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1.

BAGGRUND OG FORMÅL
Gladsaxe Kommune planlægger at udvide genbrugsstationen ved Turbinevej i Mørkhøj, og udvidelsen skal omfatte et område, som ligger op til og nord for genbrugsstationen. Der foreligger ikke nogen detaljerede undersøgelser af naturforholdene i området, der blandt andet omfatter gravhøjen Sneglehøj. Kommunen har derfor iværksat,
at der foretages en undersøgelse af naturforholdene på området med henblik på at
afklare, om der findes særlige naturarealer eller plante- og dyrearter, der skal tages
hensyn til ved udvidelsen af genbrugsstationen.
Formålet med undersøgelsen af området nord for genbrugsstationen er således at
foretage en undersøgelse af naturforholdene med henblik på at beskrive, om der findes lovbeskyttede eller sjældne plante- og dyrearter, som der skal tages hensyn til.
Det gælder bl.a. med hensyn til planter, fugle, pattedyr, krybdyr, insekter mv. Desuden
er formålet at undersøge, om der findes arealer i området med en høj naturværdi, og
som der skal tages særligt hensyn til ved udvidelsen af genbrugsstationen. Endvidere
skal områdets naturværdi vurderes i forhold til det omgivende terræn.

I den sydøstlige del af området, som planlægges inddraget til udvidelsen af genbrugsstationen ved
Turbinevej, findes en rund gravhøj med gamle egetræer, Sneglehøj. Rundhøjen har en diameter på
ca. 25 m og en højde på ca. 5 m. Sneglehøj blev fredet i 1938, ved udvidelsen af genbrugsstationen
planlægges etableret en uberørt zone på 15 m omkring gravhøjen, der her ses i retningen fra nord
mod syd. Foto: 20. april 2016.
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2.

BELIGGENHED AF OMRÅDET
Det berørte område ligger nord for og op til genbrugsstationen ved Turbinevej i Mørkhøj i Gladsaxe Kommune, og det omgivende terræn består af vej- og industriarealer,
figur 1 og 2. Området omfatter matrikel 7 at Mørkhøj, der strækker sig fra genbrugsstationen og nord på til Gladsaxe Ringvej, og som har et areal på ca. 1,32 hektar. I
den sydøstlige del af området findes gravhøjen Sneglehøj nær ved Turbinevej.

Figur 1
Området som er planlagt inddraget til udvidelsen af genbrugsstationen ved Turbinevej i Gladsaxe
Kommune. Det omfatter matrikel 7 at, Mørkhøj på ca. 1,32 hektar. Genbrugsstationen grænser op til
den sydligste del af dette område. I den sydøstligste del af området ligger en gravhøj, Sneglehøj, som
er markeret med en orange cirkel på kortet.
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Figur 2
Afgrænsningen af området som er planlagt inddraget til udvidelsen af genbrugsstationen langs Turbinevej i Gladsaxe Kommune på et luftfoto fra sommeren 2015. Genbrugsstationen grænser op til den
sydligste del af området, hvor der i den sydøstligste del findes gravhøjen Sneglehøj.
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3.

FELTUNDERSØGELSER
Området er undersøgt i foråret og sommeren 2016, henholdsvis den 20. april og 13.
juni, af Per Nissen Grøn fra Orbicon.
På begge dage er området systematisk gennemvandret, hvor områdets plante- og
dyreliv er registreret. Det har omfattet følgende:






Planter
Ynglefugle
Pattedyr
Krybdyr
Insekter

Desuden er der registreret, om der findes arealer på området med særlige plante- og
dyresamfund, som har en høj naturmæssig værdi.

Nældens takvinge er en farvestrålende dagsommerfugleart, som har en bestand i området ved Turbinevej. Arten lægger sine æg på bladene af stor nælde, og bestanden er især knyttet til nældebevoksningerne på gravhøjen Sneglehøj. Nældens takvinge er udbredt og almindelig i hele landet.
Foto: 13. juni 2016.
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4.

BESKRIVELSE AF NATURFORHOLDENE

4.1.

