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Dispensation til fjernelse af broer samt etablering af stenbred i Skolebotanisk Sø
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 3, stk. 1 til at
fjerne bro og platform samt etablere en stenbred af natursten ved Skolebotanisk Sø samt
beskære tagrør i søen.
Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 gives jf. § 65, stk. 2 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk den 17.
december samt annonceres i lokalavisen efterfølgende.
Til afgørelsen af knyttet en række vilkår, se afsnittet herom.
Beliggenhed og ejerforhold (se bilag 2 for oversigtskort)
Søen er beliggende på matrikel nr. 1 mn Mørkhøj, som ejes af Københavns Kommune. To
daginstitutioner er lejere på arealet.
Baggrund
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har i august-oktober været i løbende
dialog med Gladsaxe Kommune vedr. deres ønsker for området. Det har mundet ud i følgende
dispensationskrævende aktiviteter, der beskrives her samt i bilag 2, da der ikke foreligger en
samlet ansøgning:
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fjerne bro og platform i og ved søen i Skolebotanisk Have af sikkerhedsmæssige årsager, da
disse er i meget dårlig stand.
etablere en stenbred på søens nordlige bred vest for broen, af en størrelse på omkring 7 x 2
m, for at forbedre adgangsforholdene til søen for institutionernes børn.
beskære tagrør over et areal på ca. 10 m2 i søen på den nordlige bred.

Metode fremgår af bilag 2.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Af hensyn til plante- og dyrelivet skal fjernelse af bro og platform samt etablering af stenbred
foregå udenfor paddernes ynglesæson, dvs. i perioden 1. oktober til 15. marts.
2. Skæring af tagrør kan ske i perioden 1. november til 28. februar.
3. Oprodning i sediment og erosion fra brinken under anlæg skal minimeres mest muligt, og
opgravet jord må ikke deponeres i direkte forbindelse med søen.
I øvrigt
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Efter naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7 må dispensationen ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Dispensationen gives alene fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 og fritager derfor ikke ansøger
fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som projektet i øvrigt måtte
kræve.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Skolebotanisk Haves sø er på 800 m2 og er derfor beskyttet mod tilstandsændringer efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven skal sikre den samfundsmæssige interesse
i, at plante- og dyrelivet i beskyttede naturtyper opretholdes. Der skal foreligge særlige
omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, der kan ændre
tilstanden i beskyttede søer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra
forbuddet mod tilstandsændringer, jf. naturbeskyttelsesloven 65, stk. 2. For at der kan meddeles
dispensation, skal indgrebet i sig selv ikke medføre en afgørende negativ forrykning af tilstanden
i området.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, hvis projektet i sig selv eller
i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt
negativt, jf. bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2 § 6, stk. 1 og stk. 2 samt § 7, stk. 2 nr.
1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle2
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eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. samme
bekendtgørelse § 7, stk. 2 nr. 1 og § 10, stk. 1.
Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 til det ansøgte
projekt i Skolebotanisk Sø, da det vurderes, at det ansøgte vil forbedre søens naturtilstand. Søen
er som led i naturovervågningen i Gladsaxe Kommune gennemgået i henholdsvis 2007, 2016 og
2017. Søen er en lysåben og klarvandet skovsø med stejl bredzone. Den har en veludviklet
undervandsvegetation, der giver basis for et artsrigt smådyrsliv med en række ualmindelige arter
som stavtæge, vandrøver, dværgbugsvømmer, sortmærket kobbervandnymfe, lille
kærguldsmed, marmorvandkalv, tværstribet vandkalv og stor vandkalv. Lille kærguldsmed,
tværstribet vandkalv samt marmorvandkalv er med på den danske gulliste. Fjernelse af særligt
broen vil sikre en større lystilgang til vandoverfladen, da søen ligger nogenlunde sydøstnordvest, og broen nord-syd. Tilbageskæring af Tagrør vil have samme effekt. Gladsaxe
Kommune vurderer, at den øgede lystilgang til være positiv for søens naturtilstand, da
bevoksningen rundt om søen er blevet tættere og højere over de seneste år. Den øgede
skyggepåvirkning vil derfor kunne imødegås ved fjernelse af broen og tilbageskæring af Tagrør
samt fastholdelse af åben bredzone via etablering af stenbred. Fjernelse af broen og platformen
foretages i dyrenes inaktive periode over vinteren, og da stolperne blot afskæres ca. 20 under
vandoverfladen, og arbejdet foretages fra en jolle, vil indgrebet ikke medføre en negativ
påvirkning på søens plante- og dyreliv. Af æstetiske årsager anbefales det dog stolperne skæres
længere ned ved lav sommervandstand, hvis det viser sig, at de fremover vil stå over
vandoverfladen en stor del af året. I kraft af sommerens tørke, og såfremt stolperne skæres
inden søen når op på normal vintervandstand, vurderes det dog ikke at blive et problem.
Endelig forbedres adgangsforholdene til søen, hvilket Gladsaxe Kommune også opfatter som
positivt set i relation til formålet med naturbeskyttelsesloven. Da søens skrænt og bredzone er
stejl, vil en stenbred samtidig forbedre forholdene for søens padder. Dette er også i tråd med
Amphi Consults vurdering efter deres besigtigelse i 2017, at udjævning af bredder vil være
positivt.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv eller sammen med andre
planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, da der ikke er fysisk kontakt
til Natura 2000-områder, og i øvrigt er det nærmeste Natura 2000-område beliggende mere end
3,5 km væk (Natura 2000 område nr. 141, Brobæk Mose og Gentofte Sø).
Bilag IV-arter
Ved naturovervågningerne i 2007 og 2016 ynglende Stor vandsalamander i søen. Ved
overvågningen i 2017 blev der dog kun fundet Lille vandsalamander.
Det vurderes, at en stenbred vil fremme rasteforholdene for Stor vandsalamander, og at de
øvrige tiltag ikke vil påvirke arten negativt. Det samme vil gælde for Spidssnudet frø, såfremt

den forekommer. Det er den eneste anden potentielle bilag IV-art, der kan blive påvirket af
projektet.
Klagevejledning
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 14. januar 2019.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 1.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 17. juni 2019.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Med venlige hilsen
Axel Frederik Møller
Biolog, Miljøafdelingen
Tlf.: 39 57 59 48
e-mail: axemol@gladsaxe.dk
Vedlagt er:
Bilag 1: Klagevejledning
Bilag 2: Baggrundsnotat med yderligere beskrivelse af tiltag og metode samt oversigtskort
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
Anne Dahl Refshauge, Københavns Kommune, f23x@kk.dk

