Bilag 1
FRS 39/98

K E N D E L S E
om fredning
Høje Gladsaxe

af

Park og Gyngemosen

Gladsaxe

afsagt den 13. juli 2000

§ 1.

Formål.

Det er fredningens
at

opretholde

formål

og muliggøre

landskabelige

Gyngemosen
at

regulere

at

sikre

og rekreative

almenhedens
som

områder,

se, Vestvolden
Det fredede

kendelsen

værdier,

og Høje Gladsaxe

området

grønne

en forbedring

del

specielt

af

det

i området

regionale

sammenhængen

der er på godt

fredningskort.

til

Park,

grønne

53 ha,

Området

og
system

med Utterslev

og Hjortespringskilens

område,

hørende

der er knyttet

ret til færdsel
en

af de biologiske,

fremgår

inddeles

af
Mo-

områder.
af det til

i to delom-

råder, som vist på kortet.

§

2.

Aralernes
Der

må

tilstand

ikke

foretages

terrænændringer

vegetationsforholdene,
standsændringer

følgende

er

bestemmelser

vedkommende

med

mindre

umiddelbart
efter

§

ændringer

sådanne

tilladt

eller tillades

plej emyndighed

og

eller

4'.

i

de

i

tilefter-

foretages

af

- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- Københavns kommune
Eventuel uenighed om plejeplanens

indhold afgøres af fred-

ningsnævnet.

§ 5.

Almenhedens

adgang.

1.

Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres karakter ikke bør være offentligt tilgængelige, er fredningsområdet åbent for almenhedens færdsel til ,fodsmed
de nedennævnte begrænsninger.

2.

Cykling kan kun ske på de stier, der i plejeplanen er
udlagt som cykelstier.

3.

I plejeplanen kan til beskyttelse af plante- og dyreliv
fastsættes bestemmelser for, at færdsel forbydes i nærmere bestemte områder.

4.

Hunde skal føres i snor. Plejemyndighederne kan dog i
plejeplanen dispensere fra denne bestemmelse i mindre
områder.

5.

Sejlads er ikke tilladt, med mindre det sker i forbindelse med miljø- og naturovervågning og pleje af området.

6.

Fiskeri er kun tilladt med det formål at regulere den
biologiske balance.

§

6.

Veje,

stier, parkeringspladser

og tekniske

anlæg.

1.

De eksisterende veje og stier kan opretholdes.

2.

Nye stier må ikke anlægges uden at være fastlagt i plejeplanen. Nye cykelstier og redningsstier kan asfalteres. Øvrige stier anlægges med grusbelægning eller som

naturstier.

3 .

Den eksisterende belysning langs stierne og vejene kan
bibeholdes. Der må i øvrigt ikke opstilles belysning uden fredningsnævnets tilladelse.

4.

Der må kun anlægges nye parkeringspladser
ningsnævnets forudgående godkendelse.

5.

Der må ikke anbringes

reklameskilte,

med

fred-

lysreklamer,

og

lignende.

§ 7.

Forholdet

generell~ beskyt-

til naturbeskyttelseslovens

telsesliniebestemmelser.

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) .
§ 8.

Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 ,
stk. l, såfremt den ikke vil
stride mod fredningens formål.
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Bilag 2

1

Særlige indsatser

Sted

Fremtidig drift

Opsætning af en overdækket bålhytte med
grillplads1

Ved kratersøen

Almindeligt renhold og vedligehold, skal sikres at
være funktionsdygtig

Etablering af en til to folde til græssende dyr

Nord for Bjergsøen eller øst for Bøgebjergengen

Vedligehold af hegn og låger, rydning af vedplanter
langs hegn

Forsøgsvis etablering af et indhegnet område til
fritløbende hunde

Ved indgangen til Høje Gladsaxe Park fra
Grønnemose Allé

Vedligehold af hegn og låger, rydning af vedplanter
langs hegn

Forlægning af to asfaltstier væk fra
lavbundsområderne2

Bøgebjergstien nord for Bøgebjergengen og øst for
Gyngemosestien

Vedligehold af asfaltsti

Etablering af et landskabselement naturkunst (land Ved Bjergsøen
art)3

Vedligehold afhængig af kunstværkets materialer

Bekæmpelse af invasive arter

I hele det fredede område

Kontinuerlig bekæmpelse inklusiv opsamling og
bortkørsel af relevant materiale

Genskab Bøgebjergengen og Enghaven

Bøgebjergengen

Tilsyn med arealet, sikre at det er lysåbent ved
græsning eller høslæt med opsamling

Genskabe og fritlægge den rørlagte kilde

Øst for Bøgebjergengen

Kan først defineres når kilden er fritlagt

Optimere de hydrologiske forhold af hensyn til
naturtyperne, evt. oversvømmelse af udvalgte
arealer

I hele det fredede område

Kan først defineres når der er sket tiltag

Engangsindgreb

Sted

Fremtidig drift

Rydning af selvsåede vedplanter som ahorn og lign.

