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Lovliggørende dispensation til bredsikring af dele af Nybro Åmose
Gladsaxe Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovena
§ 3, stk. 1, § 16 stk. 1 og § 18, stk. 1 til renovering af bredsikring af Nybro Åmose.
Dispensationen fra § 3, stk. 1 og § 16. stk. 1 og § 18, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven gives jf. §
65, stk. 1 og stk. 2 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur den
15. februar 2021. Afgørelsen annonceres desuden i lokalavisen.
Til afgørelsen er knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom.
Beliggenhed og ejerforhold
Bredsikringen er foretaget på matr. nr. 84, Bagsværd i Gladsaxe Kommune.

Figur 1. Mod vest bredsikring i Nybro Åmose. Mod øst igangsat bredsikring i Lyngby Sø, som blev
stoppet og fjernet i november/december 2020.
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Lov om naturbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019

Baggrund og projektindhold

Figur 2 Strækningen hvor der er renoveret 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. Se foto af forhold før tiltag på bilag 1.
Kanterne er blevet udskiftet, da der var flere huller i grusstien langs med trækanterne, flere
steder var brædderne rådnet samt, at dønningerne fra bådfarten fik jord og grus til at skylle
væk fra stien. Der er renoveret en strækning på 128m.
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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 ikke skrues fast i en
nedbanket træstolpe, hvilket letter
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 trykimprægneret
Figur 3
gran/fyr godkendt i NTR klasse A.
I sensommeren 2020 er arealet skrabet for vegetation og der er lagt nyt grus på stien.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. For at sikre passage forbi 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. For nærmere beskrivelse af afværgeforanstaltningerne se bilag 2 tilsynsnotat.
2. Afværgeforanstaltningerne skal være etableret senest 31 marts 2021.

I øvrigt
Dispensationen gives alene efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, § 16 stk. 1 og § 18, stk. 1.
Derfor fritages ansøger ikke fra at indhente andre nødvendige lovliggørende dispensationer,
tilladelser m.v., som der i øvrigt måtte kræves, det gælder f.eks. fra vandløbslovens
bestemmelser.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven § 3 – beskyttede naturtyper
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Lyngby Sø og Nybro Åmose er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med
naturbeskyttelseslovens § 3 er bland andet at sikre, at der ikke foretages ændringer i
tilstanden af beskyttede vandløb og moser. Det er vurderet, at bredsikringen, der både berører
Lyngby Sø og dele af mosen i Nybro Åmose skal behandles efter denne paragraf.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, dispensere
fra forbuddet mod tilstandsændringer.
Naturbeskyttelsesloven § 16 – åbeskyttelseslinjen
Bredsikringen ligger på kanten af den beskyttede Mølleå. Åens beskyttelseslinje er normalt 150
meter, men beskyttelseslinjen blev reduceret i 1985. Indenfor åbeskyttelseslinjen er det
forbudt at opføre bebyggelse, foretage beplantning eller ændringer i terrænet, jf. nbl. § 16 stk.
1. Bredsikringen bestod bl.a. af en terrænregulering af stien, hvilket er et forhold der skal
sagsbehandles efter denne §. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i
nbl. § 16 stk. 1, jf. nbl. § 65. stk. 1.
Naturbeskyttelseslovens § 17 - skovbyggelinjen
Bredsikringen ligger delvist inden for fredskoven i Nybro Åmose. Fredskov er normalt omgivet
af en skovbyggelinje på 300 m, også dækkende vandflader. I 1985 blev beskyttelseslinjen
reduceret. Indenfor skovbyggelinjen er det forbudt at placere, bebyggelse, campingvogne og
lignende, jf. nbl. § 17. stk. 1. Da denne lov kun forholder sig til ”bebyggelse” m.m., er en
dispensation i henhold til skovbyggelinjen ikke nødvendig, da der kun er tale om en
terrænregulering. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i nbl. § 17
stk. 1, nbl. § 65 stk. 1.
Museumsloven

Figur 4. Fortidsmindet ”fæstningskanalen” i Mølleåen

Mellem Furesø og Lyngby Sø ligger en udrettet og kanaliseret del af Mølleåen som også er et
fortidsminde kaldet Fæstningskanalen (fredningsnummer 302939) (se figur 4 og 5), som er
dateret fra nyere tid da det blev anlagt i 1886- 87 og nedlagt i 1920. Det beskyttede anlæg
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omfatter den op til knap 30 m brede Fæstningskanal at regne fra brink til brink og fra indløbet
ved sydøstenden af Furesø til forbindelsen til Bagsværd Sø. Ved at sænke vandspejlet i
Furesøen 1,25 m kunne man i løbet af otte dage lukke 8 mio. m³ ud gennem Fæstningskanalen
til oversvømmelsesarealerne.

