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GLADSAXE KOMMUNE 

Naturteam 
NOTAT 

Retningslinjer for tilgængelighed til 

bådebroer ved friholdelse for rørskov 

og undervandsvegetation 

Dato: 18. december 2012 

Af: Peter Ibsen 

 

Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved skæring og opgravning af rørskov, samt 

skæring af undervandsvegetation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3 i Gladsaxe Kommu-

ne. 

 

Formål 

For at kunne vejlede borgere og fastlægge retningslinjer for en ensartet behandling af ansøgnin-

ger, har Naturteamet udarbejdet retningslinjer for friholdelse af bådebroer for vegetation der 

hindre adgangen til søen. Retningslinjerne beskriver vilkår for skæring og for opgravning af rør-

skov, samt skæring af undervandsvegetation ved bådebroer i Gladsaxe Kommune.  

 

Retningslinjerne er vejledende, det betyder, at der vil blive foretaget en konkret, individuel be-

handling af hver enkelt ansøgning, hvor særlige forhold kan komme i betragtning. Fremtidige 

tilladelser vil dog i videst muligt omfang indeholde vilkår om, at de nye retningslinjer følges.   

 

Baggrund 

Søer, hvis areal er over 100 m
2
, er omfattet af forbud mod tilstandsændringer efter naturbeskyt-

telseslovens § 3. Dette omfatter både selve vandspejlet og søens bredzone, som består af den 

vegetation, der er tilknyttet denne. Bredzonen er typisk bevokset med planter, der er tilpasset til 

at gro i eller nær vand. Ved mange søer består bredzonen af rørskov. Rørskoven er ofte en tæt 

sammenhængende beplantning af tagrør og dunhammer. Udenfor rørskoven vokser en række 

undervandsplanter. Der er typisk tale om åkander og planter som aks tusindblad. 

 

Generelt 

For at kunne benytte broer i søerne kan det være nødvendigt at fjerne rørskov, som kan være 

meget tæt. Det kan ske enten ved skæring af de udgåede tagrør/dunhammer eller ved opgrav-

ning af dem med rod. Undervandsvegetation vurderes generelt ikke så generende, at der kan 

gives tilladelse til at fjerne dem, men de kan holdes nede ved skæring. 

  

I disse retningslinjer for friholdelse omkring bådebroer er fastsat bestemte afstande omkring 

broerne, hvor der kan gives tilladelse til skæring eller opgravning af rørskov, samt skæring af 

undervandsvegetation alt efter broens funktion, se figur 1-3.  

 

Friholdelse for rørskov ved skæring 

Ved skæring af rørskov ved bådebroer skelnes mellem om det forgår i sommerhalvåret eller i 

vinterhalvåret. En skæring af rørskov i sommerhalvåret kræver altid en dispensation fra naturbe-

skyttelsesloven, mens en skæring af udgåede planter i vinterhalvåret kan foretages uden en di-

spensation. Ved en vinterskæring fjernes årets udgåede vækst af rørskov, men nye skud vil vokse  

op.  

 

Fjernelse af rørskov ved opgravning 

Ved opgravning af rørskov ved bådebroer fjernes rørskoven med rodssystem ned til fast søbund. 

Opgravning er et større indgreb på søen end skæring, og kræver altid en dispensation fra natur-
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beskyttelseslovens § 3. Ved opgravning skabes der frit vandspejl i en årrække indtil rørskoven 

igen breder sig til det opgravede areal. I Gladsaxe Kommune gives der af hensyn til søernes dyre-

liv ikke dispensation til opgravning af rørskov i sommerhalvåret fra 1. marts – 1. november. 

 

Fjernelse af undervandsvegetation 

Der gives normalt ikke dispensation til opgravning af undervandsvegetation. Fjernelse af under-

vandsvegetation ved bådebroer kan ske enten ved manuel eller maskinel skæring, og vil kræve 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Da undervandsvegetationen ofte nedbrydes om 

vinteren vil behovet for skæring af undervandsvegetation være i sommerhalvåret. 

 

Retningslinjer for skæring af rørskov 

Skæring af rørskov i de på figur 1-3 viste arealer i perioden 1. november – 1. marts kræver ikke 

en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis nedenstående punkter overholdes. Skæring af 

rørskov i sommerhalvåret kræver altid en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  

 

• Skæringen af rørskov skal ske så skånsomt som muligt så planternes rødder ikke beskadi-

ges, og eventuelle skader på brinker skal reetableres efter endt arbejde. 

• Det afskårede materiale må ikke placeres inden for § 3 området. 

• Skæring af rørskov i offentligt ejede søer kræver desuden en tilladelse fra Gladsaxe 

Kommune. 

 

Retningslinjer for opgravning af rørskov 

Ved opgravning af rørskov forstås maskinel fjernelse af rørskov med tilhørende rodsystem. Alle 

former for opgravning af rørskov kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  

 

• Opgravningen foretages for at kunne opretholde brugen af en bådebro.  

• Opgravningen må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder jf. figur 1-

3. 

• Ved opgravning af rørskov må der ud over rørskoven med rodsystem kun fjernes grene 

og blade. Den faste bund må ikke beskadiges.  

• Sker der skader på brinker og søbund, skal disse reetableres efter endt arbejde. 

• Opgravningen må kun ske i vinterhalvåret 1. november – 1. marts.  

• Det opgravede materiale må ikke placeres inden for § 3 området. 

• Opgravning af rørskov I Bagsværd Sø og Lyngby Sø kræver desuden en dispensation fra 

Fredningen af Bagsværd Sø mm. 

 

Retningslinjer for skæring af undervandsvegetation 

Skæring af undervandsvegetation kan foregå manuelt eller maskinelt. Alle former for fjernelse af 

undervandsvegetation kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 

• Skæringen af undervandsvegetation foretages for at kunne opretholde brugen af en bå-

debro.  

• Skæringen af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de i dispensationen af-

talte områder jf. figur 1-3. 

• Ved skæring af undervandsvegetation skal det afskårede materiale opsamles og fjernes 

fra søen. 

• Undervandsvegetation må kun skæres i den i dispensationen angivne højde.  

• Skæringen af undervandsvegetation kan finde sted enten ved manuel slåning med le, el-

ler fra båd påmonteret en fingerklipper.  
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Figur 2: Figuren viser en bro med fortøjningspæle til flere både. Her kan der efter en konkret vur-

dering meddeles dispensation til skæring eller opgravning af rørskov, samt skæring af under-

vandsvegetation i en optil 8,5 meter bred bræmme på den side af broen, hvor fortøjningspælene 

er placeret. Hvis der er fortøjningspæle på begge sider af broen, kan der meddeles dispensation til 

skæring eller opgravning af optil 8,5 meters bræmmer på begge sider.     

 

Figur 1: Figuren viser en typisk tilgroet mindre bådebro. Ved en sådan type bro kan der efter en 

konkret vurdering meddeles dispensation til skæring eller opgravning af rørskoven, samt skæring 

af undervandsvegetation i en optil 2 meter bred bræmme på den ene side af broen, som vist på 

figuren.  
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Figur 3: Figuren viser en typisk bro ved en roklub, hvor der skal være plads til, at der kan lægges til 

med bådtyper med faste årer. Her kan der efter en konkret vurdering meddeles tilladelse til skæ-

ring eller opgravning af rørskov samt skæring af undervandsvegetation, i en optil 5 meter bred 

bræmme på begge sider af broen.   