De mindre enheder af bøgeskov

Sikre genvækst ved slåning ca. hvert 5. år

Kræver dispensation fra Fredningsnævnet.
Kræver kun dispensation fra Fredningsnævnet, hvis placering afviger fra forslaget, eller hvis asfaltstierne ønskes bredere end de eksisterende.
3
Kræver dispensation fra Fredningsnævnet.
2

Fældning af toptørre asketræer i levende hegn.
Træerne genplantes med hjemmehørende arter.
Enkelte askestammer kan blive stående

Levende hegn langs Tingbækken nord og syd for
Institutionen Mosen

Træerne vandes de første 3 år, og evt. udgåede
træer genplantes

Udtynding af vedplanter der vokser op i
egetræernes kroner i levende hegn

Levende hegn langs Tingbækken syd for stien ved
boldbanerne

Sikre genvækst ved slåning ca. hvert 5. år

Rydning af krat

Op til det levende hegn ved Tingbækken og
beplantningen nord for og omkring Institutionen
Mosen

Det ryddede areal skal plejes som naturgræs

Brugsgræs ændres til naturgræs med rabatgræs
langs beplantningen og i naturlige spor hen over
området

Brugsgræs syd for Bjergsøen i den østlige ende af
Høje Gladsaxe Park

Plejes som naturgræs og rabatgræs

Som forsøg ændres naturgræs til brugsplæne så det Naturgræs ved indgangen til Høje Gladsaxe Park fra Plejes som brugsplæne
kan bruges til rekreative aktiviteter
Grønnemose Allé
Forsøg med afskrælning af græslag for at skabe
yderligere områder med overdrev

På vestvendt bakke syd for Kratersøen.

Høslæt med opsamling inden udgangen af august

Plantning af nyt egetræ

Stikryds ved adgang fra Grønnemose Allé

Træet vandes de første 3 år, og evt. udgået træ
genplantes

Plantning af 2, max 3, egetræer

Ved sø (HG 21)

Træerne vandes de første 3 år og evt. udgåede
træer genplantes

Opsætning af to nye bænke med ryglæn

Ved sø (HG 21) vest for Tingbækken

Almindeligt renhold og vedligehold, skal sikres at
være funktionsdygtige

Rydning af pil og lignende

I lavvandede områder

Sikres at genvækst holdes nede

Udlæggelse af trædesten eller lignende

På våde stier, evt. i Gyngemosen

Kan først defineres når der er sket tiltage

Prioriteret pleje af 4 vådområder. Rydning af
udvalgte krat. Uddybning af og sikring mod
indvandring fisk i HG 24.

HG 23, HG 24, 78 og 80

Sikre lysåbne arealer ved søerne, samt sikre
lysåbne randzoner

Opsætning af skilte, foldere og QR-koder

Ved indgange og i det fredet areal

Opdatering af information og vedligeholdelse af
skilte og foldere

Fjernelse af overflødigt hegn

Ved Skolebotanisk Have

Ingen

Bilag 3

Den 16. januar 2015

Aftale om vedligeholdelse af Tingbækken mellem Vejdirektoratet,
Nordvand A/S, Gladsaxe og Københavns Kommuner

Vandløbsnavn:

Tingbækken

Strækning

Station -370 - 1285

Aftale om vandløbsvedligeholdelse:
Vejdirektoratet, Nordvand A/S, Gladsaxe og Københavns Kommuner er enige om driften og
vedligeholdelsen af det private vandløb Tingbækken fra station -370 m til station 1015 m. På
den resterende vandløbstrækning fra station 1015 m til station 1285 m plejes der ikke.
Vedligeholdelsesaftalen skal sikre, at vandløbslovens1 § 27 overholdes. Vedligeholdelsen af
vandløbet udføres som beskrevet i denne aftale.
Vandløbets beliggenhed:
Aftalen omfatter hele Tingbækken, som har en længde på 1655 meter, fra udspring i station 370 m i den nordlige del af Høje Gladsaxe Park, til overløb til kloak i station 1285 m. Se
nedenstående skema samt oversigtskort i bilag 1.
Strækningen er
Strækning
Længde
Bredejer
Vandløbsmyndighed
(åben/rørlagt)
-370 – 591
961
Gladsaxe Kommune
Åben
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe /
Gladsaxe /
Københavns
Københavns
591 – 641*
50
Åben
Kommuner
Kommuner
Vejdirektoratet /
Gladsaxe /
Københavns
Københavns
641 - 768
127
Åben
Kommune
Kommuner
Vejdirektoratet /
Gladsaxe /
Københavns
Københavns
768 - 876
108
Rørlagt
Kommune
Kommuner
Gladsaxe /
Gladsaxe /
Københavns
Københavns
876 - 1285
409
Åben
Kommuner
Kommuner

1

Bekendtgørelse af lov om vandløb. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009

med senere ændringer.

1

*Gladsaxe Kommune vedligeholder alene denne strækning.