Landskab
Området som planlægges inddraget ved udvidelsen af genbrugsstationen ved Turbinevej udgøres generelt set af et fladt og jævnt græsareal, som er omgivet at vej- og
industriarealer, jf. figur 2. På en del af området har der tidligere været deponeret vejmateriale, og der er sket en efterplanering i 2009, og i den forbindelse er der sket en
beplantning med løvtræer på en del af de åbne græsarealer.
Der findes løvtræsbevoksninger på den smalle og langstrakte del i den nordlige del af
området, som grænser op til Gladsaxe Ringvej, jf. figur 2. Bevoksningerne består af
forskellige arter af løvtræer, herunder egetræer. Desuden findes der løvtræsbevoksninger og enkeltstående træer i den sydlige del af området op til genbrugsstationen.
Her er græsterrænet enkelte steder ujævnt med mindre huller.
Det mest dominerende landskabselement i området er gravhøjen Sneglehøj i den
sydlige del af området. Gravhøjen er en rundhøj, som har en diameter på ca. 25 m og
en højde på ca. 5 m. Ved foden af Sneglehøj vokser tre gamle egetræer, og sammen
med gravhøjen udgør de det mest markante landskabselement i området. Gravhøjstypen sneglehøj er karakteristisk ved, at der oprindeligt har været en snoet fodsti fra
højens basis og til toppen, og her i landet findes de stort set kun på Sjælland.

Gravhøjen Sneglehøj og de tre gamle egetræer ved basis af højen er det mest markante landskabselement i området nord for genbrugsstationen ved Turbinevej. Den runde gravhøj har en diameter på
ca. 25 m og en højde på ca. 5 m. Her set i retningen fra nord mod syd. Foto: 20.april 2016.
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Området ved Turbinevej består for hovedpartens vedkommende af et fladt terræn domineret af græsvegetation, hvor det mest markante landskabselement er sneglehøj og egetræerne. Her ses området
i retningen fra nord mod syd. Foto: 20. april 2016.

Gravhøjen Sneglehøj ses her i retningen fra vest mod øst. På gravhøjen vokser enkelte træer i form
af bl.a. almindelig hyld, mirabel, ahorn og skov-elm. I baggrunden ses de tre gamle træer af stilk-eg,
der vokser ved foden af gravhøjen. Foto: 20. april 2016.
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Området ved Turbinevej set fra toppen af Sneglehøj i retningen syd mod nord. Det er et forholdsvis
fladt terræn, hvor der især er græsvegetation. Det omgivende terræn består mod nord og vest af veje
og vejanlæg, mens der mod øst og syd er industrikvarter. Foto: 20. april 2016.

Området ved Turbinevej set i retningen syd mod nord. På en del af området har der tidligere været
deponeret vejmateriale, og der er sket en efterplanering i 2009. I den forbindelse er der sket en beplantning med løvtræer på en del af de åbne græsarealer med bl.a. egetræer. Foto: 20. april 2016.
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4.2.

Planteliv
De registrerede 80 plantearter på området er anført i tabel 1.
Planteart
Ager-padderok

Hyrdetaske

Mark-ærenpris

Hvid anemone

Brombær *

Burre-snerre

Lav ranunkel

Glat hunderose

Hvid snerre

Vorterod

Rose sp.

Almindelig Hyld

Skov-elm

Feber-nellikerod

Ager-tidsel

Stor nælde

Gåse-potentil

Almindelig røllike

Liden nælde

Almindelig løvefod

Eng-brandbæger

Stilk-eg

Almindelig hvidtjørn

Grå-bynke *

Almindelig hønsetarm

Engriflet hvidtjørn

Høst-borst

Femhannet hønsetarm

Mirabel

Lugtløs kamille

Almindelig fuglegræs

Humle-sneglebælg

Mælkebøtte

Græsbladet fladstjerne

Hvid stenkløver

Rejnfan

Almindelig firling

Fin kløver

Sildig gyldenris

Hvidmelet gåsefod

Gul kløver

Eng-svingel

Almindelig syre

Hvid-kløver

Rød svingel *

Kruset skræppe

Smalbladet vikke

Almindelig rajgræs

Rødknæ

Tofrøet vikke

Almindelig rapgræs

Dusk-syre

Ahorn

Eng-rapgræs

Vand-pileurt

Almindelig kørvel

Enårig rapgræs

Vej-pileurt

Hulsvøb

Almindelig hundegræs *

Prikbladet perikon

Hvas randfrø

Blød hejre

Bånd-pil

Skvalderkål

Almindelig kvik

Hvid-pil

Mark-forglemmigej

Draphavre *

Purpur-pil

Korsknap

Fløjlsgræs *

Bævreasp

Glat vejbred

Almindelig hvene *

Vestamerikansk balsampoppel

Lancet-vejbred *

Eng-rottehale

Vår-gæslingeblomst

Ask

Tabel 1
Oversigt over de 80 registrerede plantearter på området med matrikel at 7, Mørkhøj nord for genbrugsstationen ved Turbinevej ved undersøgelsen i 2016. * = dominerende art.

