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Plejeplan for Radiomarken 
 
Udarbejdet for Gladsaxe Kommune af:  
LANDSKABSARKITEKTERNE ROSKILDE,  
landskabsarkitekter MDL 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende plejeplanen kan rettes til: 
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen 
Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Allé 7 
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1. Indledning 

 

 1.1 Områdets beliggenhed 

 
Plejeplanens afgrænsning er identisk med grænserne for fredningen af 
Radiomarken. 
 
Planområdet ligger op til den østlige ende af Bagsværd Sø og strækker sig 
fra søbredden til Bagsværd Møllevej i øst. Området afgrænses derudover af 
Bagsværdvej i syd og Nybrovej i nord.  
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 31,5 ha. fordelt på 26 matrikler, som 
alle ligger i Gladsaxe Kommune.  
 

1.2 Plejeplanens overordnede formål 

 
Plejeplanen skal sikre at Fredningens formål opfyldes.  
Plejeplanen er et redskab, der giver mulighed for, at plejemyndigheden 
(Gladsaxe Kommune) uden forudgående ansøgning om tilladelse fra 
Fredningsnævnet kan foretage indgreb, som: 
 
• er egnede til at forbedre forholdene for dyre- eller plantelivet, eller 
• er hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige 

værdier, eller 
• er hensigtsmæssige for at sikre og forbedre offentlighedens adgang til 

området 
 

Plejeplanen mål er ved en målrettet pleje af plejeplanområdet, at bevare 
og fremme de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til 
Radiomarken, samtidig med at offentligheden sikres adgang til at benytte 
området.  
 
For at kunne målrette plejeplanen mod ovenstående, er der foretaget en 
registrering og en kort beskrivelse af de eksisterende værdier indenfor 
planområdet. Plejeplanen indeholder desuden en beskrivelse af bindinger i 
området og tidligere indsamlet viden. Planen skal klarlægge behovet for 
pleje og drift og, hvor det er nødvendigt, give konkrete anvisninger på 
opnåelse af plejemålene.  
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2. Administrative forhold 

 

2.1 Områdets administrative status 

 
Administrativt og planlægningsmæssigt ligger Radiomarken med 
omgivelser i Gladsaxe Kommune. Alle arealer omfattet af plejeplanen er 
beliggende i byzone. 
 

2.2 Ejerforhold 

 
Matriklerne der indgår i plejeplanområdet er kommunal ejendom med 
undtagelse af matriklerne 7 p, 7 mi, 7 oz, 11 ae, 70 a, 7 eu, 7 mh og 7 pd, 
som er i privat eje. Matriklernes lokalisering fremgår af kortbilagene 3 og 4. 
 
De offentligt ejede matrikler bruges overvejende som offentligt 
tilgængelige, rekreative områder. Undtaget herfra er kun områderne, der 
er direkte knyttet til klub 144, hvor klubbens brugere har fortrin og hvor en 
mindre del er hegnet til fårehold. 
 
Matriklerne i privat eje anvendes således: 
 

– matr. nr. 11ae og 70a. Hører til Lyngby Radio. Matr. nr. 70a indgår i 
virksomhedens nærområde, som er hegnet og ikke tilgængeligt for 
offentligheden. Matr. nr. 11ae indgår som en del Radiomarkens 
sletteområder og er offentligt tilgængeligt. 
 

– matr. nr. 7oz, 7mi og 7p. Hører til Barnets Hus og indgår i 
institutionens friarealer. 
 

– matr. nr. 7pd, 7mh og 7eu. Matriklerne sikrer grundejerne syd for 
Bagsværdvej en forbindelse fra parcelhusområdet mod syd til 
Bagsværd Sø. 

 

2.3 Fredningskendelse 

 
Naturklagenævnet har den 28. december 1993 truffet afgørelse om 
fredning af Radiomarken. Fredningssagen blev rejst af Miljøministeriet ved 
Skov- og Naturstyrelsen. Fredningskendelsen indgår som bilag i 
nærværende plejeplan. 
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Fredningen har til formål: 
 

• at bevare hovedparten af Radiomarken som et naturområde, 
• at sikre offentlig adgang og 
• at opretholde områdets landskabelige værdier. 

 
 
Fredningen indeholder et generelt forbud mod terrænændringer eller 
ændringer i de vegetationsforhold, der var fremherskende på tidspunktet 
for fredningens ikrafttræden. Der må ikke opføres nye bygninger med 
undtagelse af byggeri på matr. nr. 70 a (Lyngby Radio) og 7 p (Barnets Hus) 
og heller ikke anlæg af asfalterede veje er tilladt. Kun tilstandsændringer 
der konkret er tilladt via fredningen kan gennemføres. 
 
Ellesumpen skal således bevares og den resterende, offentligt ejede del af 
Radiomarken, bevares som et udstrakt og uklippet græsareal med spredt 
bevoksning af selvsået tjørn. 
 
Fredningskendelsen indeholder kun få specifikke krav til naturpleje i 
området: 
 
- naturplejen skal sigte mod at opfylde fredningens formål. 
- der må fjernes væltede træer, dog kun i begrænset omfang i 

ellesumpen. 
- der må ikke anvendes pesticider og gødskning må ikke finde sted.  
 
 
Fredningen deler området i 2, med Lille Amerika og ellesumpen som en 
selvstændig del. 
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3. Andre lovområder 

 

3.1 Natura 2000  

– internationalt beskyttede områder og særligt beskyttede arter. 
 
Der er ikke foretaget udpegninger indenfor plejeplanens område på 
baggrund af et udpegningsgrundlag defineret i EF-habitatdirektiv 92/43. 
 
I plejeplanområdet er registreret flere arter, der er anført i EF-
habitatdirektivets bilag IV. Det drejer sig om dværgflagermus, 
vandflagermus, brunflagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander. 
Desuden er der fundet sumpvindelsnegl, som er anført på samme direktivs 
bilag II samt grøn frø og butsnudet frø er anført på bilag V. Alle andre 
padder og krybdyr er desuden fredede, og i Radiomarken findes heraf lille 
vandsalamander, snog og almindeligt firben. 
  
For alle de udpegede arter gælder, at deres levesteder ikke må forringes. 
 

3.2 Kommuneplan 2009´s udpegninger 

 
I Gladsaxes Kommuneplan 2009 er retningslinjerne fra Regionplan 2005 
videreført og indarbejdet.  
 
I Kommuneplan 2009 er Radiomarken således udpeget som 
beskyttelsesområde for landskabsværdier. Radiomarken er geologisk 
interesseområde, ligesom der er biologiske interesser i området. De 
biologiske interesser er tæt knyttet til lavbundsarealerne i 
plejeplanområdets vestlige del. Skovrejsning i området er uønsket. 
 
Radiomarken indgår som en del af de regionale og lokale friluftsområder, 
som tilsammen udgør Fingerbyens grønne kiler og ringe. 
 
Ovenstående udpegninger har som overordnet mål at beskytte, styrke og 
pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, 
geologi, kulturhistorie, kerneområder og spredningskorridorer for planter 
og dyr samt lavbundsarealer. Områdernes beskyttelse skal bidrage til en 
bæredygtig udvikling til gavn for regionens naturgrundlag og for 
befolkningens oplevelsesmuligheder samt for forskning og undervisning. 
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3.3 Fingerplan 2007 

 
Bestemmelserne i Fingerplan 2007 (Landsplandirektiv for 
hovedstadsområdets planlægning, 2007) ændrer ikke ved de bestemmelser 
i Regionplan 2005, som omhandler plejeplanområdet og som er videreført i 
Kommuneplan 2009. 
 

3.4 Naturbeskyttelsesloven 

 
Naturbeskyttelseslovens § 3 udpeger søer, moser, enge og overdrev som 
beskyttede naturtyper, hvis tilstand ikke må ændres. Plejeplanområdet 
indeholder § 3 områder langs bredden af Bagsværd Sø, i 
lavbundsområderne i områdets vestlige del samt hele overdrevsområdet. 
De græsarealer der er indenfor plejeplanområdet betragtes som overdrev, 
men da de ligger i byzone er de efter Naturbeskyttelsesloven kun beskyttet 
mod ændringer til landbrugsformål. 
 
Med undtagelse af et mindre område ved Lyngby Radio er Radiomarken via 
sin nærhed til Bagsværd Sø desuden omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 
16 om søbeskyttelseslinier. 
Da ellesumpen er udpeget som fredskov, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, 
er hele Radiomarken omfattet af skovbyggelinie, hvor der ikke må placeres 
ny bebyggelse.  
 
På kortbilag 3 er angivet beskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

3.5 Vandløbsloven 

 
Fredningen og plejeplanen omhandler ikke forhold der vedrører 
vandløbsloven. 
 

3.6 Skovloven 

 
Skovloven gælder for fredskov, d. v. s., at skoven skal dyrkes i henhold til 
skovlovens regler om god og flersidig skovdrift, hvad enten skoven er 
offentlig eller privat ejet.  
 
Skovloven har til formål at bevare og værne om landets skove og forøge 
skovarealet. En fornyelse af skovloven fra 2004 giver mulighed for, at 
tilgodese hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljø og 
friluftsliv. 
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Fredskovsarealer skal altid drives efter skovlovens regler om god og 
flersidig skovdrift. Det betyder bl.a., at man ikke må bygge i fredskov. Det 
er ejerens pligt at sikre, at skovloven overholdes. 
 
En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op 
til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en 
fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, skal 
bevares som de er, uanset størrelsen. 
 
Fredskovspligten følger ejendommen. Det betyder, at en ny ejer altid 
overtager fredskovspligten ved køb af ejendommen. Fredskovspligt går 
forud for andre rettigheder. 
 
Størstedelen af ellesumpen og lavbundsområderne i den vestlige del af 
planområdet er fredskov. Desuden er de sluttede bevoksninger omkring og 
nord for Klub 144 (fritids- og ungdomsklub) og Foreningshuset fredskov. 
Fredskovsarealernes udstrækning er angivet på kortbilag 3. 
 

3.7 Planloven 

 
Planområdet er beliggende i byzone. Følgende planer er gældende i 
området: 
 

o Lokalplan 71 (1992) – omfatter bl.a. stien og græsarealerne langs 
startanlægget for Bagsværd Rostadion. Ophæver delvis Partiel 
Byplan nr. 12. 

o Lokalplan 12.06 (1986) – omfatter Tyrolerhuset med omgivelser. 
o Partiel Byplan 4 (1948 med senere ændringer) – omfatter bl.a. 

Barnets Hus (Bagsværd Observationshjem) med omgivelser. 
o Partiel Byplan 12 (1952 med senere ændringer) – omfatter den 

resterende del af planområdet. Er delvist ophævet via lokalplan 71 
samt lokalplaner 198, 12.07 og 72.  

 
Der er ikke bestemmelser i de gældende lokalplaner eller byplanvedtægter, 
der er i modstrid med fredningskendelsen. 
 
 

3.8 Fredningen i forhold til anden lovgivning 

 
Foranstaltninger der tillades i medfør af fredningsbestemmelserne, 
herunder plejeplanen, kan foretages uden særlig tilladelse efter 
Naturbeskyttelsesloven. 
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Gladsaxe Kommune vurderer ikke at der er tiltag i plejeplanen for 
Radiomarken, som kræver miljøvurdering efter Lovbekendtgørelse nr. 936 
af 24. september 2009 med senere ændringer.  
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4. Områdets natur- og kulturværdier og udnyttelse 

4.1 Geologi og landskab 

 
Radiomarken ligger på den sydlige kant af tunneldalen der løber fra 
Furesøen mod Øresund. Mølleådalen er dannet under den sidste istid. I 
topografien afspejles dette ved at terrænet har en markant stigning fra 
Radiobugten op mod planområdets sydøstlige og østlige dele. 
Højdeforskellen fra Bagsværd Sø til Lyngby Radio er ca. 12-15 meter. Denne 
højdeforskel opleves tydeligst ved Foreningshuset, som ligger ved toppen 
af skråningerne der markerer overgang mellem lavtliggende og 
højtliggende områder. 
 
Radiomarken indgår som en del af de samlede natur- og parkområder, der 
omgiver Bagsværd Sø og udgør en del af Hovedstadsområdets grønne kiler 
og ringe. Radiomarken har via sin sammenhæng med de varierede 
landskaber omkring Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesøen regional, 
landskabelig betydning. 
 

4.2 Arkæologi og kulturhistorie 

 
Der er ikke gjort arkæologiske fund indenfor plejeplanens afgrænsning.  
 
Kultursporene er koncentreret om områdets tidligere brug som 
radiovirksomhed og gartneri. Derudover er Nybrogård i kommuneplan 
2009 udpeget som kulturhistorisk værdifuld. 
 
Radiovirksomhed har været til stede i området siden 1905, da opfinderen 
Valdemar Poulsen etablerede en forsøgsstation i Radiomarkens sydøstlige 
del. Valdemar Poulsens virksomhed har givet navn til området, og der 
drives stadig televirksomhed på stedet ved TDC (Lyngby Radio). I den 
østlige del af Radiomarken – overdrevsområderne – er der fysiske spor fra 
radiovirksomheden i form af betonfundamenter med bardunholdere. 
 
Gartnerivirksomhed har været drevet på området øst for ellesumpen siden 
midten af 1920´erne. Gartnerierne strakte sig fra Nybrogård ved Nybrovej 
og sydpå og dækkede en større del af de nuværende arealer med klippet 
græs og overdrevskarakter. Virksomheden ophørte i slutningen af 
1970´erne, men tætte hegnsplantninger af mirabel og syren er synlige spor 
fra gartneriernes tid på stedet. Hegnenes forløb er dog under udviskning 
som følge af den generelle tilgroning i området. 
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4.3 Biologi 

 
Radiomarken har overordnet biologisk interesse i kraft af sin beliggenhed 
og sammenhængen med omgivelserne. Radiomarken indgår som en del af 
en sammenhængende biologisk spredningskorridor fra Øresund i øst til 
Roskilde Fjord i vest. 
 
– Flora: 

Kommunen har gennemført tilsyn og botaniske registreringer i 
Radiomarken siden 2005. I 2007 blev der foretaget en større registering 
over alle kommunens vandområder, herunder Radiomarkens ellesumpe og 
vandhuller.  I forbindelse med planlægningen af plejeplanen er i sommeren 
2009 gennemført en særlig botanisk registrering af Radiomarken via 
konsulent.  
 
Områdets særlige biologiske værdier knytter sig primært til 
lavbundsområderne med ellesump i Radiomarkens vestlige del. Ellesump 
findes derudover enkelte steder langs bredden af Bagsværd Sø, hvor 
vækstforholdene i de sumpede områder er ideelle for elletræer. Ellesump 
er en sjælden og truet naturtype både nationalt og på europæisk plan, og 
sumpene i Radiomarken huser mange ualmindelige karakterarter som 
f.eks. kærbregne og flere arter af star og blærerod, samt skavgræs. 
 
Radiomarkens øvrige bevoksninger består dels af plantede individer fra 
tiden som gartneri og dels af selvsåede planter. Træplantningerne er alt 
overvejende sammensat af hjemmehørende, løvfældende arter. 
Dominerende er tjørn, fuglekirsebær og mirabel, der danner tætte 
bevoksninger og krat. Andre gennemgående arter er elm (opvækst), birk, 
hyld, syren, ahorn og løn, mens alm. røn, seljerøn, alm. eg og hassel 
forekommer mere sporadisk. Ikke-hjemmehørende arter repræsenteret 
ved alm. snebær og liguster er særligt udbredt langs Bagsværd Møllevej.  
 