Vandløbets udseende:
Vedligeholdelsesaftalen skal sikre, at vandløbets udseende og profil opretholdes.
Oversigtskort over vandløbet med stationering ind til indløb i Gyngemosen er vedlagt bilag 2.
Oversigt over vandløbets profiler og koter er vedlagt bilag 3.
Lovgrundlag
Vedligeholdelsen af vandløb er reguleret af vandløbsloven, Bekendtgørelse af lov om
vandløb, LBK nr. 927 af 24. september 2009.
§ 27 – Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller
vandføringsevne ikke ændres.
§ 35 – Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3
eller § 36 er truffet anden bestemmelse.
§ 35 stk. 3. – Spørgsmål om vedligeholdelsesbyrdens fordeling kan indbringes for
vandløbsmyndigheden. I mangel på forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for
taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for
taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55, 58a – 62 og 67 i lov om
offentlige veje tilsvarende anvendelse.
Vandløbet vedligeholdes af:
Vedligeholdelsen af vandløbet udføres af Gladsaxe Kommune på Gladsaxe Kommunes egen
strækning. Gladsaxe og Københavns Kommuners vedligeholder vandløbet i det omfang, det
er nødvendig på fælles strækninger.
Vejdirektoratet og Københavns Kommune vedligeholder vandløbet i det omfang, det er
nødvendig på Vejdirektoratets og Københavns Kommunes fællesstrækning.
Nordvand A/S vedligeholder bygværkerne på station -21 m, 125 m, 768 m, 1264 m og 1285
m.
Aftalen om vedligeholdelse omfatter:
Følgende drifts- og vedligeholdelsesopgaver er omfattet af aftalen og udføres af Gladsaxe
Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.
- Gladsaxe Kommune
Én årlig slåning af brinker, samt bortskæring af nedhængende grene, der kan bremse
vandløbets vandføring på strækningen station -370 m til 641, samt fra station 876 m til
1015 m på Gladsaxe Kommunes side af vandløbet.
For uden slåning af brinken udføres to årlige driftstilsyn med vandløbsstrækningerne
station -370 m til 641m og station 876 m til 1015 m. Konstateres spærringer eller
potentielle spærringer fjernes disse fra vandløbet.
Opstår der behov for slåning af grøde meddeles dette til vandløbsmyndighederne.
2

- Vejdirektoratet og Københavns Kommune
På strækningen station 641m til 768 m henligger vandløbet naturligt gennem en mose
uden en defineret profil. Mosen er matrikulært delt mellem Københavns Kommune og
Vejdirektoratet, som hver især vedligeholder deres respektive andel af mosen.
Vandløbets/mosens vedligeholdelsesmæssige tilstand må ikke forårsage væsentlige
afvandingsmæssige problemer henholdsvis opstrøms i systemet og på tilstødende
arealer.
Vejdirektoratet fører løbende tilsyn med, at vandløbets rørlagte strækning under
Hillerødmotorvejen station 768 m til 876 m ikke stopper til og medføre
afvandingsproblemer.
- Nordvand A/S
På station 21 m, 125m, 768m, 1264 m og 1285 m ligger en række bygværker, som er
nødvendige for vandløbets funktion. Nordvand A/S fører løbende tilsyn med
bygværkerne og står for den løbende vedligeholdelse af disse.

Udførelse af vedligeholdelsen:
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune udfører slåning af brinker en gang årligt. Slåning af brinker udføres i
august.

Station

Antal

Termin

-370 m til 641 m

1 gang årligt

1. august – 31. august

876 m til 1015 m

1 gang årligt på egen
side

1. august – 31. august

Generelt
Såfremt der i forbindelse med vedligeholdelsen observeres forhold eller overtrædelser af
vandløbslovgivningen, som kræver administrativ opfølgning af kommunerne som
vandløbsmyndighed, noterer driftspersonalet sig umiddelbart disse og videregiver
oplysningerne til de respektive kommuner.
Såfremt der konstateres behov for justering af vedligeholdelsen, drøftes dette mellem aftalens
parter.
Dokumentation for vedligeholdelsen:
Gladsaxe Kommune fører vandløbsbog over udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som
skal kunne henføres til vandløbets stationering. På anmodning samt 1 gang årligt tilsendes
udskrift af vandløbsbogen til kommunerne som vandløbsmyndigheder, Nordvand og
Vejdirektoratet.

3

Der kan på foranledning af aftalens parter afholdes driftsmøder med deltagelse af driftsleder,
samt administrativt personale fra de nødvendige parter.
Udgifter:
De enkelte parter i aftalen afholder selv udgifter til vedligeholdelse som beskrevet i aftalen.
Aftaleperiode:
Aftalen er gældende fra indgåelse til og med den 31. december 2016, hvorefter den
automatisk udløber og kan genforhandles.
Aftalens indhold kan løbende genforhandles af parterne, såfremt der er enighed herom.

Underskrifter:
For
Københavns Kommune

For
Gladsaxe Kommune

Dato

Dato

----------------------------------------

---------------------------------------

For
Norvand A/S

For
Vejdirektoratet

Dato

Dato

----------------------------------------

---------------------------------------
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Bilag 1 – Oversigtskort over vandløb med ejerforhold

Bilag 2 – Oversigt kort over vandløb med stationering ind til indløb i Gyngemose
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NORDVAND A/S - Nordvand, LAR ved Høje Gladsaxe - projektering

1.