Figur 5. Fæstningskanalen mellem Furesøen og
Lyngby sø.

Fæstningskanalen er omfattet af museumslovens § 29e og 29 f. Der må således ikke foretages
ændringer i tilstanden af fortidsmindet. Der må heller ikke foretages udstykning,
udmatrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsmindet. Den omtalte
bredsikring medfører ingen ændring af tilstanden af fortidsmindet. Bredsikringen er i
fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Naturbeskyttelsesloven § 18 - fortidsmindebeskyttelseslinjen
Den fredede fæstningskanal afkaster en beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 18,
stk. 1, og der må således ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor en 100 m zone
fra fortidsmindet. Terrænreguleringen af bredden kræver derfor en dispensation fra
fortidsmindebeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra
bestemmelserne i nbl. § 18 stk. 2., jf. nbl § 65 stk. 2.
Natura 2000 og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven §§, 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 arterb § 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 IV-plantearter, jf. samme
bekendtgørelse § 7, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 1.
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter. Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018.
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Begrundelse for afgørelsen
Beskyttede naturtyper § 3
Gladsaxe Kommune meddeler lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1
til den opførte bredsikring. Det er vurderet, at bredsikringen kan bibeholdes hvis der, med
passende frekvens (maksimalt 15 meters mellemrum), etableres afværgeforanstaltninger i
form af passager, der gør det muligt for fugle, padder, smådyr, mm., at passere bredsikringen.
Passagerne sikrer en niveaufri adgang til og fra stien, over eller igennem bredsikringen. Hvor
nødvendigt, skal der desuden etableres trapper/ramper på ydersiden af bredsikringen. For
nærmere detaljer om afværgeforanstaltninger, se bilag 2 – tilsynsnotat.
Udover etableringen af en række passager, er et væsentligt element i vurderingen af
bredsikringens begrænsende påvirkning det faktum, at bredsikringen allerede i dag ikke er
gennemgående langs hele strækningen. Flere steder ophører bredsikringen på kortere
strækninger og tillader dermed passage for dyrelivet. Ét sted på strækningen findes desuden
en mindre bro i stedet for grusstien. Her er der fri passage for dyrelivet under broen.
Åbeskyttelseslinjen § 16
Gladsaxe kommune meddeler lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk.
1. til bredsikringen med ovenstående vilkår, da denne ikke i nævneværdig grad
kompromitterer de landskabelige hensyn, at der i mange år har været en bredsikring på den
berørte bred samt, at den med tiden vil blive mindre iøjnefaldende. Bredsikringen påvirker ikke
ind- eller udsyn til åen. Med ovennævnte vilkår om at sikre passager imellem Mølle Å og Nybro
Åmose, vil der således ikke være tale om en forringelse af området som levested for dyre og
plantelivet.
Skovbyggelinjen § 17
Gladsaxe Kommune har vurderet, at en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1,
ikke er relevant. Bredsikringen, der er beliggende indenfor skovbyggelinjen, betragtes ikke som
bygninger i forbudsbestemmelsen for skovbyggelinjen.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen § 18
Gladsaxe Kommune meddeler lovliggørende dispensation til bredsikringen af Nybro Åmose.
Den omtalte bredsikring ligger 35 – 200 meter fra fortidsmindet. Bredsikringen har ingen
påvirkning af ind og udsyn til fortidsmindet. Desuden er der tale om renovering af en
eksisterende bredsikring. Det vurderes desuden, at evt. værdifulde arkæologiske hensyn ikke
påvirkes af bredsikringen.
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
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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.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 15. marts 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 15. august 2021.
Du er velkommen til at kontakte natur@gladsaxe.dk, hvis du har spørgsmål til sagen.
Med venlig hilsen
Anders Adams
Cand.scient.
By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune
Mobil: 23 80 36 74
Mail: andada@gladsaxe.dk
Vedlagt er:
Bilag 1: Forhold før tiltag
Bilag 2: Besigtigelsesnotat
Bilag 3: Klagevejledning
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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
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune, natur@ltk.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune v. Jette Brunnstrøm, jb@ltk.dk
Kroppedal museum, kontakt@kroppedal.dk
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