I den østlige, højtliggende og åbne del af Radiomarken er floraen, ud over 
de anførte vedplanter, præget af overdrevsarter. Områderne bærer 
samtidig præg af en vis næringsberigelse, som modvirker en artsrig 
plantesammensætning. Nogle dele af området har dog en særlig 
interessant vegetation. Her er fundet den sjældne skov-storkenæb, samt 
vigtige karakterarter for landskabstypen overdrev, så som rød kornel, vild 
løg og kantet perikon.  
 
Radiomarken er i områder præget af især invasive urter og i mindre grad 
invasive vedplanter. De invasive arter findes særligt i bredzonen, langs 
hovedstien omkring Bagsværd Sø og på de åbne arealer. Sildig gyldenris har 
i en årrække været det største problem i Radiomarken, derudover findes 
kæmpe-balsamin langs Bagsværd Sø. Også japansk pileurt, kæmpe-pileurt, 
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rød hestehov samt rynket rose har bestande. Derudover er enkelte 
individer af bjørneklo observeret 
 
– Fauna: 

Faunaen i området er meget sammensat og artsrig og i høj grad knyttet til 
Bagsværd Sø og lavbundsområderne. Særlig interesse har forekomsten af 5 
arter af flagermus, som alle er registreret ved Bagsværd Sø. Det formodes 
at de samme arter kan træffes i Radiomarken, dog er p.t. kun 3 af arterne 
registreret. Alle flagermus er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV og 
beskyttet heraf, jfr. afsnit 3.1. Derudover er den sjældne vandspidsmus 
registreret i 2007 i tilknytning til lavbundsområderne. 
 
Sumpvindelsnegl er på Bilag II og har bestande i begge ellesump-områder 
samt i vandområdet syd for roklubben 
 
Fuglelivet i Radiomarken omfatter bl.a. en stor og højlydt koloni af 
fiskehejrer i den sydlige del af lavbundsområderne. Kolonien havde 25 par i 
2008 – fiskehejre yngler kun i særligt attraktive og beskyttede områder.  
Der har været ynglefund af lille flagspætte omkring 2007 og arten er også 
siden observeret her. Lille flagspætte er på den nationale rødliste (NT) og 
yngler kun få steder i landet. 
 
Lavbundsområderne har også rig forekomst af padder, bl.a. spidssnudet frø 
og stor vandsalamander, som begge er omfattet af EF-habitatdirektivets 
bilag IV. Andre forekommende padder er grøn frø, skrubtudse, butsnudet 
frø samt lille vandsalamander.  
 
Den rødlistede (vulnerable) sommerfugl violetrandet ildfugl har ynglet på 
Radiomarkens overdrev tidligere, men er nu forsvundet (COWI). Af andre 
sjældne insekter i Radiomarken kan nævnes lille kærguldsmed og 
marmorvandkalv. 
 

4.4 Erhvervsmæssige interesser 

 
Siden 1905 har der været radiovirksomhed i områdets sydøstlige del ved 
Bagsværdvej/Bagsværd Møllevej. TDC driver stadig Lyngby Radio på dette 
sted. 
 

4.5 Rekreativ udnyttelse 

 
Området har en intens rekreativ udnyttelse og er et velbesøgt 
udflugtsområde af såvel lokal som regional betydning. Det store 
trækplaster er Bagsværd Sø, med sin vidtstrakte vandflade og omgivende 

Udsigt over Bagsværd Sø 
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naturområder. Aktiviteterne der knytter sig til søen – bådfarten, rostadion, 
kano- og kajak, løbe- og gåture og sportsfiskeri – tiltrækker mange 
mennesker både lokalt og længere væk fra. Områdets nærhed til 
København og god tilgængelighed med offentlig transport, er yderligere 
med til at øge områdets popularitet. Med udgangspunkt fra Tyrolerhuset 
afholdes årligt rollespilsarrangementer bl.a. en sommerlejr med deltagere 
fra nær og fjern.  
 
Radiomarkens umiddelbare nærhed til Bagsværd Sø afspejler sig i de 
mange bådehuse og funktionerne knyttet hertil. Bådehusene er samlet 
centralt i området med køreadgang via Bagsværd Møllevej og Valdemar 
Poulsens Vej. Bådehusene bruges bl.a. af en række organisationer og 
institutioner i Gladsaxe Kommune og Dansk Kano- og Kajakforbund. 
Bagsværd Rostadions startanlæg ved Nybrovej signalerer tydeligt Bagsværd 
Sø´s betydning for fritids- og konkurrenceaktiviteterne på vandet. 
 
Gladsaxe kommune har udarbejdet reglement for Bagsværd Sø, der 
beskriver retningslinjerne for den rekreative brug af søen og dens 
omgivelser. Reglementet er også gældende for Radiomarken. 
 
Radiomarken rummer mange muligheder for ophold, bål, leg og andre 
udeaktiviteter. Flere af aktiviteterne er knyttet til områdets bygninger. 
Ophold og som nævnt ovenfor rollespilsarrangementer med udgangspunkt 
ved Tyrolerhuset, bålplads, boldspil og dyrehold ved Klub 144, ophold og 
bålpladser ved Foreningshuset og bådehusene er nogle af aktiviteterne. 
Derudover findes også en række andre muligheder for at lave bål og 
opholde sig ude: Lille Amerika har bålplads ligesom et område umiddelbart 
syd for Valdemar Poulsens Vej. 
 
Der er gode adgangsforhold til Radiomarken via stiforbindelserne omkring 
Bagsværd Sø samt via de omkringliggende vejanlæg: Nybrovej, Bagsværd 
Møllevej og Bagsværdvej. Stierne langs Bagsværd Sø har forbindelse til bl.a. 
Aldershvile Slotspark og Bagsværd Søpark mod vest samt Lyngby Sø mod 
nord. Videre her fra er der forbindelser til de regionale friluftsområder 
koncentreret omkring Furesøen og Lyngby Sø.  
 
Radiomarkens ellesump kan passeres via en sti der forbinder bredzonen i 
vest med overdrevsområdet i øst. Stien passerer Lille Amerika, der ligger 
som en mindre lysning i den tætte bevoksning. 
 
Adgangen til Radiomarkens østlige overdrevsområde er mulig via en 
stiføring fra Tyrolerhuset i nord til bådehusene i syd, hvor den har 
forbindelse med Valdemar Poulsens Vej. Stiføringen er en del af områdets 
blindesti jfr. nedenstående. Overdrevsområdet rummer desuden en række 

Ophold ved bålplads 
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mere eller mindre tilgængelige trådte spor, der fører på kryds og tværs i 
området. 
 
Det er tilladt at lufte hund på Radiomarken så længe den føres i snor. 
Hunde skal bl.a. føres i snor af hensyn til dyrelivet på Radiomarken, 
herunder jordrugende fugle på overdrevsområdet, fugle med reder i 
sivområderne og ellesumpen.  
 
Fra busstoppestedet ved Nybrovej er i 2001 etableret en blindesti, som 
fører rundt i området. Blindestien er markeret taktilt ved en brostenskant 
langs stiens ene side. Retningsændringer og bænkepladser er markeret 
med bånd af chaussébrolægning på tværs af stiføringen. Blindestien er 
etableret i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Dansk 
Blindesamfund og det daværende Københavns Amt. 
 

4.6 Tekniske anlæg 

 

Radiomarken gennemskæres af en større kloakledning, som er pålagt en 
kloakservitut. Arealet omkring kloakledningen skal således friholdes for 
større træer og buske med dybtgående rødder. Kloakledningen fortsætter 
mod vest gennem den nærliggende Bagsværd Søpark. 
 
Der er afløb fra lavbundsområderne til Bagsværd Sø ved Rostadions 
startanlæg samt fra lavbundsområdet ved Valdemar Poulsens Vej til 
Bagsværd Sø. Sidstnævnte er etableret som et overløb, placeret så de 
nærliggende stier ikke oversvømmes ved høj vandstand i lavbundsområdet. 
 
Radiovirksomheden i områdets sydøstlige del er markant via sine høje 
masteanlæg, som kan ses vidt omkring. Ved Bagsværdvej findes en mindre, 
muret transformerstation, som forsyner Lyngby Radio. 
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5. Plejeplan for området 

 

5.1 Plejeplanens formål 

 
Formålet for plejeplanen er: 

 
• at sikre og fremme de biologiske, rekreative, kulturhistoriske og 

landskabelige værdier der er knyttet til Radiomarken, 
• at bevare ellebevoksningen i Radiomarkens vestlige del i dens 

nuværende udstrækning, 
• at bevare og fremme overdrevskarakteren i Radiomarkens østlige 

del mellem lavbundsområderne og Bagsværd Møllevej, 
• at udvikle overdrevsområderne til et plantesamfund med en høj 

biodiversitet, og et alsidigt og rigt dyreliv,  
• at fastholde mulighederne for rekreativ benyttelse af de offentligt 

ejede arealer, 
• at bremse indvandringen af invasive urter og vedplanter gennem en 

målrettet indsats med det langsigtede mål, at invasive urter og 
vedplanter udryddes i planområdet inden 2020 og 

• at der som led i overvågningen af resultaterne af plejeindsatsen 
udarbejdes regelmæssige registreringer af dyre- og plantelivet.  

 

 
 
  

Stiføring langs Bagsværd 
Sø ved Barnets Hus  
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5.2 Hidtidig pleje 

 
Der er ikke tidligere udarbejdet plejeplan for Radiomarken. Den 
nuværende pleje er resultaterne af en årelang praksis, som tilstræber at 
opfylde fredningens krav. 
 
Plejen er fordelt på en række områder, efter bevoksningstype: 
 
- ellesump 
- skov  
- bredzone 
- uklippet græs/overdrev 
- klippet græs 
 
Ellesump, skov og bredzone lades urørte i videst muligt omfang. Der fjernes 
træer som er til gene eller fare for færdselen på stierne. I bredzonen 
fjernes opvækst af uønskede vedplanter som f.eks. elm. 
 
På Radiomarkens østlige del plejes hovedparten af græsarealerne som 
naturgræs med varierede intervaller mellem afslåningerne. Afslåninger 
udføres 1-2 gange årligt i august-september. I vanskeligt tilgængelige 
områder – f.eks. i de mest tilgroede dele i de centrale dele af Radiomarken 
– afslås græsset ikke. 
 
Græsarealer holdes klippet i de områder, hvor brugstrykket er størst. Der 
gennemføres 15-20 årlige klipninger. Det drejer sig om græsarealerne i 
forbindelse med bådehusene, ved indgangen til overdrevsområdet fra 
parkeringspladsen syd for Tyrolerhuset, ved bålpladsen syd for Valdemar 
Poulsens Vej samt ved Klub 144 og Foreningshuset. Desuden klippes 
græsrabatter langs hovedstier, ligesom der klippes farbare spor i det lange 
græs på overdrevsområderne.  
 
Derudover foretages løbende vedligeholdelse af stier og veje, bredsikring 
og inventar. 
 
Der er ikke anlagt en samlet strategi for bekæmpelse invasive arter. En 
gruppe bestående af frivillige borgere har slået Gyldenris i 2009 og 2010, så 
planterne ikke har haft mulighed for at sætte frø.  
 

5.3 Områdeinddelinger 

 
For at gøre plejeplanen overskuelig inddeles den i en række delområder. 
Delområdernes udstrækning fremgår af kortbilag 1.  
 

Overdrev set fra Bagsværd 
Møllevej 

Slået og klippet græs 
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Inddelingen er bestemt ud fra de landskabelige og fysiske grænser i 
området. Desuden har natur- og plantningstyper, arealanvendelsen, de 
landskabelige tilhørsforhold og områdekarakteristik haft betydning for 
inddelingen. 
 

5.4 Særlige indsatsområder 

5.4.1 Invasive urter og vedplanter 

Bekæmpelsen af invasive urter og -vedplanter skal ofres særlig 
opmærksomhed i plejen af Radiomarken. I den nærliggende Bagsværd 
Søpark er der som led i plejeplan 2008-2012 igangsat en bekæmpelse af 
invasive urter, som plejen i Radiomarken søges koordineret med.  
 
I nedenstående oversigt er angivet mål og retningslinjer for bekæmpelsen 
af de arter, som er observeret i Radiomarken. Der er fokuseret på manuelle 
og mekaniske bekæmpelsesmetoder, da områdets intensive rekreative 
udnyttelse og den aktuelle udbredelse af de invasive arter gør at 
bekæmpelse ved dyrehold er vanskeligt.  
 
Nedenstående retningslinjer er gældende for hele planområdet, idet flere 
af arterne forekommer indenfor flere delområder. 
 
o Kæmpe-balsamin: planterne kan bekæmpes ved én af to metoder: 

oprykning/opgravning eller afslåning. Da der i Radiomarken kun 
forekommer i ganske få begrænsede områder vurderes det, at 
bekæmpelse kan ske ved oprykning. I den forbindelse er det vigtigt, at 
planterne bekæmpes på det rigtige tidspunkt: de skal være i god vækst, 
men ikke have dannet blomster og frø. Ideelt trækkes planterne op i 
slutningen af juli, når de første blomster dukker op. Planternes 
regenerationsevne er stor og det er derfor meget vigtigt at alle 
plantedele bliver trukket op. Bekæmpelsen fortsættes i minimum 2-3 på 
hinanden følgende vækstsæsoner. Afslået og opgravet materiale fjernes 
og destrueres. 
 
Mål: Elimineres fra Radiomarken i plejeplanperioden 
 

o Japansk pileurt: plantens vegetative spredningsevne er meget stor, da 
den både kan formere sig vegetativt ved rodskud og via stumper af rod- 
og bladstængler. Planten breder sig endnu ikke ved frøspredning, men 
det frygtes, at den vil tilpasse sig danske forhold og udvikle spiredygtige 
frø. Planten spredes stort set kun ved menneskelig hjælp, hvorfor der i 
bekæmpelsen skal lægges særlig vægt på håndteringen af opgravet eller 
afslået materiale. 
 
Yderligere udbredelse skal forhindres ved afslåninger af de nuværende 

Kæmpe-balsamin i udkanten 
af lavbundsområdet 
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bestande. Afslåning skal ske minimum 3 gange årligt. I praksis kan 
afslåninger dog med fordel ske sammen med afslåning af kæmpe-
pileurt, se nedenfor.  Afslået materiale fjernes og destrueres. 
 
For at udrydde planten er det nødvendigt at grave planterne og 
rodnettet op. Opgravet materiale skal bortskaffes under kontrollerede 
forhold for ikke at sprede planterne til andre områder. Opgravning skal i 
givet fald efterfølges af hyppige afslåninger af genvækst.  
 

o Kæmpe-pileurt: breder sig kun vegetativt, og har ligesom japansk pileurt 
en stor spredningsevne. Planten spredes stort set kun ved menneskelig 
hjælp, hvorfor der i bekæmpelsen skal lægges særlig vægt på 
håndteringen af afslået og opgravet materiale. 
 
Yderligere udbredelse af bestandene skal forhindres ved afslåninger af 
de nuværende bestande. Kæmpe-pileurt er mere følsom over for slåning 
end japansk pileurt, og foretages afslåninger med 3-4 ugers mellemrum 
vækstsæsonen igennem, kan den være udryddet i løbet af 3-5 år. Afslået 
og opgravet materiale skal fjernes og destrueres. 
 