Vegetationen rummer typiske og almindelige arter for arealer som tør eng, overdrev,
græsmarker, ruderater, vejkanter mv. samt en række arter af træer, der ofte plantes
på sådanne arealer. Vegetationen domineres af græsarter som fløjlsgræs, rød svingel,
almindelig hundegræs, almindelig hvene og draphavre, men en række urter er også
dominerende såsom gråbynke, rejnfan og lancetbladet vejbred samt brombær. Generelt er plantearterne typiske for relativt tørre og moderat næringsrige jordarealer.
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Der er ikke registreret nogen ualmindelige, sjældne eller lovbeskyttede plantearter på
området, og der er heller ikke fundet nogen særlige plantesamfund, som har stor botanisk værdi. En del af plantearterne har dog betydning for dyrelivet i området, hvilket
især gælder i forhold til insektlivet i området. Blandt andet er nogle af de forekommende plantearter værtsplante for enkelte sommerfuglearter, som lægger deres æg på
disse planter, som de klækkede sommerfuglelarver lever af.
De største botaniske interesser er knyttet til gravhøjen Sneglehøj, hvor der ved foden
af gravhøjen vokser tre gamle træer af stilk-eg, som er omkring 100 år gamle. Disse
træer skal beskyttes på grund af deres alder, og fordi de udgør et levested for en del
plante- og dyrearter. Det gælder således blandt andet med hensyn til vokse- og levested for en del arter af laver, mosser, svampe, insekter og smådyr, hvoraf enkelte
arter er specifikt knyttet til egetræer.

Ved foden af gravhøjen Sneglehøj vokser der tre gamle træer af stilk-eg. Egetræet til højre er omkring 100 år gammel, mens de to andre egetræer til venstre er lidt yngre. De tre egetræer har stor
botanisk værdi på grund af deres alder, men har også stor biologisk værdi som levested for arter af
laver, mosser, svampe, insekter og smådyr, hvoraf enkelte er specifikt knyttet til egetræer. De tre
egetræer benyttes også af fugle som enten yngle- eller fourageringsted. Foto: 20. april 2016.
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Det ældste egetræ ved foden af gravhøjen Sneglehøj er levested for en del arter af laver og mosser
samt insektarter. Flere af disse arter er specifikt knyttet til gamle egetræer, og de gamle egetræer ved
gravhøjen er derfor af stor biologisk vigtighed. Foto: 13. juni 2016.

Vegetationen i området domineres af græsarter som rød svingel, fløjlsgræs, almindelig hundegræs,
almindelig hvene og draphavre, men en række urter er også dominerende såsom gråbynke, rejnfan
og lancetbladet vejbred. Der er ingen drift af området, og græsplanterne er høje. Foto: 13. juni 2016.
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4.3.

Dyreliv
Fugle
De registrerede 14 ynglefuglearter på området er anført i tabel 2.
Ynglefuglearter
Gærdesmutte

Musvit

Rødhals

Blåmejse

Solsort

Bogfinke

Munk

Stillits

Gærdesanger

Grønirisk

Tornsanger

Ringdue

Gulbug

Husskade

Tabel 2
Oversigt over de 14 registrerede ynglefuglearter på området med matrikel at 7, Mørkhøj nord for
genbrugsstationen ved Turbinevej ved undersøgelsen i 2016.

Alle de registrerede ynglefuglearter er ret udbredte og almindelige her i landet, og de
fleste af arterne yngler på steder med busk- og træbevoksninger. Det er kun stillits,
der kan betegnes som forholdsvis ualmindelig, og den yngler normalt øverst i høje
løvtræer. På området havde den et enkelt ynglepar i den ældste af egetræerne, som
voksede ved Sneglehøj.
Pattedyr
De registrerede 6 pattedyrarter på området er anført i tabel 3.
Pattedyrarter
Almindelig spidsmus

Almindelig markmus

Dværgspidsmus

Husmus

Muldvarp

Ræv

Tabel 3
Oversigt over de 6 registrerede pattedyrarter på området med matrikel at 7, Mørkhøj nord for genbrugsstationen ved Turbinevej ved undersøgelsen i 2016.

