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Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1 til rekreative anlæg på tribunebakken ved Bagsværd Sø
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 16, stk. 1 til
etablering af lege-, sidde og træningselementer på tribunebakken ved Bagsværd Sø. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen, se bilag 1.
Dispensationen fra § 16, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven (nbl.) gives jf. § 65, stk. 1 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur den 3.
april 2018. Afgørelsen annonceres desuden i lokalavisen.
Afgørelsen har været forelagt Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune d. 22. marts 2018.
Projektområdet er omfattet af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser.
Nærværende ansøgte projekt er en del af et større projekt, hvor der kræves dispensation fra
en række øvrige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (og anden lovgivning i øvrigt), herunder andre dispensationer fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1. Se afsnittet om kumulativ vurdering nedenfor for yderligere information.
Beliggenhed og ejerforhold (se bilag 2 for oversigtskort)
AART Architects CPH A/S er ansøger på vegne af Fonden Danmarks Rostadion, der er projektejer.
Projektet foregår på matrikel nr. 62e Bagsværd. Naturstyrelsen ejer matriklen, men projektet
er ansøgt på den del af matriklen, som Gladsaxe Kommune lejer af Naturstyrelsen.
Ansøger har fuldmagt til at søge på vegne af lodsejer og projektejer, se bilag 5-7.
Baggrund
AART Architects CPH A/S har på vegne af Fonden Danmarks Rostadion d. 13. marts 2018 søgt
om dispensation til:
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Træningsredskaber på den nye grusflade på toppen af tribunen
Opholdselementer på tribunen mod øst
Naturrutsjebane på den nye skråning på tribunen mod vest
Skovtilplantning på den sydøstlige del af tribunen

Formålet med det overordnede projekt er, at Danmarks Rostadion fremover kan leve op til
standarden for en international træningsfacilitet for kaproning, mens denne delansøgning vedrører ønsket om en forbedring af de rekreative elementer i området.
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 16, stk. 1 og fritager derfor ikke ansøger
fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som der i øvrigt måtte kræves,
det gælder f.eks. dispensation fra fredningerne.
Hvis der findes arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal arbejdet standses og Kroppedal Museum gives besked, jf. museumsloven § 27, stk. 2.
Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte Gladsaxe Kommunes miljøafdeling,
hvorefter vi vurderer, hvad der skal gøres.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Bagsværd Sø er omgivet af en søbeskyttelseslinje på 150 m. Denne er delvist reduceret i 1985
omkring rocentret og i startområdet, men ikke i nærværende projektområde. Indenfor det beskyttede område er der forbud mod at opføre bebyggelse og lignende, foretage beplantning
eller ændringer i terrænet, jf. nbl. § 16 stk. 1. Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at de ønskede elementer skal opfattes som ”bebyggelse og lignende” i lovens forstand. Derudover ønskes der også udført ændringer i terrænet i form af faldunderlag samt beplantningsændringer i
form af plantning af skov.
Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i nbl. § 16, stk. 1, jf. nbl. § 65,
stk. 1.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1, hvis projektet i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt negativt, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2 § 6, stk. 1 og stk. 2 samt § 7, stk. 3 nr. 1. Li-
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geledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. samme bekendtgørelse § 7, stk. 3 nr. 1 og § 10, stk. 1.
Projektbeskrivelse
Nedenfor gengives det ansøgte projekt overordnet, men der henvises til ansøgningen, bilag 1,
for yderligere information. Der gøres opmærksom på, at der i bilaget til ansøgningen fremgår
projektelementer, f.eks. plantning af skov på tribunens vestside, som ikke er en del af denne
ansøgning. Kun de elementer der er beskrevet i selve ansøgningen indgår i nærværende ansøgte projekt. Der gøres desuden opmærksom på, at nogle af visualiseringerne i ansøgningen
viser elementer i stærke farver. Dette er en vejledende visualisering, da der kun er søgt om
mørkt torv og metal (undtaget dele af rutsjebanen) samt naturmaterialer.
Skovlegeplads
Der søges om at etablere en skovlegeplads over et areal på 130 m2, der strækker sig over både
åbent tribuneanlæg og skov. Alle legeredskaber udføres i træ, men fastgøres på betonpunktfundamenter, der ikke kan ses over terræn, og der benyttes mørkt tov til de redskaber, hvor
det er nødvendigt. Der er søgt om ca. 67 elementer, hvoraf ca. 10 stk. er genanvendte træstammer fra fældningen af træer, der foregår som led i det overordnede projekt. 75 m 2 af arealet udføres som faldunderlag med barkflis.