Mål: Både japansk- og kæmpe-pileurt elimineres fra Radiomarken i 
plejeplanperioden.  
  

o Sildig og kanadisk gyldenris: yderligere udbredelse af bestandene 
bekæmpes som minimum ved afslåning omkring 1. juli, hvor 
blomstringen begynder. Hyppigere slåninger vil svække planterne 
yderligere, men kun hvis der samtidig sker en afslåning omkring 1. juli. 
Afslåningerne skal gentages hver vækstsæson for at forhindre yderligere 
spredning af planterne. 
 
Mål: Al frøsætning forhindres hvert år i plejeplanperioden. 

 
o Rød hestehov: plantens udbredelse er begrænset til bredzonerne. Den 

er særligt hyppigt forekommende ved bådehuset og længere mod syd 
op mod Bagsværd Søpark. 
 
Plantens udbredelse skal stoppes og de nuværende bestande 
begrænses. Begrænsningen sker ved gennemførelse af 3-4 afslåninger i 
det tidlige forår i 3-4 på hinanden følgende vækstsæsoner. 
Genindvandring hindres ved fortsatte afslåninger, dog med større 
intervaller. 
 
Bekæmpelsen af Rød hestehov skal koordineres med en tilsvarende 
bekæmpelse i Bagsværd Søpark, hvor planten findes i den del af 
bredzonen, der grænser op til Radiomarken. 

Hestehov ved bådehuset på 
pynten i Radiobugten 
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Mål: Yderligere udbredelse hindres.  

 
o Kæmpe-bjørneklo: forekommer i meget få eksemplarer, hvorfor 

rodstikning vil være overkommeligt. Rodstikning foretages inden 
plantens frøsætning. 

 
Mål: Elimineres fra Radiomarken i plejeplanperioden 

 
o Rynket rose: forekommer i en mindre bestand langs Bagsværdvej og bør 

derfor bekæmpes ved optrækning ved håndkraft eller maskinelt. 
Optrækning vurderes at være den mest effektive (og for omgivelserne 
mest skånsomme) bekæmpelsesmetode. Metoden kan med fordel 
kombineres med rodstikning, i de tilfælde hvor planterne ikke kan 
trækkes op uden at gøre skade på omgivelserne. 
 
Maskinel optrækning kræver en dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Mål: Elimineres fra Radiomarken i plejeplanperioden 

 

5.4.2 Mink 

Der er konstateret mink flere steder omkring Bagsværd Sø, herunder også 
ved bredzonen ved Radiomarken. Minken udgør en væsentlig trussel mod 
mange arter af ynglende fugle og småpattedyr. 
Naturstyrelsen har netop afsluttet et forsøg med SMS-fælder og det er nu 
muligt, at opsætte disse med dispensation fra Naturstyrelsen. Der indkøbes 
fælder så snart leverandøren af fælderne starter en produktion op – 
forventeligt 2012.  
 

Mål: Opsætning af SMS-fælder i plejeplanperioden.  
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6. Delområdebeskrivelser og plejeforskrifter 

 

6.1 Lavbundsområder 

6.1.1 Områdekarakteristik 

 
Lavbundsområderne er koncentreret i det område af Radiomarken der 
strækker sig fra Bådehusene ved Valdemar Poulsens Vej i syd til Bagsværd 
Rostadion i nord. Mod øst afgrænses området af en nord-syd gående 
trampesti, mens hovedstien omkring Bagsværd Sø danner grænse mod 
vest.  
 
Ellesump er fremherskende i de lavest liggende og vandlidende dele af 
området. Bevoksningens sammensætning ændrer sig i takt med 
vandstanden og i de højtliggende dele af området findes blandingsskov – 
dette er tydeligst omkring Lille Amerika og langs områdegrænsen mod øst. 
I områder med blandingsskov suppleres rødel af ask, ahorn, birk, hyld, pil, 
tjørn, mirabel, eg og opvækst af elm.  
 

 
 

 
Bevoksningen af rødel ser ud til at ville kunne brede sig i østlig retning ind 
mod de højereliggende åbne områder. Der er en tilsyneladende 
begyndende tendens til indvandring af rødel i overgangszonen mellem den 

Indblik i det frodige, 
elletræsbevoksede 
lavbundsområde 
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sluttede ellesump og overdrevet. Indvandringens omfang vil være 
afhængig af udviklingen i områdets vandstand. 
 
Radiomarkens lavbundsområder er pga. karakteren af mose registreret 
som et sammenhængende § 3-område. Ellesumpen gennemskæres af en 
øst-vest gående stiføring og passeres af hovedstien omkring Bagsværd Sø, 
men fremstår i øvrigt som en tæt, ensartet bevoksning og er stort set 
utilgængelig.  
 
Invasive urter forekommer i enklaver, især langs hovedstien omkring 
Bagsværd Sø. Der er observeret kæmpe-balsamin, sildig gyldenris og rød 
hestehov. 
 

6.1.2 Landskabelige værdier 

 
Fra stien langs Bagsværd Sø er der muligheder for indblik til 
lavbundsområdernes frodige bundvegetation og skovsumpe. Den øst-vest 
gående sti forbi Lille Amerika rummer endnu bedre muligheder for indblik 
da rabatterne ikke præges af høje urter eller vedplanter – stien befinder sig 
stedvis bogstaveligt talt midt i skovsumpen. 
 
Lille Amerika danner en lysning i den tætte skovbevoksning. Fra Lille 
Amerika fornemmes nærheden til Bagsværd Sø, men søen ses ikke tydeligt 
gennem bevoksningen. 
 
Overgangen fra den tætte, sluttede skovbevoksning med begrænset 
lysindfald og til det åbne, nærmest oplyste overdrevsområde mod øst er en 
kontrastrig og spændende oplevelse. På varme dage mærkes en tydelig 
forskel mellem skovens kølighed og overdrevets hede. 
 
Områdets særegne og stemningsfulde natur er sammen med Bagsværd Sø 
én af Radiomarkens store naturmæssige attraktioner. Muligheden for at 
komme helt tæt på de våde områder og livet der udspiller sig dér skal 
opretholdes – uden at naturtypen lider overlast. 
 

6.1.3 Naturværdier 

 
Lavbundsområderne er beskyttet via Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Søbeskyttelseslinjen for Bagsværd Sø dækker størstedelen af området. 
 
Der er ikke udpeget særligt sårbare områder, men bevoksningstypen 
ellesump er en sjælden og truet naturtype både nationalt og på europæisk 
plan.  

Åben vandflade i 
lavbundsområdet 



Plejeplan for Radiomarken 

side 26 af 71 

 

 
Gladsaxe Kommune har udarbejdet registranten ”Vandområder i Gladsaxe 
Kommune 2007”. I registranten er lavbundsområdet delt i en Nordre og 
Søndre Ellekratsø adskilt af stiføringen forbi Lille Amerika.  
 
Om Ellekratsøerne kan samlet siges, at der er tale om en forholdsvis 
sjælden og særlig naturtype med meget store naturværdier for planter, 
smådyr, padder og pattedyr. Således er der i området fundet flere arter, 
der er med på EF-habitatdirektivets artsbilag: tre arter af flagermus, 
butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, skrubtudse, lille vandsalamander 
og stor vandsalamander. Her er også en bestand af den sjældne 
sumpvindelsnegl (på Bilag II) og sjældne insekter som lille kærguldsmed og 
marmorvandkalv.  I og omkring sumpene finder vi en imponerende række 
botaniske karakterarter for mose: bla. liden blærerod, slank blærerod, stiv 
star, forlænget star, skov-kogleaks, vandrøllike, bukkeblad, dynd-padderok, 
gul iris, kær-galtetand, kærbregne, vandkarse, smalbladet mangeløv, 
akselblomstret star og langbladet ranunkel. Disse er alle ualmindelige 
plantearter og sårbare overfor påvirkninger (ifølge DMU).   
 
Ellekratsøerne har dermed lokal, regional og national betydning og det 
konstateres, at en generel målsætning med et artsrigt og alsidigt plante- og 
dyreliv er opfyldt for begge Ellekratsøer. I registranten anføres, at der ikke 
er behov for pleje af Ellekratsøerne. 
 
Ved den sydøstligste del af lavbundsområderne, i kanten af skoven ud mod 
overdrevsområderne, er gravet et lille vandhul kaldet Salamandersøen.  
Salamandersøen har en vis naturværdi med en artsrig paddebestand bl.a. 
spidssnudet frø og stor vandsalamander (Bilag IV-arter). Her findes også 
eksemplarer af den sjældne og sårbare bregne slangetunge, som blev 
udplantet da søen blev lavet. Andre sårbare arter er vandranunkel og gul 
iris. Vandhullet har også kulturhistorisk værdi, som eksempel på et kunstigt 
anlagt vandingshul i et overdrevslandskab.  
 

6.1.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Områdets stier omkranser og gennemskærer lavbundsområdet. 
Hovedstien langs Bagsværd Sø har forbindelse til Bagsværd Søpark og 
Aldershvile Slotspark mod vest og Lyngby Sø med Nybro Åmose mod nord. 
Den øst-vest gående sti har forbindelse til overdrevsområdet mod øst.  
 
Antallet af stier er tilfredsstillende og deres tilstand er generelt god. Den 
øst-vest gående vil i perioder være vanskeligt farbar på grund af stående 
vand. 
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6.1.5 Plejeforskrifter 

 
Plejen skal sikre en bevarelse og fremme af lavbundsområdernes 
enestående bevoksninger og karakter. 
 
Større, udgåede træer kan lades urørt i det omfang de ikke er til fare for 
publikum eller til hinder for plejen i området. 
 
Indvandring af invasive urter og vedplanter, skal overvåges ved løbende 
registreringer af områdets vegetation. Forekomster af invasive urter og 
vedplanter, skal ske ved bekæmpelse som beskrevet i afsnit 5.4. 
 
Førstegangsindgreb:   
Kæmpe-balsamin trækkes op eller afslås i henhold til anvisningerne i afsnit 
5.4 og ryddet eller afslået materiale fjernes fra området.  
 
Omkring Salamandersøen er der opvokset en del små træer og høje 
stauder. Træer og stauder fjernes, så vandhullet bliver lysåbent. Hegnet 
omkring Salamandersøen fjernes så der opnås bedre plads omkring 
vandhullet i forbindelse med undervisning af børn o. lign.  
Fjernelse af hegnet sker som forsøg i en periode, da det også er oplagt at 
vandhullet benyttes som vandingshul for kommende kreaturer. Der 
foretages en løbende vurdering af Salamanderhullets flora og fauna som 
følge af tilstandsændringen. Viser det sig at en fjernelse af hegnet har en 
negativ effekt på Salamanderhullets flora og fauna, kan hegnet 
genetableres.  
I forbindelse med at vandhullet på sigt skal kunne fungere som vandingshul 
for kreaturer, er der et behov for at minimere hældningen på en mindre 
del af brinken så kreaturerne nemmere kan komme til vand.  
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Der skal fortsat foretages bekæmpelse af invasive urter i henhold til 
anvisningerne i afsnit 5.4.  
 
Rabatter langs hovedstien omkring Bagsværd Sø holdes som klippet græs i 
en bredde på ca. 1 meter fra stier. Pleje af klippet græs jfr. afsnit 6.3. Der 
klippes ikke rabatter på den øst-vest gående stiføring. 
 
Inventar i området vedligeholdes i henhold til afsnit 6.12. Blindestien rundt 
om lavbundsområderne plejes løbende for tilgroning. 
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Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Invasive urter skal fortsat bekæmpes. Optrækninger eller afslåninger og 
afsamling af materiale skal fortsættes. På grundlag af den registrerede 
udvikling i sammensætningen af urterne tilrettes plejen i form af flere eller 
færre optrækninger eller afslåninger med henblik på udryddelse af de 
invasive urter. 
 

6.1.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
I området bevares de eksisterende stier med den nuværende 
grusbelægning og vedligeholdelsen fortsætter som hidtil. Der planlægges 
ingen nye stiforløb. 
Som følge af, at Salamanderhullet indgår i den nordligste af de to 
foreslåede folde vil den vestlig gående sti, der løber fra Tyrolerhuset til 
klubhusene på en strækning forløbe inde i den nordlige fold. Der etableres 
her klaplåger med information til borgerne om færdsel i foldene bl.a. med 
henblik på færdsel med hunde.  
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6.2 Bredzoner 

6.2.1 Områdekarakteristik 

 
Bredzonerne fremstår overvejende som urtebevoksede, lysåbne områder 
med overstandere af løvtræer langs stiføringen omkring Bagsværd Sø. 
Karakterfulde og perspektivgivende træer vokser i hele bredzonens 
udstrækning. Langt de fleste træer er rødel, men også ask, birk og alm. røn 
forekommer. Mod vandfladen afsluttes bredzonerne flere steder af 
bevoksninger af tagrør.  
 
Bredzonen er qua naturtypen mose blevet defineret som et § 3-område. 
På længere strækninger er bredzonerne præget af invasive urter, hvoraf 
særligt rød hestehov er fremherskende, men også japansk pileurt, kæmpe-
pileurt og kæmpe-balsamin forekommer. 
Mink er en invasiv art som forekommer langs Bagsværd Sø, og kan opleves 
endog ved højlys dag. Den altædende mink er en stor trussel mod 
naturområders bestande af bl.a. småpattedyr og fugle, og er fremhævet af 
Naturstyrelsen som en af de værste invasive arter i Danmark.   
  
Bredzonerne bærer præg af de mange aktiviteter på Bagsværd Sø. Således 
findes flere bådebroer og slæbesteder koncentreret ud for bådehusene. 
 

 
 
 
 

Fra bredzonen er der 
mulighed for tæt kontakt 
til Bagsværd Sø 
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6.2.2 Landskabelige værdier 

 
Udsigten over Bagsværd Sø fra hovedstien og fra opholdspladserne i 
tilknytning til stien er en af områdets hovedattraktioner.  
 
De mange karakterfulde træer langs søbredden skaber variation i 
oplevelsen af søen og perspektiv i udsigten. 
 
Muligheden for at komme helt tæt på vandet er en væsentlig del af 
oplevelsen og brugen af søen. Det er vigtigt at fastholde disse muligheder. 
 
Oplevelsen af Bagsværd Sø skæmmes af forekomsten af invasive urter. Rød 
hestehov har nogle steder opnået en udbredelse, der forhindrer al anden 
urtevegetation i at gro. De to arter af pileurt breder sig ligeledes i dele af 
bredzonerne, men har ikke opnået højder der forhindrer udsigt. Kæmpe-
balsamin forekommer i mere sporadiske enklaver. 
 
 

 
 
 

6.2.3 Naturværdier 

 
Bredzonerne er omfattet af søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø.  

Bredzone med pileurt og 
rødel 
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Gladsaxe Kommune har udarbejdet registranten ”Vandområder i Gladsaxe 
Kommune 2007”. I registranten er medtaget et vandområde i bredzonen 
ud for lavbundsområderne.  
 
Vandområdet karakteriseres som lavvandet vådområde med 
sumpvegetation og elletræer med karakter af skovsump. Der er fundet 3 
paddearter heriblandt spidssnudet frø, som er på EF-habitatdirektivets 
bilag IV.  
Herudover findes den sjældne planteart hylster-guldstjerne samt de 
sårbare karakterarter dusk-fredløs, skov-kogleaks og gul iris. Vandområdet 
har lokal og regional naturmæssig interesse. I registranten anføres, at der 
ikke er behov for pleje af vandområdet. 
 

6.2.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Der er flere steder muligheder for tæt kontakt med Bagsværd Søs 
vandflade via broer. Broerne ligger alle i tilknytning til bådehusene. 
 
