GLADSAXE KOMMUNE
Naturteam

NOTAT

Bilag 4: Besigtigelse af projektområdet ved Bagsværd Sø 20. oktober 2017

Dato: 31. januar 2018
Af: Lene Madsen

Axel Frederik Møller og Lene Madsen, Gladsaxe Kommunes Klima og Naturteam besigtigede
områderne omkring Bagsværd Sø den 20. oktober 2017.

De berørte områder i målområdet:
Bådfartens bro ligger i dag let skjult af rørskov. Den går ca. 5 m på land med små grustrin fra
langsgående sti ned til broen. Her er desuden et rækværk. Broen er i pæn stand og har platform med bænk. Bro og sti fjernes i forbindelse med projektet.

Billede fra syd over bådfartens bro, set mod området foran Krathuset.

Ny bådfartsbro. Bådfartens anløbsbro ønskes flyttet over i bugten ud for Krathus. Denne bugt
er flittigt anvendt til badende hunde. Brinken er derfor voldsomt eroderet, mudret og stort set
uden beplantning. Langs den nordlige side af bugten er en smal bræmme af smalbladet dunhammer. Den foreslåede bro vil gå ca. tre meter op på land, for at gå hen over brinken.
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Bugten ved Krathus, hvor den nye anløbsbro for Bådfarten ønskes placeret

Udsigt ud over Bagsværd Sø, hvor den nye anløbsbro for Bådfarten etableres.
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Præmiebroen nedlægges og det underliggende areal graves væk ved projektet. Der er et lille
udløb/dræn lige midt for broen.

Den eksisterende præmiebro set mod vest

Den nye præmiebro anlægges lidt længere mod øst, udenpå en rørskov, der her består af en
smal brink med rød el og pileopvækst, dunhammer og lodden dueurt mm.

Brinken ved tribunerne, hvor den nye præmiebro ønskes placeret
Den smalle fordybning ved tribuneområdet, hvor vandet der løber over stien løber videre
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Det er lige ud for/ syd for hvor den nye præmiebro skal placeres en smal fordybning, hvor der
løber vand, som siver ud af bakken.

Brinken ved tribuneområdet set mod vest. Der ses den rørskov som ligger der hvor den nye præmiebro placeres. Betonklodserne til højre i billedet bevares.

Floraliste fra brinken i målområdet der skal afgraves:
I brinkzonen fandtes Høj sødgræs, Sværtevæld, Almindelig skjolddrager, Ask, Rød-el, Gul iris,
Smalbladet dunhammer, Stor nælde, Almindelig hundegræs, Akselblomstret star, Vandmynte,
Dunet steffensurt, Kær-star, Ahorn, Hvidtjørn, Lodden dueurt, Tagrør, Bredbladet dunhammer,
Rød hestehov og Skov-star.
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