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Afgørelse vedr. plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019
Gladsaxe Kommune træffer hermed afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen11 § 1, stk. 3
vedrørende plejeplanen for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019 bilag 1.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende
virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. plejeplanbekendtgørelsen § 5
stk. 3.
Ejerforhold og beliggenhed
Plejeplanen omfatter det
areal, der er fredet ved
kendelsen den 13. juli
2000.
Hvilket vil sige følgende
matrikelnumre:
Mørkhøj ejerlav: 1lø, 1nn,
1nr, 1nu,1sc, 9d og 9r.
Buddinge ejerlav: 5a, 5al,
5ba, 5d, og 6b.
Arealet ejes af Gladsaxe
Kommune.
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BEK nr. 924 af 27/06/2016

Baggrund
Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen er fredet ved deklaration af 13. juni 2000.
§ 1. Formål.
Det er fredningens formål
• at opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske, landskabelige og rekreative
værdier, der er knyttet til Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park,
• at regulere almenhedens ret til færdsel i området og
• at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt
sammenhængen med Utterslev Mose, Vestvolden og Hjortespringskilens grønne områder.
§ 2. Arealernes tilstand
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i vegetationsforholdene, med mindre
sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller
tillades eller foretages af vedkommende plejemyndighed efter § 4.
§ 4. Pleje og tilsyn
1. Gladsaxe kommune er plejemyndighed i delområde l. Københavns amt er
plejemyndighed i delområde 22.
2. Københavns amt er tilsynsmyndighed for hele området, jf. naturbeskyttelseslovens §
73, stk. l.
3. Uanset § 2 må plejemyndighederne udføre de foranstaltninger, der skønnes egnede til
at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige
for at opretholde eller forbedre de landskabelige værdier. Foranstaltningerne skal
udføres på grundlag er en plejeplan efter stk. 4.
4. En plejeplan skal i samarbejde være udarbejdet af Københavns amt og Gladsaxe
kommune efter reglerne i stk. 5 og 6 samt tilsendt Fredningsnævnet og
Naturklagenævnet.
5. Plejeplanen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som
påtænkes udført i de følgende højst 5 år, og for eventuelle ændringer i almenhedens
adgangsret. Plejeplanen skal samordnes med plejeplanen for Vestvolden og med
Københavns kommunes plejeplan for Utterslev Mose med henblik på at bibeholde
oplevelsen af ét sammenhængende, grønt område.
6. I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal følgende foreninger, organisationer
med videre gives lejlighed til at udtale sig:
-Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

2

Københavns Amt blev nedlagt i 2007 og plejemyndigheden blev overdraget til Gladsaxe Kommune.
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- Dansk Botanisk Forening
- Københavns kommune
Eventuel uenighed om plejeplanens indhold afgøres af Fredningsnævnet.
§ 7. Forholdet til naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesliniebestemmelser.
Foranstaltningerne, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmelser,
herunder plejeplaner efter § 4, kan foretages uden særskilt dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien).
Denne plejeplan erstatter den tidligere plejeplan udført af Københavns Amt gældende fra
2006. Gladsaxe Kommune er (efter kommunalreformen gældende fra 1. januar 2007)
plejemyndighed på både delområde 1 og 2 jf. fredningen. Som beskrevet i fredningen er der i
denne plan redegjort for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som påtænkes udført i
den gældende periode på 5 år: maj 2019-maj 2024 jf. § 4, stk. 5 i fredningen. Plejeplanen er
samordnet med plejeplanen for Vestvolden og med Københavns kommunes plejeplan for
Utterslev Mose med henblik på at bibeholde oplevelsen af ét sammenhængende, grønt
område jf. § 4, stk. 6 i fredningen.
Jf. § 4, stk. 6 i fredningen har følgende foreninger og organisationer haft mulighed for at udtale
sig: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftstrådet, Dansk Ornitologisk forening, Dansk
Botanisk Forening og Københavns Kommune. Desuden har et udkast til plejeplanen været i
otte ugers offentlig høring i perioden 24.09.2018-19.11.2018. Der kom svar fra Friluftsrådet,
Københavns Kommune, Lokal Agenda 21 i Gladsaxe samt en borger. De høringssvar der kunne
imødekommes er indtænkt i den endelige plan. Der er ikke gjort indsigelser mod de beskrevne
plejeforanstaltninger.
Bemærk at bilaget til plejeplanen vedr. særlige indsatser og engangsindgreb kun beskriver
særlige indsatser og engangsindgreb. Disse indsatser skal kun foretages én gang i
planperioden, øvrige plejeindsatser som foretages løbende er beskrevet i plejeplanens afsnit
om landskabs- og naturpleje.
Bilag IV arter og Natura 2000-områder
Der er kendskab til forekomst af bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander og
adskillige arter af flagermus i området. De fleste af plejeforanstaltningerne er specifikt rettet
mod at forbedre forholdene for biodiversiteten, herunder bilag IV-arter. Gladsaxe Kommune
vurderer derfor ikke, at der vil ske en forringelse af den økologiske funktionalitet for bilag IVarter i område. I medfør af plejeplanen vil der også ske udtynding i træbevoksninger, og her vil
der blive foretaget en konkret vurdering af hvert enkelt træ fsva. træets egnethed som yngleeller rasteområde for flagermus. Der vil i den forbindelse ikke blive fældet træer, hvis
fældningen kan forringe den økologiske funktionalitet for arter af flagermus.
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Der er ingen fysisk eller væsentlig økologisk sammenhæng til Natura 2000-områder, så
vedtagelse af plejeplanen vurderes ikke at få effekt på bevaringsmålsætningen for sådan et
område.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra
modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 30.april 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 2. oktober 2019.
Klagevejledningen kan ses i bilag 3 til afgørelsen.
Offentliggørelse
Gladsaxe Kommune har vurderet, at denne afgørelse jf. plejeplanbekendtgørelsens § 6 er af
almindelig offentlig interesse, hvorfor den skal offentliggøres.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk/natur samt i
Gladsaxe Bladet under ”kommunen orienterer”
Vedlagte bilag
Bilag 1. Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen
Bilag 2. Bilag til plejeplanen
Bilag 3. Klagevejledning
Venlig hilsen
Ayla Nurkan Gretoft
Miljøafdelingen
aylgre@gladsaxe.dk
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
Københavns Kommune, Susanne Henriksen shenri@kk.dk
Dansk Botanisk Forening kontor@botaniskforening.dk
Dansk Botanisk Forening v. Anders Juel, Juel.anders@gmail.com
Lokal Agenda 21 – biodiversitetsgruppen, Jesper Bjerring Larsen, TMFJBL@Gladsaxe.dk
Jacob Vind, borger, vind@harm.dk
Dansk Entomologisk Forening, Hans Peter Ravn, hpr@ign.ku.dk
Utterslev Moses Naturplejelaug, Troells Melgaard, troells.melgaard@yahoo.com
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