De nuværende muligheder for at komme helt tæt på vandet virker 
tilfredsstillende og velfungerende. Broanlæggene fremstår i god og vel 
vedligeholdt stand. 
 
Hovedstien langs Bagsværd Sø adskiller bredzonerne fra de bagvedliggende 
områder. Langs hovedstiens vestlige side er etableret en ledelinje for 
svagtseende og blinde, som har forbindelse med stisystemerne i den 
østlige del af Radiomarken. Taktile felter viser samtidig vej til 
opholdsmuligheder langs stierne. Ledelinjen giver svagtseende mulighed 
for en rundtur i Radiomarken med udgangs- og slutpunkt ved 
busholdepladsen ved Nybrovej. Ledelinjen er afbrudt flere steder på 
strækningen forbi bådehusene, hvilket gør ledelinjen, og dermed 
stiføringen for de svagtseende, ubrugelig. 
 

6.2.5 Plejeforskrifter 

 
Førstegangsindgreb:  

Der skal foretages en målrettet indsats til bekæmpelse af de invasive urter i 
bredzonerne. Bekæmpelsen skal målrettes gyldenris, japansk pileurt, 
kæmpe-pileurt og kæmpe-balsamin. Bekæmpelse skal ske i henhold til 
anvisningerne i plejeplanens afsnit 5.4.  
 
Minkfælder med SMS-melder opsættes, hurtigst muligt jf. plejeplanens 
afsnit 5.4.2.  
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Ledelinjen i brosten skal genetableres, hvor den er afbrudt. 
 
Det lille træskur der er placeret på den vestlige side af grusstien, der løber 
langs Bagsværd Sø rives ned og flisestien fra skuret til søen fjernes.  
 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Bekæmpelsen af invasive urter fortsættes i henhold til plejeplanens afsnit 
5.4. Indsatsen skal koordineres med den tilsvarende bekæmpelse i 
Bagsværd Søpark. Forekomsten af mink vil blive løbende registereret og 
bekæmpes ved opsætning af elektroniske fælder jf. plejeplanenes afsnit 
5.4.2  
 
Det skal sikres, at udsigtsmulighederne fra stiføringen langs søen 
opretholdes og opvækst af bl.a. hyld, ask og birk fjernes årligt. Områdets 
åbne karakter med indslag af skovsump skal opretholdes. Alle rødel træer i 
bredzonen bevares. 
 
Bevoksningerne af tagrør langs søen holdes under løbende observation. 
Det skal i plejen sikres, at de nuværende muligheder for tæt kontakt med 
vandfladen ikke lukkes som følge af tilgroning med tagrør. Særlig 
opmærksomhed skal rettes mod udbredelsen af tagrør i forbindelse med 
bådebroerne. Det skal gennem plejen til sikres, at der er mulighed for at 
sætte kanoer m.v. i vandet fra broerne. Udbredelsen af tagrør kan om 
nødvendigt begrænses ved skæring.  
 
Rørskær gennemføres i givet fald i perioden november til februar. Rørskær 
skal ske efter en særlig plan som sikrer en aldersvariation i rørene, hvilket 
er væsentligt for fuglelivet. Afhøstet materiale skal fjernes i forbindelse 
med eller umiddelbart efter høst. 
 
Rørskær kan gennemføres manuelt eller maskinelt afhængig af de 
skiftende vejrmæssige forhold. I perioder med tilstrækkelig frost skal 
rørskær gennemføres manuelt. 
 
Rabatter langs stier holdes som klippet græs i en bredde på ca. 1 meter fra 
stier. Pleje af klippet græs jfr. afsnit 6.3. 
 
Broer og bredsikringer gennemgås 1 gang årligt for behov for evt. 
udskiftninger af beklædning eller stolper. Ved nedbrydning af brinker som 
følge af brugstryk kan det overvejes at udvide omfanget af bredsikring. Ved 
evt. udvidelser skal bredsikring udføres i samme konstruktion og med 
samme materialer som eksisterende bredsikring. 
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For at styrke landskabsoplevelsen kan afløbet, i den nordlige del af 
ellesumpen ved Rostadions startanlæg, til Bagsværd Sø på sigt etableres 
som et åbent, naturligt vandløb med en mindre træbro over i stedet for et 
betonrør. Vandløbet skal lægges i samme niveau som det eksisterende 
betonrøret, så der ikke i øvrigt ændres på afvandingsforholdene fra 
ellesumpen til Bagværd Sø. 
 
 
Inventar i området vedligeholdes i henhold til afsnit 6.12.  
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Det skal sikres, at udsigtsmulighederne fra stiføringen langs søen 
opretholdes. Den regelmæssige pleje skal tage hånd om dette forhold 
gennem en opretholdelse af områdets åbne karakter med indslag af 
skovsump. Dog skal alle rødel træer i bredzonen bevares.  
 Træer må kun fjernes ved sygdom og stormskader, hvis de er til gene for 
den almene færdsel. Døde træer kan blive stående såfremt det er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt fældes træerne og stammerne 
efterlades på stedet. Ved fældning af træer genplantes med samme 
plantearter. 
 
Indvandring af invasive urter skal fortsat bekæmpes og forhindres gennem 
en målrettet pleje. En bekæmpelsesstrategi skal koordineres med en 
tilsvarende plejeindsats i Bagsværd Søpark. Afslåninger og opsamling af 
invasive arter skal fortsættes. På grundlag af den registerede udvikling i 
sammensætningen af urterne tilrettes plejen i form af flere eller færre 
afslåninger med henblik på udryddelse af de invasive urter. 
 
 

6.2.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
De eksisterende muligheder for kontakt med vandet via broer skal 
opretholdes. Der etableres ikke yderligere anlæg ud i Bagsværd Sø. 
 
Der findes langs bredzonen flere mindre fiske- og picnicpladser med nær 
tilknytning til søens vandflade. Disse pladser skal opretholdes og plejes så 
de ikke gror til.  
 
Ledelinjen for svagtseende og blinde skal opretholdes.  
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6.3 Overdrevsområder 

 

6.3.1 Områdekarakteristik 

 
Hele den østlige del af Radiomarken består af åbne områder, som har 
delvis karakter af overdrev. De afgrænses af Nybrovej, Nybrogård og 
Tyrolerhuset mod nord, Bagsværd Møllevej mod øst og 
lavbundsområderne mod vest. Den sydlige afgrænsning udgøres af 
Bagsværdvej, af de bygningsnære friarealer tilknyttet Lyngby Radio og 
Klubberne samt skovområdet på skråningen mellem Klubberne og 
Bådehusene. Med til området hører en del af rabatten langs Bagsværd 
Møllevej ind mod rækkehusbebyggelsen Nybro Vænge. Rabatten bærer 
præg af en vis grad af privatisering og er enkelte steder inddraget til brug 
for beboerne i rækkehusene. 
 
Områderne ligger højt i terrænet i forhold til Bagsværd Sø. Den største 
højdeforskel mellem sø og overdrev er ca. 12 meter. 
 
Danmarks Miljø-Undersøgelser definerer overdrev som ”lysåben 
urtedomineret vegetation på mere eller mindre tør jordbund uden anden 
landbrugspåvirkning end græsning. Overdrevenes vegetation er typisk 
artsrig og domineret af en række almindelige danske arter af græsser og 
lave bredbladede urter.” (DMU rapport 727). 
 

 

Overdrevsområde set mod 
nord fra Valdemar 
Poulsens Vej. Den 
udbredte indvandring af 
træer og buske er tydelig 
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Siden fredningen i 1993 er der på Radiomarkens åbne områder imidlertid 
foregået en naturlig, successiv udvikling af områdets bevoksninger. Den 
åbne karakter er i flere områder udvisket, og kun visse dele af Radiomarken 
har i dag reelt karakter af overdrev.  
 
Den tiltagende tilgroning er tydeligst i den centrale og sydøstlige del af 
området. Med udspring i hegnsplantninger fra gartneriernes tid, en mindre 
enklave af træer nord for Valdemar Poulsens Vej samt bevoksningerne 
langs Bagsværd Møllevej, har især tjørn og mirabel bredt sig til store 
områder og stedvis dannet tætte krat. Det næste stadie i successionen ses 
stedvis i form af opvækst af alm. eg og elm. 
 
I den nordlige og stadig åbne del findes flere markante solitære og grupper 
af træer. Bl.a. danner birk smukke og markante trægrupper af stor værdi 
for området. Flere arter af flagermus fouragerer i området.  
 
De åbne nordlige områder henligger for størstedelens vedkommende som 
slået græs med indslag af urter. Helt mod syd ved Klub 144 er der en fold 
med afgræsning ved får, og et område i tilknytning hertil bærer tydeligt 
præg af tidligere afgræsning. Folden med får er desværre voldsomt 
overgræsset, da der er alt for mange dyr på arealet. Det medfører dels et 
voldsomt slid og dels alt for kraftig nedbidning af vegetationen. Samtidig 
sker der en voldsom næringsberigelse af området omkring det læskur, der 
er opstillet til dyrene. Næringsberigelsen gør, at stor nælde er helt 
dominerende i et stort område af folden nærmest skuret. 
 
Kommunen har registreret hele det åbne område som et § 3-område under 
naturtypen overdrev. Det lille område mod syd som er afgræsset / har 
været afgræsset er desuden defineret som et separat § 3-område.  
 
Stort set overalt på de områder, der ikke afgræsses eller har været 
afgræsset, kan der findes forekomster af sildig gyldenris i større og mindre 
bevoksninger. Rynket rose forekommer også, særligt langs Bagsværd 
Møllevej ind mod Nybro Vænge. Kæmpe-balsamin og kæmpe-bjørneklo 
kan findes sporadisk. 
 
Hvor brugstrykket er størst klippes græsset 15-20 gange årligt. Klippet græs 
findes i forbindelse med parkeringspladsen og bålpladserne ved 
Tyrolerhuset samt i den sydlige del i tilknytning til bålpladsen ved Valdemar 
Poulsens Vej op mod Klubberne. 
  

Fårehold ved Klub 144 
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6.3.2 Landskabelige værdier 

 
I den nordlige del af sletteområderne kan de åbne vidder og det lange 
udsyn endnu opleves. Kontrasten mellem overdrevslandskabet og de 
sluttede skovbevoksninger mod vest er en væsentlig landskabelig kvalitet 
ved Radiomarken. At området er højt beliggende i forhold til Bagsværd Sø 
opleves ikke på grund af de tætte bevoksninger af rødel mod vest og den 
fremskredne tilgroning. 
 
Det lange, slåede græs giver mulighed for at gå på opdagelse i 
urtevegetationen. Det slåede græs tiltrækker mange insekter – områder 
med brændenælder er særligt søgt af sommerfugle. 
 
Områdets tætte krat har tilført Radiomarken nogle oplevelsesmæssige og 
brugsmæssige værdier, der ikke var til stede på fredningstidspunktet. I de 
tætte krat er det muligt at bevæge sig mellem åbne og afskærmede 
områder og opleve en helt anden frodig vegetation end på de åbne 
områder.  
 

6.3.3 Naturværdier 

 
Dele af overdrevsområderne er omfattet af søbeskyttelseslinien for 
Bagsværd Sø. Der er ikke udpeget særligt følsomme områder. 
 
Store dele af de åbne områder fremstår i dag med en forholdsvis artsfattig 
bundflora domineret af græsser, eller er under tilgroning. Der er dog 
centrale områder, især de nordlige dele, som har overdrevskarakter og 
rummer en mere interessant vegetation. Området omkring Valdemar 
Poulsensvej har også fortsat enkelte kalkrige overdrevspartier.  
  
I de nordlige overdrevsområder - op med Nybrovej - er fundet den i 
Danmark sjældne planteart skov-storkenæb.  Derudover findes her en lang 
række sårbare arter som ifølge DMU er karakterarter for overdrev, bl.a. 
skavgræs, skov-fladbælg, knold-rottehale, vild løg, smalbladet vikke, pille-
star, kantet perikon og skov-løg.  
 
Violetrandet ildfugl har tidligere haft en bestand i Radiomarken. Denne 
sjældne sommerfugl (rødlistet som vulnerable) er tilknyttet enge og tørre 
overdrev. Den findes stadig i nærliggende naturområder i Mølleå-systemet, 
og vil derfor sandsynligt kunne genindvandre til Radiomarken hvis 
betingelserne er til stede.   
 
 
 

Åben slette i den nordlige 
del af Radiomarken 
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6.3.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Der er gode muligheder for at komme frem til overdrevsområderne. Dels 
fra den vestlige hovedsti langs Bagsværd Sø via Valdemar Poulsens Vej og 
stien forbi Lille Amerika og dels fra de omkringliggende vejanlæg. Særligt 
fra området ved Nybrovej og Tyrolerhuset er adgangsforholdene gode. 
Langs Bagsværd Møllevej besværes adgangen af den tiltagende tilgroning 
af området, som kun giver mulighed for adgang ganske få steder ud over 
ved Valdemar Poulsens Vej. 
 
Færdsel på selve overdrevet er muligt på en grusbefæstet sti langs det 
levende nord-syd gående hegn. Grusstien forbinder parkeringspladsen i 
nord med Valdemar Poulsens Vej i syd og er en del af stisystemet for 
svagtseende og blinde. Øvrig færdsel på overdrevet er begrænset til et 
forholdsvist bredt klippet (køre)spor i den østlige del med forbindelse 
videre sydpå til området ved Lyngby Radio. Derudover findes en lang række 
mere eller mindre farbare trådte spor i det lange græs. 
 
Mulighederne for at færdes i områderne med slået græs er begrænsede, 
idet vegetationen er høj, tuet, ujævn og vanskelig at gå i. De begrænsede 
muligheder for færdsel er til gengæld med til at beskytte 
bevoksningstypen, som tåler slid betydeligt dårligere end f.eks. klippet 
græs.  
 

6.3.5 Plejeforskrifter 

 
Førstegangsindgreb:  

For at opfylde fredningens formål om at fastholde ”et udstrakt og uklippet 

græsareal med spredt bevoksning af selvsået tjørn” i den østlige og sydlige 
del af Radiomarken, er det nødvendigt med drastiske indgreb overfor den 
tiltagende tilgroning. Indgrebene vil bevirke et tab af nogle af de 
herlighedsværdier, som med tiden og successionen er tilført Radiomarken, 
men vil medvirke til at skabe det overdrevssamfund som fredningen og 
plejeplanen har sat som mål. 
 
Førstegangsindgrebene vil primært bestå i rydning af beplantning. 
Rydningerne foretages efter forstmæssige principper, men under størst 
mulige hensyntagen til jordbund og urtebevoksninger. Flere af de fældede 
træer skal blive liggende i området. 
 
Langs Bagsværd Møllevej ryddes med det mål at skabe bedre 
indbliksmuligheder og bedre muligheder for adgang. Rydningsområdet 
strækker sig fra Nybrovej i nord til den nordlige del af hegningen omkring 
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Lyngby Radio. Der ryddes ikke-hjemmehørende arter som snebær, liguster 
og rynket rose og haveplanter som f.eks. uægte jasmin.  
Rydningerne langs Bagsværd Møllevej skal tilsigte, at bekæmpe ikke-
hjemmehørende arter og sikre få med bedre indsigtsmuligheder til 
Radiomarken, dog uden at der åbnes så meget op, at bebyggelsen bliver 
markant mere synlig set fra Radiomarken. Det bør primært være tjørn, birk, 
ask og seljerøn der lades tilbage.  
Træer der skal bevares, udpeges endeligt på stedet, når de første rydninger 
af ikke-hjemmehørende arter er foretaget.  
 