Træningsredskaber
Over et areal på 110 m2, omgivet af en 3 cm bred trækant, søges om etablering af 10 forskellige træningsredskaber med en maksimal højde på 260 cm. Ligesom ovenfor fastgøres elementerne på betonpunktfundamenter, der ikke er synlige over terræn. Tværgående ribber m.v. udføres i mørkegrønt stål.
Der er dispenseret til grusbelægningen i den dispensation der er nævnt under afsnittet om kumulativ vurdering, så det behandles ikke yderligere her.
Opholdselementer
Der søges om at placere en træskål på 6 m i diameter i terræn samt 7 opholdsmøbler på ca. 2
m x 1 m på den åbne tribunebakke, der ligesom ovenstående fastgøres med skjulte betonpunktfundamenter.
Naturrutsjebane
Der søges om at etablere en naturrutsjebane på den vestlige del af tribunebakken der i dag er
teknisk anlæg, men som i forbindelse med det overordnede projekt søges tilbageført til et
mere naturligt landskab tilplantet med træer og buske (indgår i dispensationen nævnt under
den kumulative vurdering). Der søges om en 5-delt rutsjebane, hvor kun enderne er synlige,
mens resten er dækket af græs og jord. De 5 elementer er omkring 4-5 m lange og 75 cm i diameter. Der etableres faldgummi dækket af græs ved enden af hvert rør.
Plantning af skov
Langs den sydøstlige kant af det nuværende skovbryn søges der om at udvide skovarealet ud
på det område, der i dag er åben tribunebakke. Det drejer sig om ca. 200-300 m2 ege- og bøgeskov.
Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
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Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1 til det ansøgte projekt ved Bagsværd Sø, da det vurderes, at projektet ikke kompromitterer de landskabelige hensyn, herunder oplevelsen af sølandskabet rundt om Bagsværd Sø, eller skader området som levested for det naturlige dyre- og planteliv. Dette begrundes blandt andet i, at elementerne overvejende udføres i naturmaterialer, og at de så vidt muligt er forsøgt skjult i terræn og beplantning. Der forventes dermed ikke problemer med genskin, der forstyrrer den visuelle oplevelse af landskabet. Elementerne placeres endvidere overvejende på tribunebakken,
der i forvejen fremstår som et teknisk anlæg, og dermed påvirkes de mere uberørte landskaber
rundt om tribunebakken ikke. Projektet tillader derfor en sikring af eksisterende landskabelige
værdier samtidig med, at de rekreative muligheder øges, uden at området som levested for dyr
og planter forringes væsentligt.
For alle elementerne gælder desuden, at de etableres langs med eller i det eksisterende skovbryn, og de vil derfor ikke hæmme ud- eller indsyn til/fra søen væsentligt. Dette underbygges
særligt af, at elementerne til dels tilsvarer træstammer (lege- og træningsredskaberne).
I det følgende uddybes baggrunden for ovenstående vurdering. Der henvises i øvrigt til bilag 3,
der indeholder billeder og informationer fra tre besigtigelser i området.
Skovlegeplads
Af de ca. 67 elementer der søges om, er det kun fem elementer (2 balancebomme, 1 hængebro, 1 balancetrosse og 1 klatrenet), der reelt vil fremstå som egentlige konstruktioner. Resten
er brændestabler, træstubbe m.v., som vil falde naturligt ind i omgivelserne, særligt fordi de
fleste af elementerne etableres inde i skovområdet (kun ca. 2 brændestabler etableres på tribuneanlægget). Faldunderlaget bliver udført i barkflis, hvilket knap kan opfattes som terrænregulering, særligt fordi der er tale om et skovområde, hvor en stor del af jordbunden i forvejen
er organisk materiale med blade, kviste og grene. Her vil barkflis efter kort tids nedbrydning
falde i et med det omgivende terræn, i det mindste i skovområdet, men i mindre grad på den
åbne del af tribunebakken, hvor der etableres hængebro med faldunderlag. De højeste elementer er maksimalt 3 m, men da der er tale om træpæle, vurderes det ikke, at de vil skæmme
landskabet. Dette understreges af, at de fleste elementer placeres inde i skovområdet, og der
er overordnet set blot tale om stående eller liggende stammer/pæle med mørkt tov. Skovområdet består af almindelig bøgeskov, hvor der ikke findes sjældne arter, der kan trues af det ansøgte (bilag 3). Dette gælder også ift. den rekreative brug af arealet, der vil være en følge af
det ansøgte. Derudover vurderer Gladsaxe Kommune, at det er en gevinst for området, at det
er muligt at etablere legeredskaber for børn, der tager udgangspunkt i de naturlige materialer
på stedet, således at det visuelle udtryk ikke skæmmes.
