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Dispensation til Grødeskæring i Bagsværd Sø 2021
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens1 § 3 til
skæring af undervandsvegetation i I/S Danmark Rostadions baneområde. Baneområdet
omfatter: robanerne 0-6, afløbsbanen, omkring præmiebroen og broerne ved bådhallen, samt i
100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved mål området i Gladsaxe Kommunes del
af Bagsværd Sø.
Dispensationen fra § 3 i lov om naturbeskyttelse gives jf. § 65, stk. 2 i samme lov.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsen.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe/natur.dk den 3.
juni 2021. Afgørelsen offentliggøres også i lokalavisen.
Lyngby Taarbæk Kommune behandler dispensation til skæring af undervandsvegetation i den
del af robanerne, som ligger i Lyngby Taarbæk Kommune.
Til afgørelsen af knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom.
Baggrund
Danmarks Rostadion anvender Bagsværd Sø til træning og konkurrencer og har gjort det i
mange år. I baneområdet (se bilag 1), kan undervandsplanterne være en hindring for
rosporten. Der har tidligere været givet lignende dispensationer til grødeskæring, senest i
2015. Der er foretaget grødeskæring i søen siden 2010, men grødeskæring har ikke været
nødvendigt i en årrække, da udbredelsen af undervandsvegetationen er begrænset i søen.
Særligt inden for de ansøgte områder er der begrænset opvækst.
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Lov om naturbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019

Afgørelse og vilkår
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til skæring
af undervandsvegetation i robanerne 0-6, afløbsbanen, omkring præmiebroen og broerne ved
rocenteret, samt i 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet i
Gladsaxe Kommunes del af Bagsværd Sø. Se bilag 1. Dispensationen fra § 3 i lov om
Naturbeskyttelse gives jævnfør § 65, stk. 3 i samme lov.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
1. Skæring af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de markerede områder
på bilag 1. Skæring af undervandsvegetation omkring broer kan ske i en op til 5 meter
bred bræmme på begge sider af præmiebroen og broerne ved rocentret. Derudover
kan der skæres en 10 meter bred korridor fra broerne og til frit vand.
2. Skæring af undervandsvegetation skal gennemføres nænsomt i en dybde på maksimalt
60 cm og mindst 20 cm fra bunden, enten ved langsom skæring med fingerklipper
monteret på arbejdsbåd, eller med skæreredskab på Truxor multimaskine.
3. Planterne skal skæres over og må ikke rykkes op med rod eller rives over, derfor skal
både arbejdsbåden og Truxor multimaskinen sejle ved lav hastighed.
4. Det afklippede plantemateriale skal indsamles, afvandes på en flydebro og fjernes fra
søen og transporteres til godkendt affaldsmodtager, for at mindske søens
næringsbelastning.
5. Rødderne og de nederste dele af undervandsplanterne må ikke beskadiges.
6. Skæring af grøde kan foretages i august eller september måned.
7. I/S Danmarks Rostadion skal føre driftsjournal med dato og areal, hvor der er foretaget
skæring af undervandsvegetation. En gang årlig og senest når regattasæsonen slutter,
skal driftsjournalen sendes til Gladsaxe Kommunes Naturteam sammen med
oplysninger om mængden af opsamlet og bortskaffet undervandsvegetation og
affaldsmodtager.
8. Dispensationens varighed er begrænset til 3 år, hvorefter forholdene i søen vil blive
vurderet på ny.

Eksisterende forhold
Bagsværd Sø er en stor sø på 121 hektar. Søen er naturlig lavvandet med en middeldybde på
2m. Søens dybeste områder er på cirka 3,5m. Bagsværd Sø er påvirket negativt af
næringsstoffer og en stor intern belastning fra et meget fosforholdigt sediment. Sigtdybden er
dårlig, ofte ikke meget mere end 0,5m. Den lave sigtdybde betyder, at der er en dårlig
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lysgennemtrængning i vandet, hvilket er den primære begrænsende faktor for udbredelsen af
undervandsvegetation på de dybere dele af søen.
Vandplanterne står udenfor åkandebælterne (flydebladsvegetationen), og især aks-tusindblad
vokser med succes på både hård og blød bund. Vandplanterne voksede i 2019 ud til ca. 1,8 meters
dybde, mens de i 2020 voksede ud til 1,7 meter.
Den totale dækning af vandplanter i 2020 er sammenlignelig med 2015-2019. Dækningsgraden
af undervandsplanter var i 2020 9,1% af søen og planternes dybdegrænse var 1,7m.
Grundet sigtbarheden findes planterne primært i de lavvandede dele af søen og i begrænset
omfang i baneområdet, se figur 1 samt bilag 2, hvor artsnavne for de enkelte bevoksninger
fremgår.