Nord for Valdemar Poulsens Vej og øst for bådehusene har bevoksningen 
bredt sig fra en mindre trægruppe og hegnsplantningen der forløber langs 
og vinkelret ud fra den grusbefæstede sti. Centralt i dette område er en 
tæt blandingsskov med frodig underskov under dannelse. Rydningerne har 
som mål at reducere bevoksningen til kun at omfatte denne centrale kerne 
samt at genskabe et tydeligt forløb af de levende hegn. Hegnene består 
hovedsageligt af alm. syren og mirabel, som skal vedblive at være 
karakterplanter i hegnene. Blandingsskoven skal bestå af naturligt 
forekommende, løvfældende arter som tjørn, eg og fuglekirsebær. 
 
I området omkring den sydlige bålplads er tilgroningerne – som strækker 
sig fra skovområdet i vest til Bagsværd Møllevej i øst – ved at lukke 
forbindelsen mellem den sydligste del af overdrevsområderne og 
områderne der strækker sig fra bålpladsen og nordpå. Rydningerne har til 
formål at genskabe denne forbindelse og kun lade enkelte solitære 
individer af tjørn, alm. eg og fuglekirsebær blive tilbage. 
 
På den nordligste del af overdrevsområderne ryddes kun enkelte individer 
af buske og træer, idet den nuværende åbne karakter med islæt af grupper 
af birk og solitære træer skal opretholdes. 
 
Ud over ovenstående skal der iværksættes en målrettet indsats til 
bekæmpelse af de invasive urter og vedplanter. Bekæmpelsen skal særligt 
målrettes sildig gyldenris samt rynket rose, men også de øvrige invasive 
arter skal bekæmpes. Bekæmpelse skal ske i henhold til anvisningerne i 
plejeplanens afsnit 5.4. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Ovenstående førstegangsindgreb i bevoksningerne planlægges udført i 
2012. Derudover følger plejen nedenstående. 
 
Slået græs: de nuværende områder med slået græs opretholdes som sådan 
og plejen fortsættes med 1-2 årlige afslåninger. Områder der i forbindelse 
med førstegangsindgreb ryddes for beplantning overgår til slået græs. 
 

Passage gennem 
hegnsplantning og 
blandingsskov 
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For at fremme områdets artsrigdom kan en ændring af tidspunkterne for 
afslåninger overvejes. Den mest optimale pleje set fra et naturmæssigt 
synspunkt er at afslå overdrevsområderne tidligt, dvs. i perioden fra 
slutningen af maj til begyndelsen af juni. Overdrevsarealerne udgør en tør 
naturtype og derfor bør afslåning foretages tidligt, når der er mest grøn 
biomasse, inden planterne tørrer ud senere på sæsonen. I starten af en 
omlægning, når høje og næringskrævende arter er dominerende, kan der 
med fordel foretages 2 årlige afslåninger, hvorved en del næring fjernes og 
højtvoksende urter begrænses i vækst og udbredelse. Efter en afslåning i 
perioden fra slutningen af maj til begyndelsen af juni, bør der gå ca. 2 
måneder, før anden afslåning foretages. Det er i den sammenhæng meget 
vigtigt, at det afklippede materiale fjernes, dels for at fjerne næringsstoffer 
og dels for at fremme lavtvoksende arter. 
  
Efterhånden som nye plantearter indfinder sig, bør afklippet ligge og tørre i 
1 uge til 14 dage, før det fjernes. På den måde får frø fra planterne 
mulighed for at modne og falde af, ligesom insekter og andre dyr har tid til 
at søge væk. Endelig vejer tørt hø langt mindre, når det skal transporteres 
bort.  
 
Afslåningerne skal foretages med de rette maskiner, dvs. med skærende 
redskaber som en fingerklipper eller skivehøster. En slagle-klipper river i 
planterne, og vil ofte fremme de uønskede plantearter, ligesom dyr i 
vegetationen vil blive knust. 
 
Arealer med brændenælder bevares så vidt muligt, da de er vigtige 
larvefoderplanter for bl.a. admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge.  
 
Afslåningerne bør i delområder erstattes af afgræsning med får eller kvæg, 
idet græsning anses for den optimale pleje for at fremme et områdes 
karakter af overdrev. Efter indhentning af oplysninger og erfaringer fra den 
nuværende fårefold, fåreavlerforeninger samt fra græsserlaug i Herlev og 
Gentofte m.fl., vil kommunen indbyde borgere i Gladsaxe til at deltage i to 
forskellige græsserlaug.  
 
Den nuværende fårefold ved klub 144 vil blive udvidet mod nord så den 
dækker næsten hele den sydlige del af overdrevsområderne, syd for 
Valdemar Poulsens vej (se kortbilag 5). Fåreholdet vil overgå til det 
nyoprettede græsserlaug. Folden vil være tilgængelig for offentligheden via 
stenter, men hunde har ikke adgang. Antallet af får vil være moderat 
således at græsningstrykket er væsentligt reduceret i forhold til i dag, og 
øget næringstilførsel undgås. Et større - men midlertidigt - skjul til fårene 
vil blive opsat, således at man ikke overtræder fredningens bestemmelser. I 
den gamle del af folden vil stor nælde blive afslået og det afslåede 
materiale fjernes indtil arten ikke længere er dominerende.  
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I de centrale dele af overdrevsområderne vil der blive etableret en stor 
kvægfold. Det drejer sig om hele området nord for Valdemar Poulsens vej 
og mellem de to mest markante stisystemer (se kortbilag 5). Her vil der 
blive afgræsset ekstensivt med en passende mindre kvægrace eks. 
Galloway. Et andet nyt græsserlaug vil stå for plejen af kvæget. Disse større 
folde vil være tilgængelige for offentligheden via låger, så folk kan opleve 
og betragte dyrene og græsningen. Hunde er som udgangspunkt velkomne 
i snor. 
 
Disse to folde vil være etablerede i 3 år. Herefter tages erfaringerne med 
græsningen i betragtning og på dette grundlag besluttes den fremtidige 
græsningspraksis, som eksempelvis kunne være ekstensiv kvæggræsning i 
alle de åbne områder. Det skitserede afslåningsmønster udgår på de 
områder hvor græsning evt. etableres. 
 
Som led i plejen udarbejdes registranter over urtefloraens sammensætning 
med intervaller på 2 år. Der foretages ligeledes registranter over faunaens 
udvikling med det mål, at kunne konstatere om f,eks. violetrandet ildfugl er 
tilbage på Radiomarken og om lille flagspætte yngler igen.  
 
Gennem plejen skal indvandring af invasive urter bekæmpes og 
forebygges. 
 
Klippet græs: holdes klippet som plæne med 15-20 årlige klipninger. 
Afklippet materiale findeles og efterlades. Tilførsel af gødning må ikke finde 
sted. 
 
Rabatter langs grusstier holdes også som klippet græs i en bredde på ca. 
0,5 meter fra stier.  
 
Inventar i området vedligeholdes i henhold til afsnit 6.12. 
 

Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Afslåninger og eventuel afsamling af materiale skal fortsættes. På grundlag 
af den registrerede udvikling i sammensætningen af urterne tilrettes plejen 
i form af flere eller færre afslåninger med henblik på udviklingen af et 
artsrigt plantesamfund. 
 
Tilgroninger skal primært imødegås ved afslåning eller afgræsning af 
græsarealerne, således at vedplanter ikke får mulighed for at etablere sig. 
Arealerne gennemgås en gang årligt og der foretages registrering af 
udviklingen i spredningen af vedplanter. 
Solitære træer og buske kan fældes eller beskæres, hvis de er til fare for 
færdslen. Grene og stammer skal i den forbindelse ikke fjernes fra 
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området. Der genplantes primært med tjørn, alm. eg eller fuglekirsebær og 
under alle omstændigheder med hjemmehørende danske arter 
karakteristiske for et overdrev. 
 

6.3.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
De eksisterende sti- og vejføringer bevares med den nuværende 
grusbelægning og vedligeholdelse fortsætter som hidtil. Der planlægges 
ingen nye stiforløb.  
 
Udviklingen i antallet og placeringen af trampede spor holdes under 
observation, idet det må forventes at ændringer i det nuværende mønster 
kan forekomme som følge af, at arealerne bliver mere åbne. Der skal på 
den baggrund løbende tages stilling til nødvendigheden af evt. befæstelse 
af de trampede spor. Evt. befæstelse skal ske med grus, som eksisterende 
stiføringer. 
 
Markering af stiføringen for blinde og svagtseende skal vedligeholdes, så 
den er brugbar. I øjeblikket er brostenskanten flere steder ikke synlig eller 
følbar, da den er groet til i græs. Der skal foretages oprensning, så 
brostenskanten frilægges. 
 

Trampet spor i det slåede 
græs 
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6.4 Skovområdet 

6.4.1 Områdekarakteristik 

 
Skovområdet udgøres af en tæt bevoksning, der på 3 sider afgrænses af de 
bygningsnære områder ved henholdsvis bådehusene, Barnets Hus, 
Foreningshuset og klub 144. Mod øst grænser skoven op til 
overdrevsområderne. I den nordlige udkant findes et mindre vådområde. 
 
Skoven er blandingsskov sammensat af løvfældende, hjemmehørende 
arter. Tjørn er dominerende med indslag af mirabel, birk, fuglekirsebær, 
rødel, alm. hyld og seljerøn. Opvækst af ahorn og elm forekommer. 
Undervegetation i form af buske og urter er fraværende med undtagelse af 
skråningerne mod øst i retning mod Lyngby Radio. I vådområdet er rødel 
den dominerende træart. 
 
 

 
  
Der er præg af kraftigt slid og leg i hele skovområdet, hvor der også kan 
findes rester fra legeredskaber. De nærliggende klubber og 
fritidsaktiviteterne, der er knyttet hertil, betyder tydeligvis, at området 
bruges intensivt i forbindelse med udendørs aktiviteter.  
 
  

Adgang til skovområdet 
nord for Foreningshuset 
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6.4.2 Landskabelige værdier 

 
Skovens tæthed og muligheden for at bevæge sig rundt under de tætte 
kroner og mellem de slanke og krogede stammer er karakteristisk for 
området. Det mørke og sluttede rum der dannes af træerne giver området 
sin helt egen stemning af indesluttethed og afsondrethed. Nærheden til 
Bagsværd Sø opleves således kun i umiddelbar nærhed af vandområdet 
mod nordvest. 
 

6.4.3 Naturværdier 

 
Områderne er omfattet af søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke 
udpeget særligt sårbare områder. 
 
Gladsaxe Kommune har udarbejdet registranten ”Vandområder i Gladsaxe 
Kommune 2007”. Vandområdet i den nordvestlige del af området er 
medtaget i registranten. 
 
Vandområdet karakteriseres som skovsump med sumpplanter og elletræer 
(Rødel). Plante- og dyrelivet er moderat artsrigt med forekomst af bl.a. 
spidssnudet frø, som er med på EU-habitatdirektivets bilag IV og 
sumpvindelsnegl, som er med på EU-habitatdirektivets bilag II. Desuden de 
sårbare plantearter nikkende star, vandkarse, eng-kabbeleje og tykbladet 
ærenpris. Vandområdet har lokal og regional naturmæssig interesse. I 
registranten anføres, at der ikke er behov for pleje af vandområdet. 
 
De dele af vandhullets bredder, som har forbindelse til stiføringerne mod 
nord og vest, bærer præg af kraftigt slid. Der er således ingen vegetation i 
bredzonen og mange henkastede grene i det lave vand. 
 

6.4.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
En trampet sti fører gennem skoven med udgangspunkt i trappeanlægget 
ved Foreningshuset. Sporet deler sig i to retninger – dels mod hovedstien 
langs Bagsværd Sø og dels mod Valdemar Poulsens Vej og bådehusene. 
 
Derudover er det muligt at færdes frit i det meste af skoven, da 
undervegetation er fraværende eller meget sparsom. Kun i det tætte krat 
på skråningerne mod sydøst og tæt ved vandområdet, hvor bunden er 
blød, er færdsel vanskelig. 
 
 
 

Vandområdet mod 
nordvest 
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6.4.5 Plejeforskrifter 

 
Førstegangsindgreb  

Rester fra legeredskaber skal fjernes fra skoven og evt. fundamenter 
opgraves og fjernes. Ødelagte træer (knækkede stammer) ryddes ved 
skæring på rod og efterfølgende optrækning eller rodfræsning efter 
vurdering på stedet såfremt de er til fare for færdselen i skoven.  
 
Henkastede grene i vandhullets lave vand fjernes. I et forsøg på at beskytte 
vandhullets bredder og sikre opvækst af ny bredvegetation, udlægges der i 
forbindelse med rydningen af overdrevsområdet træstammer én til to 
meter fra vandkanten.  
 

Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Indvandring af invasive urter og vedplanter, skal imødegås ved løbende 
registreringer af områdets vegetation. Observeres forekomster af invasive 
urter og vedplanter skal disse bekæmpes som beskrevet i afsnit 5.4. 
 
Som følge af den intensive brug af området vil skader på bevoksningerne 
forekomme. Beskadigede træer skal beskæres eller ryddes, så det til 
stadighed sikres, at der ikke er fare forbundet med at færdes i området.  
 
Plejen af træer og buske skal i øvrigt begrænses til den nødvendige 
gartneriske pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet personale og 
primært bestå i løbende observation af bevoksningsudviklingen og de 
enkelte individers sundhedstilstand. Løvfældende træer må kun beskæres 
som led i denne gartneriske pleje eller såfremt de på grund voksemåde 
eller sygdomme er til fare for færdsel og ophold.  
 
Stormfaldne træer kan lades urørte for at øge biodiversiteten, med mindre 
træerne er til fare for publikum eller til hinder for plejeindsatsen. I sådanne 
tilfælde fjernes træerne. 
 
Langsigtet pleje, efter 2016: 

Ingen ændringer.  
 

6.4.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
Muligheden for at færdes i området som i dag skal opretholdes. Der 
planlægges ikke anlagt egentlige stiføringer med belægning i grus. 
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6.5 Bådehusene 

6.5.1 Områdekarakteristik 

 
Bådehusene ligger som en samlet enklave centralt i plejeplanområdet. De 
beskedne, lave bygninger fremstår som en mindre by under store 
løvfældende træer. 
 
Området ved bådehusene afgrænses på alle sider af stiføringer og 
vejanlæg. Mod syd danner Valdemar Poulsens Vej grænsen, mens stien 
langs Bagsværd Sø er grænse mod vest. Mod nord og øst afgrænser mindre 
stiføringer området. 
 
Bygningernes brug præger selvsagt de nærmeste omgivelser. Aktiviteterne 
er primært knyttet til kano- og kajaksejlads, men der er også tegn på anden 
brug i form af bål- og grillpladser, ophold og leg.  
 
 

 
 
Bevoksningen er præget af store, fuldkronede træer. Flere smukke 
individer af rødel er iøjnefaldende, men også markante eksemplarer af pil 
og birk findes. De store træer fungerer dels som afskærmning mod 
hovedstien ved Bagsværd Sø og dels som møblerende beplantning mellem 
bygningskroppene.  
 

Indblik til bådehusene  
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Langs stiføringen, der danner grænse mod øst, er bevoksningen tæt med 
Syren som dominerende art. Der er ikke indblik fra stien til bådehusene. 
 
Bunden under træerne er hovedsagligt klippet græs, der danner gulv for 
områdets aktiviteter. Der er sporadiske forekomster af invasive urter i form 
af kæmpe-balsamin langs den del af Valdemar Poulsens Vej, der strækker 
sig ned mellem bygningerne. Der er ligeledes konstateret gyldenris flere 
steder i området. 
 