PROJEKTBESKRIVELSE
Vandselskabet Nordvand A/S etablerer i indeværende år et system af seriekoblede
regnvandsbassiner i Høje Gladsaxe Parken. Regnvandsbassinerne er benævnt Høje
Gladsaxe Park bassin 1 til 3. Placering af de enkelte bassin fremgår af figur 1 på side
5. I nærværende notat vil bassinerne blot være benævnt som bassin 1 – 3.
Projektet i parken er afsluttet mens etablering af bassin 1 først afsluttes i efteråret
2015.
Dele af oplandet til det nye regnvandshåndteringsanlæg er i dag separat kloakeret,
men spildevand og regnvand føres efterfølgende (i den sydlige del af Gyngemosen)
sammen i en fællesledning, der således håndterer både spildevand og regnvand. Ved
kraftige nedbørshændelser belastes denne fællesledning udover sin hydrauliske kapacitet, hvilket resulterer i hyppige overløb med opspædet spildevand til fæstningskanalen, opstrøms Utterslev Mose.
Ved anlæg af de seriekoblede regnvandsbassiner, vil det være muligt at opnå en forsinket og mere kontrolleret tilledning af regnvand til fællesledning og dermed forhindre
de tilbagevendende overløb med opspædet spildevand til Utterslev Mose. Samtidig vil
regnvandet ved dets passage gennem anlæggets bassiner blive renset for sedimenter
og uønskede stoffer og vil derfor kunne ledes til de naturlige vandsystemer i Høje
Gladsaxe parken og bidrage til skabelsen af en række nye levesteder for det dyre- og
planteliv der er tilknyttet vådområder, herunder de strengt beskyttede paddearter stor
vandsalamander og spidssnudet frø.
Da vejvand i vinterhalvåret, periodisk kan indeholde store mængder opløst vejsalt, frakobles en del af vejvandet fra d.15. november til d.15. marts, for at undgå tilførsel af
salt til regnvandsbassinerne, da dette vil kunne skade paddeyngel. Endeligt bliver
regnvandsbassinerne udformet således at de fremstår som naturlige vandhuller i parken og de seriekoblede regnvandsbassiner vil derfor også bidrage landskabeligt og
æstetisk til publikums oplevelser i området.
Projektet er inddelt i en østlig del og en vestlig del, der håndterer frasepareret regnvand fra hver sit område. Den østlige del, hvor regnvandet kommer fra Gladsaxe Idrætspark, Grønnemosekvarteret og den østlige del af Høje Gladsaxe Park, består af
det sektionsopdelte bassin 1 som har et rensevolumen på 4.300 m3 og et magasinvolumen på 4.000 m3. Dette bassin har i dag og vil også fremover have karakter af et
spildevandsteknisk anlæg. Bassinet er placeret uden for selve Høje Gladsaxe Parken.
Fra dette bassin pumpes vandet via et dykket udløb op til bassin 2, ”bjergsøen” som
er placeret på det højeste plateau i parken. Bassin 2 har et rensevolumen på 1.300 m3
og et magasinvolumen på 200 m3. Bassinet er ikke sektionsopdelt og fremstår i parken som en ”naturlig” Sø, om end placeringen på det højeste punkt i parken, vil afsløre at der ikke er tale om en naturlig sø. Fra bassinet ledes vandet via et nyt slynget
vandløb ned til eksisterende vandløb. Det nye vandløb, der forbinder bassinet med det
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eksisterende vandløb, falder cirka 13 meter over en strækning på 200 meter og er derfor med et meget snoet forløb og med 15 indbyggede styrt for at mindske vandhastigheden.

I den vestlige del af parken ledes frasepareret regnvand fra den vestlige del af Høje
Gladsaxe bebyggelsen via den eksisterende regnvandsledning til regnvandsbassinerne 3A og 3B. Bassin 3A som er sektionsopdelt, har et rensevolumen på 1.800 m3
og et magasinvolumen på 1.900 m3. Efter rensning af vandet i regnvandsbassinet ledes vandet til regnvandsbassin 3B, som er udformet som et infiltrationsbassin, med et
magasinvolumen på 600 m2. Efter infiltration gennem bunden af 3B ledes vandet til
det eksisterende vandløb (hvortil vandet fra ”bjergsøen” også tilledes). Herefter løber
vandet via det eksisterende vandløb gennem moseområdet i den sydlige del af parken
og videre i rør under Hillerødmotorvejen.
Anlægget er i sin helhed designet til at kunne håndtere en 5-års nedbørshændelse
uden overløb fra regnvandsbassinerne.

Høje Gladsaxe Park Bassin 1

Høje Gladsaxe Park Bassin 3A
Høje Gladsaxe Park Bassin 2

Høje Gladsaxe Park Bassin 3B

Fig. 1: Illustration af projektet i sin helhed, med både den vestlige og østlige del.
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Fig. 2: Bassin 1 (den østlige del af projektet).

Fig. 3: ”Bjergsøen” eller 2, samt Bjergvandløbet – ligeledes den østlige del af projektet.
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Fig. 4: Regnvandssø 3A og infiltrationsbassin 3B

For den fulde projektbeskrivelse henvises til Gladsaxe Kommunes VVM-redegørelse
af projektet (Gladsaxe Kommune 2012).
1.1.

Formålet med en plejeaftalen
Som nævnt skal regnvandsbassinerne ikke mindst fungere som et regnvandsteknisk
anlæg, men samtidig også tilgodese flora og fauna i området, samt udgøre rekreative
elementer i parken til glæde for beboerne i nærområdet.
Formålet med plejeaftalen er at beskrive, hvordan man med udgangspunkt i de givne
forhold og med enkle midler kan skabe bedre livsvilkår for den flora og fauna, der må
forventes at indfinde sig i regnvandsbassinerne og dermed skabe større naturmæssige oplevelser for publikummet i Høje Gladsaxe Parken.
Ligeledes skal plejeaftalen fungere som et arbejdsplan for de folk der skal udføre den
fysiske pleje og således at der ikke opstår tvivl om hvilke opgaver der skal udføres og
hvornår.
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1.1.1