Afslutningsvist skal det tilføjes, at en del af elementerne desuden er på grænsen af, hvad der
kræver dispensation indenfor søbeskyttelseslinjen, men da der søges om et samlet anlæg, behandles de som en helhedskonstruktion i denne dispensation og indgår derfor i vurderingen.
Træningsredskaber
Der søges om at placere alle træningsredskaberne på toppen af tribunebakken. Tribunebakken
opleves i dag som et teknisk anlæg, hvilket også vil være oplevelsen efter et evt. indgreb med
etablering af træningsredskaber. Da redskaberne placeres på tribunens top, vil de være synlige
og markante i landskabet, men Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at de vil skæmme landskabsoplevelsen væsentligt. Dette er særligt på baggrund af, at tribunen i forvejen opleves som et
teknisk anlæg, men også fordi elementerne udføres i træ og i mørkt metal, hvorfor de vil falde i
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med det omgivende landskab og ikke genere med genskin. Endelig placeres redskaberne mod
skovbrynet i et ”hjørne”, hvor de syner mindst muligt og ikke hæmmer ind- og udsyn. Redskaberne muliggør andre former for rekreative aktiviteter i området, samtidig med at der tages
vidtrækkende hensyn til udformningen, så landskabets naturkarakter bevares og ikke tivoliseres væsentligt. Redskaberne placeres på et areal der er delvist grus, fliser og græs, og dermed
uden naturmæssige kvaliteter på nuværende tidspunkt. Dette forhold vil ikke ændres som en
følge af det ansøgte. I følge ansøger vil der så vidt muligt blive anvendt træstubbe fra fældningen i området til erstatning for dele af træningsredskaberne, men det tillægges ikke betydning
i Gladsaxe Kommunes vurdering, da det ikke er klarlagt, om det vil lykkes.
Opholdselementer
Der søges om 8 opholdselementer på arealet, der i dag, og også som en følge af det overordnede projekt, vil være græsklædt tribune, og området vil dermed ikke forringes som levested
for dyr og planter. Arealet fremstår endvidere allerede i dag som et teknisk anlæg. Gladsaxe
Kommune vurderer heller ikke, at de 8 opholdselementer forringer de landskabelige værdier
væsentligt, blandt andet fordi træskålen etableres i terræn og alle elementerne udføres i træ.
Placering af elementerne vil give mulighed for en anden type rekreativ brug af udearealerne,
end der i dag er mulighed for, og udsigten over landskab og sø kan nydes fra opholdsmøblerne.
Naturrutsjebane
Rutsjebanen ønskes etableret på det areal, der i dag er teknisk tribuneanlæg, som ønskes ”tilbageført” til skovareal ved plantning (ikke en del af denne dispensation). Plantning rundt om
rutsjebanen i kombination med tildækning og maling af rørene sikrer, at de syner mindst muligt i landskabet. Da indersiden af rutsjebanen bibeholdes i metal, kan der principielt være risiko for genskin. På den anden side plantes der foran anlægget, det er kun indersiden af rørene
der ikke males og anlægget holdes 15 m fra søen. På den baggrund vurderer Gladsaxe Kommune ikke, at der vil være risiko for en væsentlig negativ landskabspåvirkning. Etablering af
rutsjebanen forventes ikke at få negativ påvirkning på området som levested for dyr- og planter, da der i forvejen er tale om et rekreativt græsareal der benyttes meget, og derfor er der
ikke tilknyttet særligt forstyrrelsesintolerante arter til arealet.
Plantning af skov
Udrykning af skovbrynet mod nord vil føre landskabet tættere på det oprindelige udtryk, som
det havde indtil omkring 1960, hvor tribuneanlægget blev udvidet. Landskabet omkring Bagsværd Sø karakteriseres ved at skoven går helt til søens bredder, og det er derfor Gladsaxe Kommunes vurdering, at det er denne tilstand der, om muligt, skal søges forbedret, bevaret og genskabt. Gladsaxe Kommune vurderer derfor, at den ansøgte skovtilplantning forbedrer de landskabelige værdier i området, så længe der fortsat bevares mulighed for udsigt. Samtidig er det
en naturmæssig forbedring (for plante- og dyrelivet), at et areal der i dag drives som plæne
overgår til skov med hjemmehørende træarter. Endvidere er det positivt, at plantningen vil
være med til at skærme for den ansøgte skovlegeplads og træningselementerne, hvilket dog
ikke tillægges selvstændig betydning.