Langs hovedstien omkring Bagsværd Sø klippes en bred rabat i græsset ud 
for bådehusene. Rabattens bredde afviger tydeligt fra de øvrige rabatter 
langs stien. Langs træerne der grænser op til rabatten findes forekomster 
af kæmpe-balsamin. 
 

6.5.2 Landskabelige værdier 

 
Bådehusene fremstår som en sluttet enhed med en helt egen, nærmest 
landsbypræget, karakter og et eget liv med glæden ved brugen af 
Bagsværd Sø som omdrejningspunkt. Nærheden til Bagsværd Sø opleves 
klart med flere fine muligheder for udsigt over søen. De mange broanlæg i 
bredzonen giver selvsagt muligheder for tæt kontakt med søens liv. 
 
Udefra opleves området som lukket og delvist utilnærmeligt for 
udenforstående. Mulighederne for at færdes gennem området er til stede, 
men fremstår ikke som en integreret del af Radiomarken stisystemer. 
 

6.5.3 Naturværdier 

 
Områderne er omfattet af søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke 
udpeget særligt sårbare områder. 
 
De invasive urter vil uden en effektiv bekæmpelse kunne brede sig til de 
tilstødende områder. 
 

6.5.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Der er adgang for kørende trafik via Valdemar Poulsens Vej og Bagsværd 
Møllevej. Derudover er der flere forbindelser til hovedstien omkring 
Bagsværd Sø. Forbindelse til stisystemerne på sletteområdet kan nås via 
stiføringen langs områdets nordlige grænse.  
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De omgivende stier og vejen er i grus, mens stierne mellem bygningerne de 
fleste steder er med flisebelægning. 
 

6.5.5 Plejeforskrifter 

 
Plejen skal sikre en effektiv bekæmpelse af de invasive urter. Plejen skal 
desuden sikre træbevoksninger og solitærtræer, så de til stadighed 
fremstår artskarakteristisk og kendetegnende for stedet. 
 
Omfanget af arealer med klippet græs til brug for bådehusenes aktiviteter 
skal koncentreres til områderne i umiddelbar nærhed af bygningerne. 
 
Førstegangsindgreb:  

Der skal foretages en målrettet indsats til bekæmpelse af de invasive urter. 
Bekæmpelsen skal særligt målrettes kæmpe-balsamin og gyldenris og skal 
ske i henhold til anvisningerne i plejeplanens afsnit 5.4. 
 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Klipning af en særlig bred græsrabat langs hovedstien omkring Bagsværd 
Sø skal ophøre. Klipning skal foretages i samme bredde og omfang som 
langs stien i øvrigt. Der genplantes med skovplanter af rødel, så arealet på 
sigt igen vil fremstå som en sammenhængende skovbeplantning. 
 
Bekæmpelsen af invasive urter fortsættes i henhold til plejeplanens afsnit 
5.4. Som led i denne bekæmpelse foretages afslåninger også af opvækst af 
vedplanter i de områder, hvor invasive urter forekommer. 
 
Når bekæmpelse af invasive urter vurderes at være lykkedes omlægges 
plejen, så den er i overensstemmelse med de tilgrænsende arealer. 
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Ingen ændringer. 
 
Forekomsten af invasive arter skal til stadighed observeres og om 
nødvendigt bekæmpes. 
 
Plejen af træer og buske skal i øvrigt begrænses til den nødvendige 
gartneriske pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet personale og 
primært bestå i løbende observation af bevoksningsudviklingen og de 
enkelte individers sundhedstilstand. Løvfældende træer må kun beskæres 
som led i denne gartneriske pleje eller såfremt de på grund voksemåde 
eller sygdomme er til fare for færdsel og ophold. Det vurderes, at der i 
øjeblikket ikke er behov for denne form for pleje. 
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6.5.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
De eksisterende sti- og vejføringer bevares med den nuværende 
grusbelægning og vedligeholdelse fortsætter som hidtil. Der planlægges 
ingen nye stiforløb. 
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6.6 Klubberne 

6.6.1 Områdekarakteristik 

 
Bygningerne huser henholdsvis fritids- og ungdomsklubben Klub 144 og 
Foreningshuset. Ungdomsklubben har til huse i Lyngby Radios tidligere 
værkstedsbygning, mens Foreningshuset har været maskinmesterbolig 
samme sted. 
 
Mod nord afgrænses området af den stejle skråning mod skovområdet. 
Mod syd er overgangen til overdrevsområdet defineret ved vejanlæg og 
kunststofboldbanen. Ind mod Barnets Hus i vest udgøres afgrænsningen af 
en hegnsplantning med ahorn som dominerende art. Afgrænsningen mod 
øst er den trampede sti, der fører langs indhegningen med dyrehold. 
Bevoksningen domineres hér af løn, naur og pil med opvækst af elm. Der er 
konstateret mindre områder med gyldenris flere steder i området. 
 
 
 

 
 
 
Brugen af bygningerne afspejler sig tydeligt i de bygningsnære områder, 
hvor cykelparkering, boldbaner, kaninbure, skure og parkeringsområder er 
nogle af de elementer der præger stedet. Også beplantningen bærer præg 
af bygningernes funktion – sliddet på træer og buske er stort og enkelte 
steder ses skader på træer og buske. 

Klub 144 har til huse i 
Lyngby Radios gamle 
værkstedsbygning  
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6.6.2 Landskabelige værdier 

 
Bygningernes placering i terrænet er en stedets store kvaliteter. Med 
skovområdet på den ene side og overdrevsområderne mod syd og øst har 
brugerne en unik nærhed til områdets natur og udeliv. Bygningerne 
fremstår i øvrigt diskret via placering og den omgivende beplantnings 
skærmende effekt. 
 

6.6.3 Naturværdier 

 
Klubberne ligger inden for søbeskyttelseslinjen for Bagsværd Sø. Der er ikke 
udpeget særligt sårbare områder. 
 

6.6.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Der er adgang for kørende trafik via Bagsværd Møllevej med forbindelse til 
Bagsværdvej. Adgang til klubberne kan desuden nås via en gangsti fra 
Bagsværd Møllevej. Der er etableret udendørs belysning langs vejen og ved 
bygningerne. 
 
Forbindelse til skovområdet og Radiomarkens overdrevsområder kan nås 
via trampede stier. 
 

6.6.5 Plejeforskrifter 

 

Førstegangsindgreb:  

Ingen.  
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Plejen af træer og buske skal begrænses til den nødvendige gartneriske 
pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet personale og primært 
bestå i løbende observation af bevoksningsudviklingen og de enkelte 
individers sundhedstilstand. Løvfældende træer må kun beskæres som led i 
denne gartneriske pleje eller såfremt de på grund voksemåde eller 
sygdomme er til fare for færdsel og ophold. Pil kan dog skæres ned med 
henblik på at fremme genvækst. 
 
Stormfaldne træer kan lades urørte, idet træerne ikke må være til fare eller 
gene for publikum eller være til hinder for plejeindsatsen. Ved fjernelse af 
stormfaldne træer skal genplantning ske med samme arter som de faldne 
træer. 
 

Indgangsparti ved 
Foreningshuset  
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Indvandring af invasive urter og vedplanter, skal imødegås ved løbende 
registreringer af områdets vegetation. Observeres forekomster af invasive 
urter og vedplanter skal disse bekæmpes som beskrevet i afsnit 5.4. 
 

Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Ingen ændringer. 
 

6.6.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
Adgang til Klubberne skal opretholdes som hidtil. Der etableres ikke 
yderligere adgange. Belysning kan opretholdes på det nuværende niveau, 
men ikke udbygges. 
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6.7 Barnets Hus 

6.7.1 Områdekarakteristik 

 
Barnets Hus hedder retteligt Bagsværd Observationhjem og ejes af den 
selvejende institution "Barnets Hus". Institutionen er stiftet i 1920 med det 
formål at støtte og hjælpe børn med særlige behov. 
 
Bagsværd Observationhjem har siden 1930 fungeret som spæd- og 
småbørnshjem og modtager børn i alderen 0-8 år til omsorg og pleje og 
pædagogisk / psykologisk udredning og behandling. 
 
Arealerne ved Barnets Hus fungerer som friareal for husets brugere. 
Friarealet er opdelt i en ankomstzone, bygningnære områder og egentlige 
havearealer. 
 

 
 
 
Ankomstzonen rummer køreadgang og forplads med tilknyttede 
muligheder for bil- og cykelparkering samt indlevering af varer. 
Adgangsvejen flankeres af hestekastanier og klippede lind. De 
bygningsnære områder er udlagt som terrasser med mulighed for ophold, 
spisning i det fri m.v. Havearealerne mod nord består hovedsagligt af græs 
med flere store, fritstående løvfældende træer. Mod syd er haven udlagt til 
legeområde. Hér præger flere løv- og frugttræer billedet. Særligt markante 
er en gruppe bøgetræer i den centrale del af haven. 

Indgangspartiet ved 
Barnets Hus med 
Hestekastanie og Lind 
langs vejen  
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Barnets Hus afgrænses mod Bagsværdvej af en præcist klippet hæk, der 
skaber en fin overgang mellem havens rum og vejanlægget. I øvrigt 
afgrænses området af en varieret sammensat bevoksning af løvtræer med 
skiftende tæthed. Mod øst og vest danner bevoksningerne tætte hegn, 
mens der mod nord og Bagsværd Sø er en større gennemsigtighed. 
Trådhegnet der afgrænser arealerne omkring Barnets Hus er tydeligst mod 
nordøst, hvor hegnet desværre også er i dårlig forfatning.  
 
Der er sporadiske forekomster af invasive urter i form af kæmpe-balsamin 
som findes i dele af havens rhododendronplantninger og i et mindre 
område i havens nordøstlige del. Der er også konstateret kæmpe-bjørneklo 
på området.  
 

6.7.2 Landskabelige værdier 

 
Udsigten fra haven over Bagsværd Sø er stedets helt store kvalitet og til 
daglig glæde for brugerne af huset. De karakterfulde birketræer langs stien 
omkring søen skaber variation og perspektiv i udsigten. Fra stien er der i 
øvrigt et fint indblik til haven og den højtliggende bygning. Den markante 
terrænforskel fra bygning til sø opleves tydeligt fra både haven og stien 
omkring søen. 
 
Afgrænsningerne af Barnets Hus er vigtige for helhedsoplevelsen af 
området. Det er væsentligt at opretholde frodige, tætte og længelevende 
bevoksninger på øst- og vestsiderne af grunden.  
 

6.7.3 Naturværdier 

 
Barnets Hus med omkringliggende arealer er omfattet af 
søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke udpeget særligt sårbare 
områder. 
 

6.7.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 

 
Der er adgang for både gående og kørende trafik til Barnets Hus fra 
Bagsværdvej i syd.  
 

6.7.5 Plejeforskrifter 
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Arealerne omkring Barnets Hus plejes af institutionens eget personale. 
Arealerne skal opretholdes som have- og brugsarealer for husets brugere.  
 
Plejen skal sikre, at afgrænsningerne mod øst og vest fremstår som tætte 
bevoksninger af løvfældende træer og buske, mens der mod nord og 
Bagsværd Sø kan være en større transparens i bevoksningen. Den større 
transparens kan give muligheder for udsigt over Bagsværd Sø og 
tilsvarende indblik i haven omkring Barnets Hus. 
 
Markante træer i haven skal bevares i det omfang det er muligt i forhold til 
den ønskede brug af arealerne. Træer markeret på kortbilag må dog ikke 
ryddes uden forudgående godkendelse fra plejemyndigheden.  
 
Plejen skal desuden sikre en effektiv bekæmpelse af de invasive urter. 
 

Førstegangsindgreb:  

Der skal foretages en målrettet indsats til bekæmpelse af de invasive urter. 
Bekæmpelsen skal særligt målrettes kæmpe-balsamin og kæmpe-bjørneklo 
og skal ske i henhold til anvisningerne i plejeplanens afsnit 5.4. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Bekæmpelsen af invasive urter fortsættes i henhold til plejeplanens afsnit 
5.4. Når bekæmpelse af invasive urter vurderes at være lykkedes omlægges 
plejen, så den er i overensstemmelse med de tilgrænsende arealer. 
 
 

 
 

Udsigt fra Barnets Hus 
over Bagsværd Sø  
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Plejen i øvrigt skal sikre, at afgrænsningerne af Barnets Hus opretholdes 
som de nuværende træbevoksninger af hovedsagligt hjemmehørende, 
løvfældende arter. Der kan ske indplantning med tilsvarende arter til 
fornyelse og evt. fortætning af bevoksningerne. Indplantning af 
nålebærende arter skal undgås. 
 
Plejen af træer og buske der afgrænser Barnets Hus skal begrænses til den 
nødvendige gartneriske pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet 
personale og primært bestå i løbende observation af 
bevoksningsudviklingen og de enkelte individers sundhedstilstand. 
Løvfældende træer må kun beskæres som led i denne gartneriske pleje 
eller såfremt de på grund voksemåde eller sygdomme er til fare for færdsel 
og ophold Stormfaldne træer kan fjernes, idet de skal erstattes ved 
indplantning af træer af tilsvarende art.  
 
Pleje af træer og buske i brugsområder skal ske som beskrevet ovenfor. 
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Plejen fortsættes som ovenfor, idet der i plejen løbende sørges for 
fornyelse og fortætning af plantningerne der afgrænser Barnets Hus. 
 

6.7.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 

 
Adgang til Barnets Hus skal opretholdes fra Bagsværdvej. Der etableres ikke 
yderligere adgange, men adgang til hovedstien omkring Bagsværd Sø kan 
tillades såfremt brugerne af Barnets Hus ønsker det. Placering og 
udformning af adgang skal godkendes af plejemyndigheden. 
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6.2 Lyngby Radio 

 

6.2.1 Områdekarakteristik 
 
Arealerne ved Lyngby Radio er delt i to: en frit tilgængelig nordlig del og en 
hegnet sydlig del. Den nordlige del (matr. nr. 11 ae) er beskrevet under 
afsnit 6.3, delområde 3. 
 
Den sydlige del fungerer som friareal for virksomhedens ansatte. Friarealet 
er opdelt i en adgangsvej med parkeringsplads, bygningsnære områder 
med opholdsmuligheder og omkringliggende ekstensivt brugte arealer med 
græs.  
Området er afgrænset med trådhegn, som er markant synligt mod nord og 
vest. Langs hegnet mod vest vokser en del gyldenris. 
 
Langs Bagsværd Møllevej afskærmer tætte bevoksninger bygninger og 
hegn. Bevoksningerne består dels af en klippet hegnsplantning langs vejen 
og dels af en fritvoksende træplantning tæt ved bygningerne. Eg og mindre 
træer som tjørn og mirabel udgør hovedbestanddelen af plantningerne. De 
skærmende plantninger suppleres af træplantninger i forbindelse med 
parkeringsplads og vejarealer med eg og platan som karaktertræer. 
 
 
6.2.2 Landskabelige værdier 
 
Lyngby Radio præger både de nære og de fjerne landskaber ved sine 
sendemaster, der fremstår som pejlemærker, der kan ses viden om. 
Sendemasterne trækker historiske spor tilbage til begyndelsen af 1900-
tallet, hvor Valdemar Poulsen etablerede sin forsøgsvirksomhed på stedet. 
 