Formålshierarki
Som udgangspunkt for plejeaftalen er nedenstående ”formålshierarki” opstillet.
Hierarkiet fungerer således, at tiltag inden for ét formål, ikke må være i konflikt med
et formål, der er rangeret højere oppe i formålshierarkiet. Tiltag inden for ét formål skal
så vidt muligt tjene formål længere nede i hierarkiet
1) Spildevandstekniske formål: En tilstrækkelig hydraulisk opstuvningskapacitet og ledningsevne.
2) Rensetekniske formål: Tilbageholdelse af slam, sediment og opstuvningskapacitet og miljøfremmede stoffer ved sedimentation i bassinerne og dermed
reduceret belastning af nedstrøms naturlige recipienter.
3) Naturformål: Alsidig og varieret natur, gode forhold for padder.
4) Æstetiske formål: Landskabeligt skal området set ”pænt” og indbydende ud.
Således må ønsker til f.eks. områdets udseende (4. Æstetisk formål) ikke stride mod
med hensynet til padder (3. Naturformål).
Det er væsentligt at formålshierarkiet indgår i beskrivelsen og tilladelsen fra kommunen, så der ligger et skriftligt grundlag til at imødekomme eventuelle fremtidige modstridende ønsker mellem interessenter, fx mellem søernes rekreative brugere, forsyningen eller myndigheden.

1.2.

Naturpleje af regnvandstekniske anlæg
Ønsker man at fastholde en varieret og mangfoldig flora og fauna i regnvandsbassinerne, er det nødvendig at pleje dem. Naturpleje forhindrer tilgroning af bassiner og
søer, som udover at forringe den biologiske værdi af disse vådområder også reducerer opstuvningsvolumerne og dermed forringer bassinerne og søernes funktion som
regnvandsteknisk anlæg.
Mange regnvandstekniske anlæg, f.eks. ikke-bynære bassiner som motorvejsbassiner, er ikke plejet siden de blev etableret. Sådanne bassiner eller søer kan sjældent
erkendes som dette, idet de ofte fremstår som rør- og dunhammersumpe med mere
eller mindre fremskreden tilgroning af elle- og pilekrat. Sådanne tilgroede bassiner er
ofte artsfattige, grundet den tætte og skyggende rørskov.
Naturpleje prioriteres oftest i bynære regnvandstekniske anlæg, der indgår som landskabselementer, og som ønskes fastholdt i en bestemt naturtilstand.
Målet for bynære anlæg er ofte at holde et niveau, hvor en varieret natur med en forskelligartet brinkvegetation sikres, uden at bassinet eller søen gror til, og hvor der fastholdes et friholdt vandspejl. Bassiner med forholdsvis åbent vandspejl og med en lav
brinkvegetation er udover at have en mere artsrig flora, også de bassiner som har
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størst værdi som ynglelokalitet for padder. Specielt lavvandede og lysåbne bassiner er
meget velegnede som paddelokaliteter, da de hurtigt bliver varme om foråret og også
kan tørre ud i varme somre. Dette er en positiv faktor, da det derved undgås at der
etableres en fast bestand af fisk i bassinerne, som har en negativ påvirkning på paddebestanden, da fisk gerne spiser paddeyngel.
2.

HØJE GLADSAXE PARKEN
Høje Gladsaxe Parken ligger placeret på det stærkt kuperede terræn mellem den karakteristiske Høje Gladsaxe bebyggelse og Hillerød Motorvejen. Størstedelen af parken fremstår som et stort åbent og ekstensivt parkområde, med flere mindre vandhuller, samt levende hegn og mindre grupper af skov-/kratbevoksning.
Den sydlige del af parken – langs med Hillerød motorvejen - fremstår som et mosaiklandskab med skov, mose og flere småsøer. Flere af vandhullerne i parken er yngleområder for en række paddearter (skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, lille
vandsalamander og stor vandsalamander), hvor af spidssnudet frø og stor vandsalamander er omfattet af habitatdirektivets artikel 12 bilag IV og er dermed særligt strengt
beskyttede.

Fig. 5: Udsigt over Høje Gladsaxe parken fra den østlige del af parken.
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Hele Høje Gladsaxe Park er fredet i en kendelse af 13. juli 2000, der har til formål at
opretholde og muliggøre de biologiske, landskabelig og rekreative værdier i parken,
samt sikre almenhedest ret til at benytte parken og sikre området som en del af regionen grønne områder.
2.1.

Projektområdets udformning
Det første af de seriekoble bassiner (bassin 1), er placeret hvor der også tidligere har
ligget et regnvandsteknisk bassin i form af en blanding af græsbeklædt og flise- og betonsat bassin.
Matriklen hvor bassinets placeres er beliggende lige nord for Høje Gladsaxe park og
området har også før projektets realisering været ejet af Nordvand A/S. Da arealet er
beliggende udenfor parken har området heller ikke tidligere været omfattet af fredningskendelsen for Høje Gladsaxe Parken.
Fra bassin 1 pumpes vandet op i bassin 2, der er placeret på et af de højeste punkter i
parken. Bassinet er udgravet i på en tidligere boldplads, med tætklippet plænegræs
uden naturværdier af betydning.
Fra bassin 2 føres vandet gennem et ny-anlagt meandrerende vandløb med flere styrt.
Vandløbet slynger sig ned af en af de stejleste skråninger i parken – en skråning der
tidligere var med den beskyttede naturtype overdrev.
Cirka 27 ha. svarende til 270.000 m2 af arealet i Høje Gladsaxe Park, er udpeget med
den § 3-beskyttede naturtype overdrev. Hovedparten af overdrevsarealet fremstår dog
som stærkt kulturpåvirket og har mere præg af fælledgræs end egentligt overdrevspræg. Overdrevsvegetationen i det område hvor ”bjergvandløbet” er udgravet, adskilte
sig ikke fra overdrevsvegetationen andre steder i parken og vegetationen var før anlægsarbejderne helt dommineret af kulturgræsserne draphavre, eng-rævehale, engrottehale og eng-svingel, med et mindre islæt af tokimbladede urter.
Det nye vandløb gennemskærer på sin vej til det eksisterende vandløb i parken, et
dige der på krydsningsstedet var bevokset med et levende hegn med mirabel og alm.
hvidtjørn.
Fra bjergvandløbet løber vandet via eksisterende vandløb ned mod Gyngemosen. Undervejs passere vandløbet bassinerne 3A og 3B. Bassin 3A er udgravet i en del af
parken, der tidligere var med ”overdrevsvegetation”, ligesom som tilfældet er med arealanvendelsen i store dele af parken.
Overdrevsvegetationen i parken bærer præg af at den er forholdsvis ”ny” og uden de
karakteristiske og sjældne plantearter man ser på gamle overdrev der i flere menneskealdre ikke har været opdyrket, men anvendt til kontinuerlig afgræsning.
Den vestlige del af bassinet er dog udgravet i et område, hvor der tidligere var en lavning med mosevegetation som var helt dommineret af bredbladet dunhammer, men
med et islæt af arter som hjortetrøst, lyse-siv, alm mjødurt, lådden dueurt og andre karakteristiske fugtigbundsarter.
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Fig. 6: Overdrevsområdet før udgravning af bassin (3A).