Forstyrrelser
Når projektet er afsluttet, vurderer Gladsaxe Kommune ikke, at der vil ske en forøgelse i aktivitetsniveauet, der vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af områdets karakter for så vidt
angår forstyrrelser, blandt andet fordi området omkring tribunen i forvejen har en stor rekreativ udnyttelsesgrad, og fordi der er tale om et stort naturområde uden særligt forstyrrelsesintolerante arter, der derfor godt kan bære et stort publikumstryk.
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Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt. Den kumulative effekt af projektet, dvs. effekten i forbindelse med
andre planer og projekter, vurderes heller ikke at føre til en væsentlig påvirkning af de relevante Natura 2000-områder. Det ansøgte omfatter lokalt etablerede elementer, i overvejende
grad træstolper og lignende, på et teknisk præget areal, der ikke har fysisk forbindelse til det
nærliggende (ca. 150 m derfra) Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. N139 ”Øvre
Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov” bestående af H123 og F109). Der er endvidere ca. 6 km
til N144 ”Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave” bestående af H191 og H251.
Bilag VI-arter
I området omkring Bagsværd Sø forekommer Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus,
Dværgflagermus, Troldflagermus og Skimmelflagermus. Hvorvidt de alle yngler i umiddelbar
nærhed af søen er ikke kendt. Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at der vil ske en forringelse af
den økologiske funktionalitet for arter af flagermus i området, da der ikke ansøges om at fælde
træer eller ødelægge raste- eller fourageringsområder. Af andre bilag IV-arter der lever i området, er der kendskab til Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. Udbuddet af rasteområder i
området omkring Bagsværd Sø er så stort, at eventuelle rasteområder der påvirkes i forbindelse med projektet, ikke vil påvirke de to arters økologiske funktionalitet. Det vurderes ikke,
at det er sandsynligt, at andre bilag IV-arter (herunder bilag IV-plantearter) lever i projektområdet.
Kumulativ vurdering
Projektet er en del af et større projekt, hvor der også er søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1 med afgørelsesdato d. 13. marts 2018. Dispensationen af d. 13. marts
2018 omhandler blandt andet udvidelse af Bagsværd Sø og en større landskabsbearbejdning i
tribuneområdet, hvor de i nærværende dispensation ansøgte elementer udføres. Da det først
ansøgte projekt endnu ikke er gennemført, men forventes gennemført indenfor en årrække
som en følge af kommunens dispensation, skal nærværende dispensation tage højde for den
ændring af landskabet, som det tilladte i den først ansøgte dispensation vil medføre. Nærværende vurdering skal således indeholde en kumulativ vurdering af de to projekter. I afgørelsen
af d. 13. marts 2018 vurderer Gladsaxe Kommune, at det for så vidt angår den del af projektet
der er omfattet af nbl. § 16, overvejende vil være en positiv tilstandsændring. Det tekniske tribuneanlæg mindskes således og de markante og kunstigt udseende brinker modelleres til et
mere naturligt udseende og skovkarakteren i området styrkes. Nærværende ansøgte elementer (bortset fra skovplantningen) medvirker ikke til en positiv tilstandsændring for så vidt angår
formålet med søbeskyttelseslinjen, men dog heller ikke væsentligt negativt. Den positive påvirkning samt den neutrale påvirkning vurderes ikke at ville medføre en kumulativ effekt, der
bør føre til afslag begrundet i en anden konklusion end de to afgørelser hver for sig.
Der er endvidere planlagt etablering af en søbænk (en siddebro i startområdet ved Nybro),
som der forventes dispenseret til (blandt andet efter nbl. § 16). Denne bro etableres i den helt
anden ende af Bagsværd Sø, og den vil kun føre til en lokal påvirkning, hvorfor der ikke vurderes at være en kumulativ effekt ift. de interesser som nbl. § 16 skal varetage i forbindelse med
det her ansøgte.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
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den 2. maj 2018.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 4.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 3. oktober 2018
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Med venlig hilsen
Axel Frederik Møller
Biolog, Miljøafdelingen

Vedlagt er:
Bilag 1: Ansøgning med bilag
Bilag 2: Oversigtskort
Bilag 3: Besigtigelse
Bilag 4: Klagevejledning
Bilag 5: Fuldmagt Naturstyrelsen
Bilag 6: Fuldmagt Gladsaxe Kommune
Bilag 7: Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Børne- og Kulturforvaltningen, BKF@gladsaxe.dk
Børne- og Kulturforvaltningen ved Gry Meisner, BKFGME@gladsaxe.dk
Naturstyrelsen Østsjælland, osj@nst.dk
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
Fonden Danmarks Rostadion info@danmarksrostadion.dk
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