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Plejeforanstaltningsafgørelse vedr. fjernelse af rørskov og sediment i Brøndkarse
Sø
Gladsaxe Kommune træffer hermed afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen1 § 1, stk. 3 vedr.
nedenstående plejeforanstaltning:
•
•

fjernelse af rørskov og sediment i Brøndkarse Sø
Arbejdet udføres i perioden 15. oktober 2020 til 28. februar 2021.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende
virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. plejeplanbekendtgørelsen § 5 stk.
3.
Baggrund og projektbeskrivelse
Projektområdet indgår i det fredede område ”Smør og Fedtmosen” med seneste
fredningskendelse fra 2013. Det er blandt andet fredningens formål at beskytte og forbedre
områdets biologiske, rekreative og landskabelige værdier.
Den gældende plejeplan indeholder målsætninger om at søerne i området skal være lysåbne og
med god naturtilstand. Den plejeforanstaltning, som med denne afgørelse foreslås iværksat,
tjener til opnåelse af fredningens og plejeplanens formål, da tiltaget vil gavne naturværdierne
og sikre, at Brøndkarse Sø fortsat er lysåben. Med denne afgørelse får tiltaget ophæng i en
plejeplan. Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn vurderer, at tiltaget både forbedrer forholdene
for dyre- og planteliv samt de rekreative forhold.
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Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn nr. 924 af 27/06/2016

Figur 1 oversigtskort med markering af brøndkarse Sø og fredningsgrænse

Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Området ligger ca.
750 m fra Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”, og der
er ingen fysisk kontakt mellem projektområdet og Natura 2000-området.
Bilag IV-arter
Der er observeret spidssnudet frø og stor vandsalamander i søen. Selve oprensningen ligger
uden for paddernes yngletid. Desuden er projektets arbejdsområde primært på land og i en
begrænset del af søens omgivelser. Derfor vil oprensningen kun i ringe grad påvirke
rasteområder for de to arter. Med udvidelse af de lysåbne lavvandede områder vurderes det,
at projektet vil medføre forbedrede ynglemuligheder for arterne, og at området generelt får en
forbedret økologisk funktionalitet for arterne.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra
modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 22. november 2020. 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 22. april 2020.
Klagevejledningen kan ses i bilag 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk/natur.
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis at du har spørgsmål til sagen.
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Venlig hilsen
Anders Adams
Cand.scient.
By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune
Mobil: 23 80 36 74
Mail: andada@gladsaxe.dk
Vedlagte bilag
Bilag 1: Klagevejledning
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe (DOF Gladsaxe), Gladsaxe@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
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