Fig. 7: Moseområdet hvor den vestlige del af bassin 3B er udgravet.
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Fra bassin 3A løber vandet under gang og cykelstien til bassin 3B der er et infiltrationsbassin, hvorigennem vandet afdræner gennem bunden af bassinet og via dræn til
eksisterende vandløb i den sydlige del af parken. Dette bassin er udgravet i et område
med overdrevsvegetation, som tilfældet er med flere af de andre bassiner og vandløb.
2.2.

Området nuværende naturforhold
Efter etableringen af de seriekoble regnvandsbassiner og ”bjergvandløbet” er forholdene i området ændret radikalt. Således er al vegetation fjernet i forbindelse med anlægsarbejderne, og området fremstår derfor bart og endnu helt uden plantedække.
Det må forventes at pionerarter som ager-stedmoderblomst, ager-tidsel, hyrdetaske
grå-bynke, alm kvik, lugtløs kamille, arter af stenkløver, arter af mælder m.m., hurtig
vil indvandre på disse bare arealer og forhindre erosion af brinkerne. Da vegetationen
kun er ryddet omkring selve bassinerne mens resten af parken er urørt, forventes det
at ”overdrevsvegetationen” hurtigt vil indvandre og give et sammenhængende vegetationsdække på brinkerne.
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Fig. 8: Bassin 2 – ”Bjergsøen” er stadig ikke fyldt op efter etableringen

Fig. 9: Det kraftig slyngede ”bjergvandløb” der forbinder de østlige med de vestlige bassiner. De mange opstemninger ses tydeligt.
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Fig.10: Det sektionsopdelte bassin 3A er i slutningen af marts 2014 stadig ikke helt færdige. Selve sektionsopdelingerne beplantes med tagrør for at fremme flokkulering på bagsiden af sektionsadskillelserne.

Fig. 11: Infiltrationsbassin 3B lige efter etableringen
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3.

PLEJEAFTALEN
Da bassinerne er helt nyetablerede og uden vegetationsdække skønnes det ikke nødvendigt at foretage vegetationspleje omkring bassinerne i de 2-3 første vækstsæsoner, da der først skal etableres et vegetationsdække. Det anbefales ikke at udplante
eller så vegetation, men lade de forskellige planterarter indvandre naturligt til området,
da dette resulterer i mere robuste plantesamfund på sigt hvor de ”rigtige” plantearter,
vokser på de ”rigtige” biotoper.
Den fysiske naturpleje deles mellem Nordvand A/S og Gladsaxe kommune, således at
forsyningen er ansvarlig for pleje af bassinerne frem til kanten af den indbyggede underliggende membran, mens kommunen er ansvarlig for arealer udenfor membrankanten.
Det er aftalt at membrankanten i de første 2-3 vækstsæsoner midlertidigt afsættes
med kantpæle, idet det ikke er muligt at se den underjordiske membrankant. Herefter
vil der opstå en forskelligartet vegetation, på grund den de forskellige plejehyppigheder kommunen og forsyningen har, som klart definere plejegrænsen.
Gladsaxe Kommune er ligeledes ansvarlig for vedligeholdelse af hele vandløbsstrækningen.
Undtaget er dog bassin 1 som er beliggende på Nordvands egen matrikel udenfor
selve parken og hvor Nordvand A/S derfor er ansvarlig for hele plejen.
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3.1.

