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Plejeforanstaltningsafgørelse vedr. afskrabning af flis/overjord i Fedtmosen
Gladsaxe Kommune træffer hermed afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen1 § 1 stk. 3 vedr.
nedenstående plejeforanstaltninger med ophæng i gældende plejeplan for Smør- og Fedtmosen.




På arealet markeret på figur 1 (ca. 5700 m2) fjernes de øverste 7-8 cm af ”overjorden”
og dette materiale køres bort og deponeres.
Arbejdet udføres inden udgangen af april 2019.
I 2019 håndhøstes plantefrø fra et nærliggende område (350 m væk), hvor der findes en
værdifuld vegetation. Frøene spredes på den afskrabede overflade for at supplere den
eksisterende frøbank.*

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende
virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. plejeplanbekendtgørelsen § 5 stk.
3.
Baggrund/Beskrivelse
Gladsaxe Kommune vil iværksætte naturgenopretning på en del af matrikel nr. 79 Bagsværd i
Fedtmosen. En del af dette areal blev ryddet for krat og træer mellem 2011 og 2012. Indsatsen
var beskrevet som et engangsindgreb med efterfølgende høslæt i plejeplanen for området
gældende fra 2010-2015. Målet var at genskabe et overdrev, som både æstetisk og biologisk
ville højne områdets kvalitet. Rydningen ville også skabe en landskabsmæssig sammenhæng
med arealet på den anden side af Tibberup Å. Den store mængde flis, der blev genereret under
rydningen, blev dog fordelt ud over arealet i et jævnt lag på ca. 10 cm. Dette har ført til en kraftig
næringspåvirkning. Flisen er blevet delvist omsat på kort tid, hvorved en impulsnæringstilførsel
er sket. I dag fremstår arealet derfor bevokset med højt og tæt græs med stort indslag af invasive
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BEK nr. 924 af 27/06/2016
* Det er dokumenteret, at det er afgørende for et plantesamfunds sammensætning, i hvilken rækkefølge de
ønskede og ikke-ønskede arter indvandrer, se blandt andet Ejrnæs, R., Bruun H. H., Graae, B. J. 2006:
COMMUNITY ASSEMBLY IN EXPERIMENTAL GRASSLANDS: SUITABLE ENVIRONMENT OR TIMELY ARRIVAL?
Ecology, 87(5), pp. 1225–1233

gyldenris og spredte eksemplarer af Kæmpe-bjørneklo. En mindre del af arealet, et
terrænspring, fik ikke pålagt flis, og her er dukket en værdifuld flora frem fra områdets frøbank.
Det drejer sig blandt andet om Almindelig Rundbælg, Vild Hør, Slangehoved, Fladstrået Rapgræs
og Gul Reseda, hvoraf flere af arterne ikke findes andre stedet i kommunen. Dette indikerer
stærkt, at der findes en velbevaret frøbank på arealet.
Naturgenopretningen vil omfatte afskrabning af flislaget, som i dag er delvist omsat og ligger
som et tykt muldlag. Der vil blive afskrabet 7-8 cm. Herved vil den oprindelige jordbund blive
blotlagt. Denne jordbund består både af tørv og mineraljord grundet tidligere
terrænpåvirkninger. Endvidere vil størstedelen af rodnettet af de invasive gyldenris blive fjernet.
Herefter vil arealet blive vedligeholdt med høslæt eller græsning. Projektområdet omfatter ca.
5.700 m2 og fremgår af kortet nedenfor.

Figur 1: Oversigtskort over rydningsområdet (arbejdsområde). Den røde linje markerer
kommunegrænsen. Adgangsvej for maskiner er også markeret.
Projektområdet indgår i det fredede område ”Smør- og Fedtmosen” med seneste
fredningskendelse fra 2005. Det er blandt andet fredningens formål at beskytte og forbedre
områdets biologiske og landskabelige værdier og sikre overholdelse af Danmarks internationale
traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen.
I november 2016 blev der vedtaget en 10-årig plejeplan for hele det fredede område.
Plejeplanen kan ses her:
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/planer-_politikker_og_visioner/kultur_natur_og_fritid/pleje_af_groenne_omraader
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Den gældende plejeplan indeholder målsætninger for området om at fastholde og fremme
levesteder for et alsidigt plante- og dyreliv, særligt om at fremme lyskrævende plantearter, og
bevare områdets rekreative værdi. De plejeforanstaltninger, som med denne afgørelse foreslås
iværksat, tjener til opnåelse af fredningens og plejeplanens formål, og er ikke i strid med
fredningsbestemmelserne, idet terrænændringer ifølge fredningen er tilladt, hvis de skønnes
egnet til at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet og i øvrigt har ophæng i en plejeplan.
Men denne afgørelse får tiltaget ophæng i en plejeplan.
Gladsaxe Kommune vurderer, at tiltaget vil forbedre forholdene for de sjældne planter, der
allerede findes på arealet, da de vil få mulighed for at udvide de nuværende trængte bestande.
Endvidere forventes området at genskabe forholdene for den rige vegetation, der tidligere er
beskrevet for Fedtmosen (Gravesen, Palle 1976: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter,
Sjælland). Flere af de værdifulde arter, der beskrives dengang, såsom Hjertegræs, Hulkravet
Kodriver og Forskelligbladet Tidsel, findes stadig i små bestande i nærområdet. Når den rige
vegetation er genskabt, vil en mere divers insektfauna også blive understøttet.
Bilag IV-arter:
Der er kendskab til forekomst af bilag IV-arterne Spidssnudet frø og Stor vandsalamander i
området. Da projektområdet blev klippet helt kort og høet blev fjernet i sensommeren, vurderes
det ikke, at området har været egnet som overvintringssted for disse arter, og tiltaget vil dermed
ikke kunne skade disse. Til gengæld vil en mere varieret vegetation med tilhørende større
fødeudbud være en fordel for de nævnte arter.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra
modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 24. januar 2019. Klage sker efter reglerne i
naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 27. juni 2019.
Klagevejledningen kan ses i bilag 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk/natur samt i
Gladsaxe Bladet under ”kommunen orienterer”.
Vedlagte bilag
Bilag 1: Klagevejledning
Venlig hilsen
Axel Frederik Møller
Miljøafdelingen
axemol@gladsaxe.dk
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Gunnar Brusch, gb@brusch.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Herlev Kommune, Bolette Halfdan-Nielsen, Bolette.Halfdan-Nielsen@herlev.dk
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