Figur 1 Undervandsvegetationens udbredelse juni 2020. Grøn = tæt vegetation, Rød = spredt vegetation.

Undervandsvegetation i baneområdet udgør kun en lille del af den samlede vegetation og
vegetationen der findes i baneområdet, er i langt overvejende grad spredte bestande.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Bagsværd Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er derfor omfattet af forbuddet
mod tilstandsændring, jf., naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1.
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er blandt andet at sikre, at der ikke foretages
ændringer i tilstanden af beskyttede søer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf.
naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer.
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Ved administrationen af dispensationsbeføjelsen må der ikke ske beskadigelse af yngle- og
rasteområder for særligt beskyttede arter (se herunder). Ligeledes må dispensationen ikke
skabe en uheldig og uønsket præcedens for fremtidig administration af områdets § 3
beskyttelsen.
Natura 2000 og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven §§ 16.stk. 1 og 17. stk.1, hvis
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt negativt, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 6, stk. 1 og stk. 2
samt § 7, stk. 2 nr. 1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IVplantearter, jf. samme bekendtgørelse § 7, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 1.
Vurdering og Begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 til det
ansøgte projekt, da det vurderes at grødeskæring i begrænsede områder, og med de i
vilkårene stillede krav, ikke vil betyde en permanent tilstandsændring af søen.
Gladsaxe Kommune lægger i afgørelsen vægt på, at langt størstedelen af
undervandsvegetationen i Bagsværd Sø findes uden for baneområdet, og vegetationen der
findes i baneområdet, i langt overvejende grad består af spredte bestande. I hovedparten af
robanerne er der ikke behov for slåning, da der her er så dybt, at undervandsplanterne for
nærværende ikke kan gro. Se bilag 2.
Den dominerende undervandsplante aks-tusindblad har vist sig særdeles robust for beskæring,
og skæring af planten kan være med til at øges dens udbredelse. Aks-tusindblad er en hurtigt
voksende plante, der hurtigt skyder igen efter skæring.
Skæringen skal fortsat ske i en dybde på maksimalt 60 cm og minimum 20 cm fra bunden, da
sigdybden i Bagsværd Sø, stadig er så dårlig, at planterne risikerer at dø, hvis de bliver skåret i
større dybde.
Skæring af undervandsvegetation i baneområdet vurderes ikke at være en hindring for en
opretholdelse og yderligere spredning af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø.
Det er fortsat et klart ønske fra Gladsaxe Kommune, at rosporten skal have mulighed for at
forsætte den lange tradition med roning på Bagsværd Sø, og også fremover kan benytte søen
til rostævner under hensyntagen til naturværdierne. Det er en forudsætning for rosportens
aktiviteter, at de kan gennemføre et vist niveau af pleje i form af skæring af
undervandsvegetation i begrænsede områder.
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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. Bagsværd Sø grænser
op til Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”.
Bilag IV arter
Det vurderes ikke at tiltaget vil påvirke bilag 4 arter. Det er ikke sandsynligt at bilag 4 arter som
Stor vandsalamander og Spidssnudet frø som findes i området, lever i selve Bagsværd Sø, hvor
der er en stor fiskebestand.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er fire ugers
klagefrist. Du skal klage senest den 2. juli 2021.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 3.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden seks måneder fra den
dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 2. januar 2022.
Venlig hilsen
Anders Adams
Cand.scient.
By- og Miljøforvaltningen
Gladsaxe Kommune
Vedlagt er:
Bilag 1: Kort over baneområdet
Bilag 2. Kort over vegetation
Bilag 3: 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
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe (DOF Gladsaxe), Gladsaxe@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
Lyngby-Taarbæk Kommune, natur@ltk.dk
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