Den forventede vegetationsudvikling i bassinerne og forslag til naturpleje
Vandybden varierer bassinerne i mellem, og det må forventes, at vegetationsudvikling
ligeledes vil differentiere bassinerne imellem.
I nedenstående tabel (tabel 1) er sammenfattet en overordnet standard for arealfordelingen af forskellige naturtyper i forhold til vandspejlsniveauet.
Tabel 1: Arealfordeling af naturtyper i forhold til vandspejlsniveau (Skov- og Naturstyrelsen
1997).
Niveau i forhold til

Mulige vegetationstyper

vandspejl

Eksempler på dominerende
plantearter

Dybere end -1 m

Åbent vand

-1 til -0,5 m

Ydre rørsump

-0,5 til 0,0 m

Indre rørsump, vadezone

Vandaks, Sø-Kogleaks, Tusindblad, Åkande, kransnålalger.
Tagrør, Kogleaks-arter
Tagrør, Høj Sødgræs, Rørgræs,
Pindesvineknop-arter, VejbredSkeblad

0,0 til +0,5 m
+0,5 til +1,0 m
Højere end +1 m

Våd eng, rørsump, pilekrat, star-

Tagrør, Kær-Star og Top-Star,

sump

Mose-Bunke, Grå-Pil

Tør eng, rørhvene-samfund, høj-

Kryb-Hvene, Eng-Rapgræs, Eng-

staudesamfund, pilekrat

Rørhvene, Grå-Pil

Overdrev, krat, hede

Rød Svingel, Vellugtende Gulaks,
Bølget Bunke, Hedelyng

Faunamæssigt er erfaringerne fra andre projekter, at de almindelige paddearter hurtigt
indvandrer og etablerer stabile bestande i nye vådområder. Både skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander yngler i de eksisterende vandhuller i parken og vil derfor hurtigt kunne sprede sig til disse nye vådområder. Specielt de lavvandede bassiner vurderes at kunne udvikle sig til meget gode
paddelokaliteter, dels grundet det lave og dermed varme vand og dels grundet, at de
omkringliggende arealer i parken rummer mange gode rastesteder uden for yngleperioden.
3.1.1

Bassin 1
Dette bassin vil også fremadrettet fremstå som et spildevandsteknisk anlæg uden offentlig adgang og dermed rekreative interesser. Plejen vil derfor udelukkende være
begrundet i og spildvands- og rensetekniske forhold.
Pleje af bassin 1 vil ikke indgå i denne plejeaftale.
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3.1.2

Bassin 2
Dette bassin tjener både spildvands- og rensetekniske formål, samt naturmæssige rekreative formål. Bassinet er desuden placeret på det højeste punkt i parken, hvilket
stiller krav til det æstetiske udtryk, samt det vide udsyn fra området.
Der forslås følgende plejetiltag:
Brinker og skråninger mod nord og vest nedklippes hver anden vinter eller sent på efteråret. Disse brinker vil da fremstå 2-3 meter brede med rørskov og danne grænsen
mellem land og vand. Brinkerne og skråninger mod syd og øst holdes med lavere bevoksning for at sikre adgang til vandet for publikum og for at sikre lysindfald. Vegetation foreslås nedklippet 2 gange om året henholdsvis midt på sommeren (sidst i juli)
og i løbet af efteråret. Vandfladen holdes fri for tilgroning i tagrør og dunhammer ved
fjernelse af rørskov hvert 3. år (efterår). Dette tænkes udført af personale med waders
og buskrydder/le.
Nedklippet materiale på brinker mod nord og vest, samt plantemateriale fra selve bassinet samles og bortkøres, mens afklippet plantemateriale – herunder urter og græs - i
forbindelse med de 2 årlige slåninger af brinkerne mod syd og øst efterlades. Dog skal
tagrør, dunhammer og pil (Ved) fjernes.
Vandfladen holdes fri for tilgroning i tagrør og dunhammer ved fjernelse af rørskov
hvert 2. år (om efteråret). Tagrør og dunhammer på brink- og voldzonerne skal fastholdes. Dette tænkes udført af personale med waders og buskrydder/le.
Oprensningshyppigheden for bassinet er cirka hver 50. år og oprensningerne bør foretages i vintermånederne.
Der henvises til bilag 1 + 2.

3.1.3

Bassin 3A
Disse bassiner tjener både spildvands- og rensetekniske formål, samt naturmæssige
rekreative formål. Bassinerne er beliggende tæt på de eksisterende vådområder i den
sydlige del af parken og de forventes derfor hurtigt at blive en vigtig ynglelokalitet for
padder.
Der foreslås følgende plejetiltag:
Brinker og skråninger mod nord og vest nedklippes hver 4. vinter eller sent på efteråret. Nedklippet vegetation samles og bortkøres. Ved at nedsætte plejehyppigheden
af disse nordlige og vestlige brinkområder, vil man få mere et stabilt og urørt vegetationsdække, til gavn for både insekter, samt fouragerende og rastende padder. Samtidig vil der ikke kunne indvandre større buske og træer, der dels vil kunne skade membranerne i bassinerne og dels skygge.
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Brinkerne mod syd og øst klippes 1 gang om året (efteråret) og efterladt materiale –
herunder urter og grøs - efterlades. Dog skal tagrør, dunhammer og pil (Ved) fjernes.
Vandfladen holdes fri for tilgroning i tagrør og dunhammer ved fjernelse af rørskov
hvert 2. år (om efteråret). Tagrør og dunhammer på brink- og voldzonerne skal fastholdes. Dette tænkes udført af personale med waders og buskrydder/le.
Oprensningshyppigheden for 1. sektion i bassin 3A er cirka hvert 5-7 år, mens oprensningshyppigheden for 2. sektion cirka er hvert 15. år.
For 3. sektion er rensehyppigheden ca. hvert 25. år. Oprensningerne af slam bør foretages i perioden fra november til februar, hvor der ikke er padder eller paddeyngel i
vandet.
Der henvises til bilag 1 + 2.
3.1.4

Bassin 3B
Det bassin er anlagt som et infiltrationsbassin og vil derfor være tørt i store dele af
året. Der forventes derfor, forudsat den rette pleje, gradvis at kunne etablere sig en
eng/mose vegetation.
Der foreslås følgende plejetiltag
Hele arealet nedklippes 2 gange om året, henholdsvis ultimo juli og i løbet af efteråret.
Da bassinet primært er tørt kan der sandsynligvis klippes med maskine. Afklippet materiale samles og bortkøres.
Såfremt arbejdet udføres med maskine, skal man være opmærksom på at der ikke
sker sporkøring med følgende risiko for at underliggende dræn og membran beskadiges (dræn ligger ca. 30 cm under terræn mens membran ligger ca. 60 cm under terræn).
Bassinet er projekteret til at skulle oprenses hvert 35.-50. år.
Der henvises til bilag 1 + 2.