Afgrænsningerne af Lyngby Radio spiller en vigtig rolle i oplevelsen af 
området. Hvor trådhegnet er synligt virker det skæmmende og 
unødvendigt tydeligt begrænsende for sammenhængen med delområde 3. 
Derimod fremstår afgrænsningen mod Bagsværd Møllevej som grøn og 
frodig og i sammenhæng med Radiomarkens øvrige plantninger. 
 
Det er væsentligt at opretholde frodige, tætte og længelevende 
bevoksninger langs Bagsværd Møllevej for at skærme af for hegningen. 
Mod nord og vest kan der med fordel gøres en indsats for at nedtone 
hegnets fremtræden. 
 
 

6.2.3 Naturværdier 
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Den nordvestlige del af matr. nr. 70a samt størstedelen af matr. nr. 11 ae 
er omfattet af søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke udpeget 
særligt sårbare områder. 
 
 
6.2.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 
 
Der er adgang for gående og kørende trafik til Lyngby Radio fra 
Bagsværdvej via Bagsværd Møllevej.  
 
 
6.2.5 Plejeforskrifter 
 
Gennem plejen skal det sikres, at afgrænsningerne mod nord, øst og vest 
fremstår som tætte bevoksninger af løvfældende træer og buske. 
 
Markante træer indenfor skel skal bevares i det omfang det er muligt i 
forhold til den ønskede brug af arealerne.  
 
Der skal foretages en målrettet indsats til bekæmpelse af de invasive urter. 
Bekæmpelsen skal særligt gyldenris og skal ske i henhold til anvisningerne i 
plejeplanens afsnit 5.4. 
 
 
Førstegangsindgreb:  

Ingen indgreb. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Plejen skal sikre, at afgrænsningerne af Lyngby Radio opretholdes som de 
nuværende træbevoksninger af hovedsagligt hjemmehørende, 
løvfældende arter. Langs skel mod vest og nord bør der ske indplantning 
med tilsvarende arter med det formål at skjule trådhegnet. Indplantning af 
nålebærende arter skal undgås. Plantning foretages enten i skel eller 
umiddelbart op til. Mod vest kan det ske på offentlig ejet område, mens 
plantning mod nord skal aftales nærmere med den private grundejer. 
 
Plejen af træer og buske der afgrænser Lyngby Radio skal begrænses til den 
nødvendige gartneriske pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet 
personale og primært bestå i løbende observation af 
bevoksningsudviklingen og de enkelte individers sundhedstilstand. 
Løvfældende træer må kun beskæres som led i denne gartneriske pleje 
eller såfremt de på grund voksemåde eller sygdomme er til fare for færdsel 
og ophold. Stormfaldne træer kan fjernes, idet de skal erstattes ved 
indplantning af træer af tilsvarende art.  
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Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Plejen fortsættes som ovenfor, idet der i plejen løbende sørges for 
fornyelse og fortætning af plantningerne der afgrænser Lyngby Radio mod 
Bagsværd Møllevej. Evt. nye plantninger langs skel mod nord og vest 
renholdes for ukrudt i det omfang det er nødvendigt til sikring af 
plantningernes etablering. Der kan i den forbindelse udlægges vedflis til 
bekæmpelse af ukrudt. 
 
 
6.2.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 
 
Adgang til Lyngby Radio opretholdes fra Bagsværdvej via Bagsværd 
Møllevej. Der etableres ikke yderligere adgange. 
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6.3 Nybrogård 

 

6.3.1 Områdekarakteristik 
 
Nybrogård er en offentlig institution med botilbud til voksne med 
sindslidelser. Nybrogård drives af Gladsaxe Kommune og er hjem for 40 
beboere. 
 
Arealerne ved Nybrogård fungerer som friareal for husets beboere og 
personale. Friarealet er opdelt i en ankomstzone, bygningnære områder og 
egentlige havearealer. 
 
Ankomstzonen rummer køreadgang og forplads med tilknyttede 
muligheder for bil- og cykelparkering samt indlevering af varer. 
Adgangsvejen flankeres af lind, der danner en kort allé.  To ældre 
eksemplarer af Lind fra en tidligere plantning vidner om stedets historie.  
 
De bygningsnære områder mod Nybrovej er udlagt som adgangsarealer for 
gående. Havearealerne er koncentreret ud til Bagsværd Sø mod vest og 
består af flere forskellige opholdsområder og plæner med flere store, 
fritstående, løvfældende træer.  
 

 
 
 
Langs Nybrovej danner en hæk af avnbøg en skarp og præcis afgrænsning. 
Hækken er holdt i en højde som tillader indblik. Mod syd grænser 
Nybrogård op til henholdsvis lavbunds- og overdrevsområderne. Mod 

Adgangsvej til Nybrogård 
flankeret af Lind 
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lavbundsområderne er sat et lavt trådhegn i skel mens afgrænsningen mod 
overdrevet er glidende og uden markeringer i terræn. Mod stien langs 
Bagsværd Sø er sat trådhegn i skel som kombineret med haveprægede 
buskeplantninger danner afgrænsning. I området findes flere markante 
solitærtræer bl.a. rødel. 
 
 
6.3.2 Landskabelige værdier 
 
Nybrogård er smukt placeret med udsigt over Bagsværd Sø. Placeringen er 
sammenlignelig med placeringen af Barnets Hus, idet Nybrogård dog ikke 
er tilsvarende højtliggende i terrænet. Bygningsanlægget fremstår noget 
sammensat med mange tilføjelser til den oprindelige (hoved)bygning.  
 
Afgrænsningen af Nybrogård er en fin afvejning af åbne og lukkede 
løsninger. Åbenheden mod overdrevet og i forbindelse med adgangen fra 
Nybrovej byder velkommen, mens lukketheden mod lavbundsområderne 
og Bagsværd Sø signalerer en nødvendig afgrænsning. 
 
 
6.3.3 Naturværdier 
 
Nybrogård med omkringliggende arealer er omfattet af 
søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke udpeget særligt sårbare 
områder. 
 
 
6.3.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 
 
Der er adgang for både gående og kørende trafik til Nybrogård fra 
Nybrovej. Adgang kan ske dels til hovedbygning og dels til anneks. 
 
 

6.3.5 Plejeforskrifter 
 
Arealerne skal opretholdes som have- og brugsarealer for husets brugere. I 
plejen skal det sikres, at afgrænsningerne bevares som en kombination af 
åbne og lukkede løsninger. 
 
De markante rødel i havens vestlige del skal bevares og må ikke fældes 
uden forudgående godkendelse af plejemyndigheden. Samme forhold gør 
sig gældende for den nyligt etablerede allé af lind, der flankerer 
adgangsvejen.  
 
Førstegangsindgreb:  
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Ingen indgreb. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Plejen skal sikre, at afgrænsningerne af Nybrogård opretholdes som de 
nuværende. Hvor planter danner afgrænsningen kan der ske indplantning 
med tilsvarende arter til fornyelse og evt. fortætning af bevoksningerne. 
Indplantning af nålebærende arter skal undgås. 
 
Plejen af træer og buske der afgrænser Nybrogård skal begrænses til den 
nødvendige gartneriske pleje. Plejen skal således udøves af faguddannet 
personale og primært bestå i løbende observation af 
bevoksningsudviklingen og de enkelte individers sundhedstilstand. 
Løvfældende træer må kun beskæres som led i denne gartneriske pleje 
eller såfremt de på grund voksemåde eller sygdomme er til fare for færdsel 
og ophold Det anbefales dog at der snarligt sker en opstamning og 
kroneudtynding af alléens lindetræer for at sikre en sund udvikling af 
træerne.  
 
Stormfaldne træer kan fjernes, idet de skal erstattes ved indplantning af 
træer af tilsvarende art. 
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Ingen ændringer. 
 
 
6.3.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 
 
Adgang til Nybrogård skal opretholdes fra Nybrovej. Der etableres ikke 
yderligere adgange. 
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6.4 Tyrolerhuset 

 

6.4.1 Områdekarakteristik 
 
Tyrolerhusets nærområde er præget af enkelte større træer i enten græs 
eller med underplantning af buske. Større dele af grunden afgrænses af en 
uklippet plantning af fjeldribs, med nogen opvækst af elm. I øvrigt ligger 
området hen i klippet græs, med muligheder for ophold enten ved 
borde/bænke eller på selve græsset.  
 
Bygningen har i sin oprindelige form været tjenestebolig tilknyttet 
udflyttergården Nybrogård. Tyrolerhuset fungerer nu som udgangspunkt 
for en række institutioners og foreningers aktiviteter på og omkring 
Radiomarken. 
 

 
 
 
Lokalplanen for området fastlægger, at huset må anvendes til offentlige 
fritids- og ungdomsformål. I tilknytning til aktiviteterne i huset findes en 
mindre oplagsplads for kanoer mod syd, som vidner om én af husets 
aktiviteter. 
 
 
6.4.2 Landskabelige værdier 
 
Tyrolerhuset med omgivelser ligger som en enklave i udkanten af 
fredningens område. Områdets karakter af have er ved at være udvisket, 

Tyrolerhuset med den 
karakteristiske 1. sal. 
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men fornemmes endnu via afgrænsningen og de små opholdsrum i 
tilknytning til huset. 
 
Tilknytningen til Radiomarken kan forbedres via en mere bevidst 
behandling af overgangen fra havens område til det fælles parkområde. 
 
 
6.4.3 Naturværdier 
 
Tyrolerhuset med omkringliggende arealer er omfattet af 
søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er ikke udpeget særligt sårbare 
områder. 
 
 
6.4.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 
 
Der er adgang for både gående og kørende trafik fra Nybrovej. Parkering er 
mulig på den offentlige parkeringsplads umiddelbart sydvest for 
Tyrolerhuset. 
 
 
6.4.5 Plejeforskrifter 
 
Tyrolerhusets nærmeste omgivelser skal opretholdes som 
næropholdsområde for brugerne. En tæt beplantning som afgrænsning 
mod Nybrovej og adgangsvejen mod syd kan opretholdes.  
 
De store træer omkring bygningen skal bevares i det omfang, det er muligt 
i forhold til den ønskede brug af arealerne. 
 
Førstegangsindgreb:  

Bevoksningerne omkring huset ryddes for opvækst af elm. Der efterplantes 
med fjeldribs. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Plejen skal sikre, at de grønne afgrænsninger af Tyrolerhuset mod Nybrovej 
og langs adgangsvejen mod syd opretholdes. Der kan ske indplantning med 
tilsvarende arter til fornyelse og evt. fortætning af bevoksningerne. 
Indplantning af nålebærende arter skal undgås. 
 
Plejen af træer og buske skal begrænses til den nødvendige gartneriske 
pleje. Løvfældende træer og større buske må kun beskæres som led i 
denne gartneriske pleje eller såfremt de er til fare for færdsel og ophold. 
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Stormfaldne træer kan fjernes, idet de skal erstattes ved indplantning af 
træer af tilsvarende art. 
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Plejen fortsættes som ovenfor.  
 
 
6.4.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 
 
Adgang til Tyrolerhuset skal opretholdes fra Nybrovej. Der etableres ikke 
yderligere adgange.  
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6.5 Rostadion, startanlægget 

6.5.1 Områdekarakteristik 
 
Rostadions startanlæg er placeret i den østligste del af Bagsværd Sø og 
dominerer området mellem Nybrogård og søens vandflade. De enkelte 
robaners karakteristiske udgangspunkter kendetegner stedet og sender et 
markant signal om en af de store fritidsinteresser på stedet.  
 
Området ligger hen i klippet græs med enkelte fritstående rødel og pil. 
Græsset holdes klippet bl.a. af hensyn til brugbarheden af startanlægget, 
som skal være let at komme til.  
 

 
 
 
I områdets nordligste del langs Nybrovej er anlagt en bådebro med 
mulighed for at sætte kanoer og kajakker i vandet. Der er forekomster af 
Gyldenris i dette område. 
 
Langs stien der afgrænser området ind mod Nybrogård er opstillet flere 
bænke med god udsigt over søen. 
 
 
6.5.2 Landskabelige værdier 
 
Nærheden til Bagsværd Sø er stedets store kvalitet og der er god udsigt 
mod søen vestlige del. Udsigten gives perspektiv af lavbundsområdet i syd, 

Startanlægget set fra nord. 
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hvis bevoksning af rødel tårner sig op og danner en markant, grøn 
afgrænsning. 
 
 
6.5.3 Naturværdier 
 
Hele området er omfattet af søbeskyttelseslinien for Bagsværd Sø. Der er 
ikke udpeget særligt sårbare områder. 
 
De invasive urter vil uden en effektiv bekæmpelse kunne brede sig til de 
tilstødende områder. 
 
 
6.5.4 Eksisterende stier og adgangsforhold 
 
Stien langs Nybrogård indgår i hovedstisystemet omkring Bagsværd Sø. 
Stien er ligeledes en del af stiføringen for blinde og svagtseende, hvilket ses 
ved markeringen af stiens ene side med brosten samt ved markeringer på 
tværs af stien af bænkepladser. 
 
 
6.5.5 Plejeforskrifter 
 
Plejen skal sikre at startanlæggets funktioner kan opretholdes i fuldt 
omfang. Samtidig afsøges mulighederne for at øge områdets rekreative 
værdi for en bredere målgruppe. Beplantning og inventar bag og mellem 
de tekniske anlæg overvejes. 
 
Førstegangsindgreb:  

Der skal foretages en målrettet indsats til bekæmpelse af de invasive urter. 
Bekæmpelsen skal særligt målrettes gyldenris og skal ske i henhold til 
anvisningerne i plejeplanens afsnit 5.4. 
 
Regelmæssig pleje i perioden 2012-2016: 

Bekæmpelsen af invasive urter fortsættes i henhold til plejeplanens afsnit 
5.4. Som led i denne bekæmpelse foretages afslåninger også af opvækst af 
vedplanter i de områder, hvor invasive urter forekommer. 
 
Når bekæmpelse af invasive urter vurderes at være lykkedes omlægges 
plejen, så den er i overensstemmelse med de tilgrænsende arealer. 
 
Plejen af træer og buske skal begrænses til den nødvendige gartneriske 
pleje. Løvfældende træer og større buske må kun beskæres som led i 
denne gartneriske pleje eller såfremt de er til fare for færdsel og ophold. Pil 
kan skæres ned med henblik på at fremme genvækst. 
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Stormfaldne træer kan fjernes fra området, idet der efterfølgende skal 
efterplantes med samme art. 
 
Plejen af græs fortsættes som hidtil med klipning 15-20 gange årligt. 
 
Langsigtet bevoksningspleje, efter 2016: 

Plejen fortsættes som ovenfor.  
 
 
6.5.6 Stiplanlægning og adgangsforhold 
 
Der etableres ikke yderligere stier. Muligheden for flere opholdspladser 
indarbejdes hvis det er planlægningsmæssigt og økonomisk muligt jf. 
ovenforstående. 
 
  



Plejeplan for Radiomarken 

side 68 af 71 

 

6.6 Inventar 

 

6.6.1 Omfang 
 
Inventaret i Radiomarken omfatter følgende: 
 
o skiltning, 
o bænke/borde og skraldespande,  
o terræntrappe, 
o bredsikring og broer, 
o redningsposter  
 
Inventaret er jævnt fordelt i området, jfr. kortbilagene 5-8. 
 
 

6.6.2 Landskabelige værdier 
 
Bænke/borde er oftest godt placeret langs stiføringer og ved 
udsigtsmuligheder. Et hvil på bænkene giver således mulighed for at nyde 
udsigter og omgivelser. 
 
