bredsikring Nybro
Åmose
Gladsaxe Kommune træffer hermed en lovliggørende afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen
§ 1, stk. 3 til bredsikring af en 128 meter lang strækning i Nybro Åmose. Tiltaget er udført med
henvisning til i gældende plejeplan for Fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser
af 26. juni 2013.
Grundejerforhold og evt. matrikel nr.:
Bredden langs Nybro Åmose er på strækningen langs Nybro Åmose udmatrikuleret matrikel 11
ap, Bagsværd, der ejes af Gladsaxe Kommune. Stien er matrikel 7000 c, Bagsværd.

Figur 1. Mod vest bredsikring i Nybro Åmose. Mod øst igangsat bredsikring i Lyngby Sø, som blev stoppet og fjernet i
november/december 2020.

Projektejer:
Byafdeling, Gladsaxe Kommune ved forvalter Katrine Andersen

Baggrund og projektindhold:

Figur 2. Strækningen hvor der er
foretaget bredsikring vist med blåt.

Gladsaxe Kommunes Byafdeling har i foråret 2019 renoveret og fornyet bredsikring på dele af
ydersiden af den sti der løber langs Nybro Åmose.
Kanterne er blevet udskiftet pga. der kom flere huller i grusstien langs med trækanterne, flere
steder var brædderne rådnet samt at dønningerne fra bådfarten fik jord og grus til at blive
skyllet væk fra stien. Der er renoveret en strækning på 128m.

Figur 3 og 4. Søbred før renovering
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Der er banket H-jern langs med den gamle kant,
som skal holde de brædder/planker der sikrer at
stien ikke bliver skyllet ud i søen. Brædderne skal
derfor ikke skrues fast i en nedbanket træstolpe,
hvilket skulle lette udskiftningen af de
langsgående planker/brædder, når de med tiden
bliver ødelagt eller rådner. Det har ifølge
Byafdelingen, været mest hensigtsmæssigt at
etablere den nye bredsikring på ydersiden af den
gamle, for at minimere påvirkning af søbund og
bred. Derved er stien blevet udvidet.
Den nye bredsikring er lagt ca. 20 cm udenfor den
eksisterende bredsikring. Mellem ny og gammel
bredsikring er der fyldt op med grus. H-stolperne
er lavet i jern og plankerne/brædderne er
Figur 3. Ny bredsikring
trykimprægneret gran/fyr godkendt i NTR klasse
A. I sensommeren 2020 er arealet skrabet for vegetation og der er lagt nyt grus på stien.
Lovgivning og vurdering
Tiltaget med bredsikringen sikrer fredningens formålsparagraf om at sikre offentlighedens
adgang omkring Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Tiltaget er i øvrigt i overensstemmelse med
plejeplanens ordlyd om at ”Bredsikring ved stier og broer skal fornys, når dette skønnes
nødvendigt”. Med hjemmel i plejeplanbekendtgørelsen BEK nr. 924 af 27/06/2016 kan
plejemyndigheden gennemføre pleje af de fredede arealer, såfremt at dette tjener til opnåelse
af formålet med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne.
I fredningsbestemmelserne § 2. stk. 1. står der ”at man ikke må foretage terrænændringer” og
i § 2 stk. 4. at ”der må ikke finde permanent deponering eller opfyldning sted inden for
fredningsområdet hverken i eller omkring søerne. Det havde været hensigtsmæssigt, hvis
tiltaget var fortaget mere nænsomt altså uden terrænændring og opfyldning.
Da der er tale om en meget lille terrænændring og opfyldning vurderes det, at tiltaget ikke
kræver behandling i Fredningsnævnet. Dog er det vurderet at tiltaget kræver en
plejeforanstaltningsafgørelse for at sikre, at lignende tiltag bliver vurderet af fredningstilsynet.
Fredningstilsynet kan dermed sikre at lignende tiltag ikke medfører opfyldning eller
terrænregulering, samt at de naturmæssige kvaliteter i området ikke forringes.
Det skal i øvrigt bemærkes, at forholdet også kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 3, § 16 og § 18, samt vandløbsregulativet for Mølleåen.
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Vilkår for afgørelsen
For at sikre passage igennem bredsikringen, skal der med maksimalt 15 meters mellemrum
være mulighed for passage for padder mm. Der skal opsættes seks trapper samt udskæring af
minimum to huller i bredsikringen, så der skabes niveaufri adgang mellem sti og sø.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter ikke kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Området ligger ca.
35m fra Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Renoveringen af bredsikringen, påvirker ikke hydrologi, naturtyper mm. indenfor Natura 2000
området. Med kravene til afværgeforanstaltninger i form af passager, vil arter på Natura 2000
områdets udpegningsgrundlag, ikke få forringet muligheden for at kunne emigrere ud af
Natura 2000 området.
Bilag IV arter
Plante- og dyrelivet i området er senest registreret i 2016, hvor bilag IV arten stor
vandsalamander er fundet i Nybro Åmose. Stor vandsalamander var fåtallig ved registreringen.
Stor vandsalamander foretrækker at yngle i lavvandede og solbeskinnede områder med
vegetation af undervandsplanter, hvorpå den lægger sine æg. Arten opholder sig i vandet fra
april og lægger sine æg fra slut april og i maj. I vinterhalvåret overvintrer de fleste dyr på land.
Nybro Åmose vurderes ikke at være et optimalt ynglehabitat for arten, da der er begrænsede
vådområder med sol i den forholdsvis tætte skovmose.
Det vurderes ligeledes ikke, at selve Mølleåen er et egnet habitat for stor vandsalamander eller
andre padder, grundet predation fra fisk. Dog er det vigtigt, at individer kan krydse mølleåen
for at sikre muligheden for udveksling af individer mellem paddebestande på begge sider af
åen.
Ved etablering af passager i bredsikringen, vurderes det, at den økologisk funktionalitet for
arten ikke forringes.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra
modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 15.03.2021. Klage sker efter reglerne i
naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 15.08.2021.
Klagevejledningen kan ses i bilag 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, samt i Gladsaxe Bladet under
”kommunen orienterer”.
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Du er altid velkommen til at kontakte mig, såfremt at du har spørgsmål til sagen.
Venlig hilsen
Ayla Nurkan Gretoft
Biolog
By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune
Telefon: 39 57 59 24
Mobil: 24 41 64 60
Mail: aylgre@gladsaxe.dk
Vedlagte bilag
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
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftstrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune, natur@ltk.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune v. Jette Brunnstrøm, jb@ltk.dk
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