3.2.

Andre forhold
Synligt affald opsamles i hele bassinområdet – brødposer, skrald, cykler, indkøbsvogne etc., som ofte efterlades i sådanne bassiner. Som udgangspunkt fjerner Nordvand affald indenfor membrankanten (beskrevet indledningsvis under afsnit 3), mens
Gladsaxe Kommune fjerner affald udenfor membrankanten.
Bænke, skraldespande osv., skal nedstøbes solidt, idet installationer ved vand erfaringsmæssigt ofte rives op og kastes i vandet.
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3.3.

Overvågning
Effekten af naturplejen bør løbende følges og plejeindgrebene om nødvendigt revideres, såfremt der opstår nye behov eller muligheder, eller hvis arealernes tilstand udvikler sig i en anden retning end den ønskede.
Nærværende plejeaftale for det nye anlæg strider ikke imod den eksisterende fredningskendelse, men Gladsaxe Kommune bør godkende plejeaftalen, så en løbende
oprensning uproblematisk kan finde sted til enhver tid, uanset områdets naturmæssige
status. Dvs. at regelmæssigt vedligehold og pleje ikke forudsætter dispensationer fra
naturbeskyttelseslovens §3.

4.
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BILAG 1 - Plejetiltag
Bassin
2

Hvor
Nord og vest

Hvad

Hyppighed

-

Brinker og skråninger nedklippes sent efterår/vinter og holdes i bredde på 2-3 m.

-

Nedklippet materiale samles og bortkøres.

Hvert 2. år

(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.2 samt bilag 2).
Syd og øst

-

Brinker og skråninger nedklippes sommer (juli) og i løbet af efteråret og holdes i bredde

2 gange årligt

på 2-3 m. Adgang for publikum og god lysindfald skal sikres.
-

Nedklippet plantemateriale (græs og urter) kan blive liggende. Tagrør, dunhammer og pil
(Ved) skal samles og bortkøres.

(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.2 samt bilag 2).
Vandspejl

-

Vandfladen holdes fri for tilgroning i tagrør og dunhammer ved fjernelse af rørskov sent ef-

-

Afklippet materiale samles og bortkøres.

Hvert 2. år

terår/vinter. Tagrør og dunhammer på brink- og voldzonerne skal fastholdes.
(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.2 samt bilag 2).
3A

Nord og vest

-

Brinker og skråninger nedklippes sent på efterår/vinter og holdes i bredde på 2-3 m.

-

Nedklippet materiale samles og bortkøres.

Hvert 4. år

(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.3 samt bilag 2).
Syd og øst

-

Brinker og skråninger nedklippes sent på efterår/vinter.

-

Nedklippet plantemateriale (græs og urter) kan blive liggende. Tagrør, dunhammer og pil

1 gang årligt

(Ved) skal samles og bortkøres.
(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.3 samt bilag 2).
Vandspejl

-

Vandfladen holdes fri for tilgroning i tagrør og dunhammer ved fjernelse af rørskov sent ef-

Hvert 2. år

terår/vinter. Tagrør og dunhammer på brink- og voldzonerne skal fastholdes.
-

Afklippet materiale samles og bortkøres.

(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.3 samt bilag 2).
3B

Hele bassinet

-

Hele bassinet nedklippes ultimo juli og i løbet af efteråret.

-

Afklippet materiale samles og bortkøres.

(Henvises til ovenstående afsnit 3.1.4 samt bilag 2).
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2 gange årligt

N

Nord/vest: Brinker klippes i 2-3 meters bredde,
sent efterår eller vinter, hvert 2. år.
Materialet fjernes.

Bassin 2

Nord/vest: Brinker klippes i 2-3 meters bredde,
sent efterår eller vinter, hvert 4. år.
Materialet fjernes.
Vandspejl: Vandfladen holdes fri for tilgroning.
Rørskov fjernes sent efterår/vinter, hvert 2. år.
Materialet fjernes.
Vandspejl: Vandfladen holdes fri for tilgroning.
Rørskov fjernes sent efterår/vinter, hvert 2. år.
Brinker: Tagrør og dunhammer bevares.
Materialet fjernes.

Syd/øst: Brinker klippes i 2-3 meters bredde,
juli og efterår, hvert år.
Materialet: græs og urter kan efterlades,
tagrør, dunhammer og pil fjernes.

Bassin 3A

Syd/øst: Brinker klippes i 2-3 meters bredde,
sent efterår/vinter, 1 gang hvert år.
Materialet: græs og urter kan efterlades,
tagrør, dunhammer og pil fjernes.

Bassin 3B

Hele bassinet:
Nedklippes juli og efterår, hvert år.
Materialet fjernes.

Plejeplan for regnvandsbassiner i Høje Gladsaxe Parken
Bilag 2