Terræntrappen ved Klub 144 understreger den markante terrænforskel 
mellem de højtliggende dele af Radiomarken og de lavere liggende, sønære 
områder. 
 
Broerne ved bådehusene og rostadion er vigtige som forbindelsesled til 
Bagsværd Sø. Dels for kano- og kajaksporten, men også for øvrige brugere 
der ønsker at kunne komme tæt på vandet. 
  
 

6.6.3 Eksisterende forhold 
 
Inventaret er i varierende vedligeholdelsesstand. Bænke/borde og 
skraldespande fremstår flere steder slidte og enkelte er defekte.  
 
Terræntrappen er i god stand og fremstår brugbar.  
 
Broerne og bredsikringen i tilknytning hertil vurderes ligeledes at være i 
god stand. 
 
Redningsposterne indgår i en række, som er placeret med jævne 
mellemrum langs Bagsværd Sø. Deres placering er og skal selvsagt være 
iøjnefaldende. 
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Vedligeholdelsesforskrifter 
 
Inventaret skal vedligeholdes så det til enhver tid er i god og brugbar stand 
og kan opfylde de tilsigtede funktioner. 
 
Der skal være mulighed for at indføre nye former for inventar i området, 
som led i en videreudvikling af funktionerne i Radiomarken og de 
tilstødende park- og naturområder. Informationstavler om områdets natur 
og kultur kunne være et eksempel på muligt nyt inventar. Nyt inventar bør 
dog kun opsættes efter en samlet plan for området. 
 
 
Førstegangsindgreb 
o Skiltning: Eksisterende skiltning gennemgås og unødvendig, fejlagtig 

eller forvirrende skiltning fjernes. På eksisterende stolper til 
Ordensreglementet for området opsættes langs Bagsværd Sø 
information om, at badning frarådes.  
I samarbejde med Danmarks Ornitologiske Forening og Lokalafdelingen 
af Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe udarbejdes ligeledes 
informationsskilt hvor det tydeliggøres, at Radiomarken er et fredet 
område og at publikum derfor bedes vise særligt hensyn til områdets 
flora og fauna. Planlægges udarbejdet og opsat i 2012.  
 

o De resterende gamle skraldespande nedtages og der opsættes nye 
skraldespande med låg, som ligeledes er gjort i dele af området i 2011. 

 

 
Regelmæssig vedligehold i  perioden 2012-2016: 

o Bænke/borde: eftergås for løse og ødelagte lameller. Der foretages 
udskiftninger og reparationer efter behov. Beskadigede lameller aftages 
og skiftes straks, så bænkene til stadighed fremstår i god stand. 
 
Udskiftninger foretages i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes 
gældende designmanual eller forskrifter for inventar i parkområder. 
 

o Skraldespande: eftergås for løse og ødelagte dele. Der foretages 
udskiftninger og reparationer efter behov. Beskadigede dele aftages og 
skiftes straks, så papirkurvene til stadighed fremstår i god stand. 
 
Tømning i samme frekvens som øvrige parkområder. 
 
Udskiftninger foretages i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes 
gældende designmanual eller forskrifter for inventar i parkområder. 
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o Bredsikring og broer: gennemgås 2 gange årligt for råd og nedbrydning, 
af hensyn til publikums sikkerhed. Udskiftninger og reparationer skal ske 
med træ produceret under en af Gladsaxe Kommune godkendt 
mærkningsordning for bæredygtigt skovbrug, FSC eller PEFC. Træ må 
ikke være trykimprægneret.  
Det bør tilstræbes, at der kun anvendes træ fra de danske statsskove 
idet træ herfra både er FSC- og PEFC-mærket. 
 

o Redningsposter: opretholdes fuldt funktionelle. Gennemgås ugentligt 
for evt. manglende udstyr og funktionsbrister. 
 

 

Langsigtet vedligehold, efter 2016: 

Ingen ændringer. Evt. nyt inventar indgår i vedligeholdelsesplaner. 
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7  Baggrundsmateriale 

 
• Plejeplan for Bagsværd Søpark. 

Gladsaxe Kommune, februar 2009. 
 

• Status for naturområder. Teknisk baggrundsrapport til naturplan. 
COWI for Gladsaxe Kommune, april 2009. 
 

• Naturværdier i Radiomarken, Gladsaxe Kommune. 
Botanisk undersøgelse af Radiomarken i Gladsaxe Kommune. 
Biomedia for Gladsaxe Kommune, juli 2009. 
 

• Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007. 
Orbicon A/S for Gladsaxe Kommune, april 2008 
 

• Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen.  
Hovedstadens Udviklingsråd, Plandivisionen, december 2005. 
 

• Fingerplan 2007, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets 
udvikling. 
Miljøministeriet 2007. 
 

• Handlingsplan for invasive arter. 
Miljøministeriet, 2008. 
 

• Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter.  
Det Økologiske Råd, juni 2007. 
 

• Introducerede og invasive arter. 
Skov- og Naturstyrelsen, Naturbeskyttelseskontoret, april 2005. 
 

• Rundt på Radiomarken. 
Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune, udateret. 
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REG. NR. 7836.00

159 Gladsaxe kommune
_ 31,5 ha

Radiomarken
1513 I NØ

INDHOLDSFORTEGNELSE

--'---------

- Afgørelse af 28.12.1993 (NKN 150/93) - om fredning af
naturområde med landskabslige værdier. Bestemmelse for
bebyggelse. Status quo med offentlig adgang.
ophæver

- Afgørelse af 18.05.1992
- Afgørelse af 22.2.1995 (LieVn 'j2/94) - dispensation fra

fredningen. Tilladelse til renovering af gårdspladsen og
,

alleen foran ~mtsplejehjemmets hovedbygning samt anlæg af ~
parkeringsplads .

MATRI KE L FO RTEG N E L S E
(ajour pr. 30/ 11 19 92 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

7 ah, 7 eu, 7 mh, 7 mi, 7 p, 11 a, 11 ae, 11 ae, 11 ag, 11 ai,
11 ak, 11 l, 11 m, 11 o, 11 p, 11 q, 11 r, 11 s, 11 u, 11 aa,
70 a og 83 Bagsværd.

Gældende matrikulært kortbilag: 28.12.93

Se også REG. NR.:



REG. NR.'
1-82>(;,00

Naturklagenævnets afgørelse
af 28. december 1993 om fredning

af Radiomarken i Gladsaxe kommune,
Københavns amt (sag nr. 111/150-0003)

Fredningsnævnet for Københavns Amt har den 18. maj 1992 truffet afgørelse
om fredning af et 31,5 ha stort område øst for Bagsværd Sø, benævnt Radio-
marken. Fredningen er gennemført uden tilkendelse af erstatning. Frednings-
området omfatter 22 matrikelnumre, hvoraf hovedparten er ejet af Gladsaxe
Kommune og Københavns Amt. Fredningssagen er rejst af Miljøministeriet v/
Skov- og Naturstyrelsen.

Organisationen Barnets Hus har som ejer af matr. nr. 7 p og 7 mi Bagsværd
påklaget fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet.

Fredningsområdet
Fredningsområdet afgrænses mod nord af Nybrovej; mod øst af Bagsværd Mølle-
vej; mod syd af Bagsværdvej og mod vest af Bagsværd Sø. Den vestlige del af
fredningsområdet, "Lille Amerika", udgøres af en skovklædt høj med en næ-
sten cirkulær lysning. Skovbevoksningen består hovedsageligt af el, der ved
højens østlige fod fremstår som ellesump.

Radiomarkens øvrige område hæver sig fra "Lille Amerika" mod øst i et ud-
strakt, uklippet græs areal med spredt bevoksning af fortrinsvis selvsået
tjørn og syrener. Mod syd bærer området endvidere præg af de organiserede
fritidsaktiviteter, som foregår i området.

I den nordlige ende af fredningsområdet ligger plejehjemmet Nybrogård, som
ejes af Københavns Amt, og Tyrolerhuset, som ejes af Gladsaxe Kommune og
benyttes til børne-, ungdoms- og fritidsformål.
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på et areal tæt ved Bagsværd Sø ligger et antal både- og klubhuse. Ved sø-
bredden ud for bådehusene er der etableret en række bådebroer. I tilknyt-
ning til bådehusene er opført et hus, som året rundt anvendes af kommunens
daginstitutioner til udflugter og ekskursioner.

Telecom A/S ejer arealerne i det syd-østligste hjørne af Radiomarken. Byg-
ningerne benyttes til telekommunikationsformål.

I den sydlige ende af Radiomarken er "tjenesteboligen" og "værkstedsbygnin-
gen" beliggende. De ejes af Gladsaxe kommune, og begge bygningerne benyttes
til ungdoms- og fritidsformål.

I Radiomarkens sydvestlige hjørne ligger Barnets Hus.

Store dele af Radiomarken er omfattet af søbeskyttelsen efter nu naturbe-
skyttelseslovens § 16.

Radiomarken er beliggende i byzone.

I regionplanen for hovedstadsregionen er Radiomarken udlagt som regionalt
friluftsområde med de retningslinier for den supplerende planlægning, at
området skal friholdes for bygningsanlæg, og at tilgængeligheden skal øges
ved anlæg af stier og offentligt tilgængelige friluftsområder.

Ifølge kommuneplanen for Gladsaxe kommune skal Radiomarken bevares uændret.
I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er Radiomarken udlagt til
fritidsformål og som intensivt landskabsområde.

Påstande og synspunkter overfor Naturklagenævnet.

Institutionen Barnets Hus har principalt påstået organisationens ejendom
matr. 7p og 7mi udtaget af fredningen og subsidiært påstået sig tilkendt
erstatning. Institutionen har til støtte for den principale påstand anført
at det formål, som søges opnået med fredningen, fuldt ud tilgodeses af den
søbeskyttelse, som omfatter størstedelen af ejendommen. Til den subsidiære
påstand er anført, at en fredning vil nedsætte ejendommens værdi i handel
og vandel, i hvert fald hvis fredningsnævnet - som det må antages bestemt
af fredningsnævnet - vil forbyde en ændret anvendelse af bebyggelsen på
ejendommen.

Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen, Gladsaxe Kommune og Københavns
Amt har påstået stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse.
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Naturklagenævnets beslutninger

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med sagens parter, har
deltaget 9 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der gennemføres fredning af Radiomarken med det formål at
de landskabelige værdier i området bevares, og at offentligheden sikres
adgang til størstedelen af området.

Fredningsbestemmelserne.er mere vidtgående end naturbeskyttelseslovens §
16, og landskabelige hensyn tilsiger, at fredningen også omfatter ejendom-
men, der ejes af institutionen Barnets Hus. Hverken fredningen eller natur-
beskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinien) bør dog være til hinder for,
at der på matr. nr. 7 p og 7 mi opføres bebyggelse på arealet mellem den
eksisterende bebyggelse og Bagsværdvej, såfremt Gladsaxe Kommune kan god-
kende en sådan bebyggelse. Det må også være fredningen uvedkommende, til
hvilket formål bebyggelsen på ejendommen anvendes.

Naturplejen i størstedelen af området har hidtil påhvilet Gladsaxe Kommune.
Under hensyn til områdets beliggenhed åg anvendelse findes det rigtigst at
fravige de almindeligt gældende bestemmelser i Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 551 af 22. juni 1992 og pålægge Gladsaxe Kommunalbestyrelse at
lade nødvendig naturpleje udføre og i øvrigt sørge for, at anlagte stier og
veje er farbare for offentligheden.

Naturklagenævnet kan i øvrigt tiltræde realiteten i de fredningsbestemmel-
ser, som fredningsnævnet har fastsat.

Med det indhold af fredningen, som følger af foranstående, tiltrædes det,
at institutionen Barnets Hus ikke er tilkendt erstatning i anledning af
fredningen.

Idet fredningsningsnævnets afgørelse af 18. maj 1992 ophæves; fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det 31,5 ha store område, som
er vist på kortet, der hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskor-
tet) , og som omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre:

·e



4

Fredningens formål

Fredningen har til formål at bevare hovedparten af Radiomarken som et na-
turområde, hvortil offentligheden har adgang, samt i øvrigt at opretholde
områdets landskabelige værdier.

Bevaring af området

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en til-
standsændring er tilladt i de følgende bestemmelser, eller tillades ved en
dispensation efter § 9 .

• Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke udnyttes fore-
komster i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller planering.

Bebyggelse m.v.

Der må ikke opføres nye bygninger, heller ikke ved tilbygning. Dog må Tele-
com A/S udvide bebyggelsen på ejendommen matr. nr. 70 a Bagsværd til 2.450
m2, og institutionen Barnets Hus må på matr. nr. 7 p opføre bebyggelse på
arealet mellem den eksisterende bebyggelse og Bagsværdvej.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.
Eksempelvis må der ikke etableres losse- eller oplagspladser eller knal-
lert- eller motorbaner eller skydebaner, og der må ikke opstilles vindmøl-
ler, master, transformerstationer eller skæmmende indretninger.

Der må heller ikke anbringes campingvogne eller lignende. Endvidere må
teltslagning på kommunens areal ikke finde sted uden tilladelse fra Glad-
saxe Kommune.

Veje og parkeringspladser

·e

Der må ikke anlægges asfalterede veje. Grusbelagte veje må kun anlægges,
hvis de er nødvendige for driften af området.
Der må etableres parkeringspladser ved Tyrolerhuset og "Værkstedsbyg-
ningen" .
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Arealernes anvendelse i øvrigt

Delområdet A ved "Lille Amerika" med den nedenfor beliggende ellesump, skal
bevares i sin nuværende tilstand. Der må således ikke ske ændringer af
vandstanden omkring ellesumpen.

Det resterende areal af Radiomarken, som ejes af Gladsaxe Kommune, skal
bevares som et udstrakt, uklippet græsareal med spredt bevoksning af selv-
sået tjørn. således må arealerne ikke omlægges, tilsåes eller tilplantes.

Anvendelse af pesticider og gødskning må ikke finde sted, bortsat fra even-
tuelle foranstaltninger til bekæmpelse af bjørneklo.

Der må ikke udøves jagt.

Naturpleje

Naturklagenævnets vegne

Gladsaxe Kommunalbestyrelse har ret og pligt til at lade udføre naturpleje,
til opfyldelse af fredningens formål, herunder fjerne væltede træer. I de-
lområdet A må der dog kun i begrænset omfang fjernes væltede træer.

Dispensationer

En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan meddeles efter reglerne i
naturbeskyttelseslovens § 50, når det ansøgte ikke kommer i strid med fred-
ningens formål.

Nævnsformand

Erstatningens størrelse kan af institutionen Barnets Hus påklages til taksationskommissionen jf. naturbeskyttelseslovens § 45.
løvrigt er afgørelsen endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Even-
tuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

.~
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Fortegnelse

over matr. nr., der omfattes af Naturklagenævnets
afgørelse af 30. november 1993 om fredning af
Radiomarken i Gladsaxe Kommune, Københavns Amt.
(sag nr. 111/150-0003)

Nedenstående matr. er alle i Bagsværd sogn.

Matr. nr. 7 ah, 11 a, 11 l, 11 p, 11 q, 11 r, 11 u,
11 aa, 11 ae, 11 ag, 11 ai, 11 ak og 83
tilhørende Gladsaxe Kommune.

Matr. nr. 11 o, 11 m og 11 s tilhørende Københavns
Amt.

Matr. nr. 7 p og 7 mi tilhørende Institionen Bar-
nets Hus.

Matr. nr. 11 ae og 70 a tilhørende Telecom A/S

Matr. nr. 7 mh og 7 eu tilhørende Birgitvejens
Grundejerforening.
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Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 58 52
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