Alle de ovennævnte pattedyrarter ynglede i området bortset fra ræv, som kun rastede,
fouragerede og vandrede igennem området. De registrerede 6 pattedyrarter er alle
udbredte og almindelige her i landet.
Krybdyr
Der blev registreret et enkelt individ af almindeligt firben på sydskrænten af gravhøjen
Sneglehøj. Her findes træbevoksninger og åbne arealer, hvor den kan veksle mellem
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at blive opvarmet af solen og blive afkølet i skygge fra træerne. Arten er udbredt og
almindelig i det meste af landet.
Insekter
Der blev registreret en del arter af insekter, hvilket omfattede en lang række forskellige
insektgrupper som græshopper, tæger, sommerfugle, myrer og biller. Der er dog ingen af de registrerede arter som er sjældne eller lovbeskyttede her i landet. De mest
interessante observationer af insekter blev gjort på gravhøjen Sneglehøj, dels på selve højen og dels på de gamle egetræer.
Således blev der i bevoksningerne af stor nælde på højen observeret almindelig skorpionsflue (Panorpa communis), der er forholdsvis ualmindelig på landsplan. Det er en
art, der lever på skyggefulde og vegetationsrige steder, hvor de især lever af ådsler.
Skorpionsfluer er ikke egentlige fluer, men har deres egen insektorden, og som på
verdensplan ikke har særlig mange arter.
Desuden blev der i nældebevoksningerne observeret store mængder af larver af de to
dagsommerfugle nældens takvinge og dagpåfugleøje. Begge arter lægger deres æg
på nældeplanter, hvorefter de klækkede larver æder nældeplanterne. Der var specielt
mange larver af dagpåfugleøje på bevoksningerne af stor nælde. På egetræerne fandtes også en del insektarter, bl.a. en del arter af biller.

Almindelig skorpionsflue registreredes med en han med brod i nældebevoksningerne på gravhøjen
Sneglehøj. Brodden bruges til at fastholde hunnen under parringen. Arten er udbredt på landsplan,
men generelt forholdsvis ualmindelig. Foto: 13. juni 2016.
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I nældebevoksningerne på gravhøjen Sneglehøj fandtes mange hundrede sorte larver af sommerfuglen dagpåfugleøje, der lægger sine æg på stor nælde, og hvis larver lever af nældeplanterne. Gravhøjen er således vigtig som ynglelokalitet for denne art. Foto: 13. juni 2016.

Dagpåfugleøje er en af vore smukkeste dagsommerfugle med de dagpåfuglelignende pletter på
vingerne. Her er det en hun. Arten er knyttet til stor nælde, hvor den lægger sine æg på undersiden af
nældebladene. Dagpåfugleøje er udbredt og almindelig herhjemme. Foto: 13. juni 2016.
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5.

KONKLUSION
På baggrund af undersøgelsen af naturforholdene i foråret og sommeren 2016 af området ved Turbinevej i Gladsaxe Kommune kan der konkluderes følgende:


Området består generelt af et ret jævnt terræn med fortrinsvis græsvegetation, og det mest markante landskabselement er den fredede gravhøj Sneglehøj med tre gamle egetræer.



Der er ikke registreret nogen sjældne eller lovbeskyttede plante- og dyrearter i
området eller særligt naturarealer med en høj naturværdi bortset fra den fredede gravhøj.



De væsentligste biologiske interesser er således knyttet til gravhøjen og egetræerne både med hensyn til plante- og dyrelivet. Det gælder især i relation til
insektlivet.



Ved inddragelsen af området ved udvidelsen af genbrugsstationen er det derfor væsentlig, at der bibeholdes åbne græsarealer omkring gravhøjen både af
landskabelige og biologiske grunde.



Landskabeligt skal der således være så store og åbne græsarealer omkring
gravhøjen, at der er et godt indsyn til og udsyn fra gravhøjen samt at højen
fremtræder som et markant landskabselement.



For dyrelivet er det også afgørende, at der findes en passende bred zone omkring gravhøjen med naturarealer, der kan fungere som buffer-, raste- og fourageringsarealer for især insekterne.



Såfremt naturzonen omkring gravhøjen bliver for lille, vil det isolere dyre- og
insektlivet på gravhøjen, så leve- og fourageringsmulighederne forringes i forhold til den nuværende tilstand.



Området ligger forholdsvis isoleret i forhold til andre naturarealer, og det udgår derfor ikke nogen væsentlig økologisk korridor i relation til de nærmest
liggende naturområder.

Sammenfattende vurderes det, at en uberørt naturzone omkring gravhøjen Sneglehøj
skal være væsentlig større end de planlagte 15 meter for ikke at forringe de nuværende landskabelige og biologiske forhold.
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