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Høringssvar fra LA21-biodiversitetsgruppen vedr. udkast til  

ordensreglement for Bagsværd Sø med omgivelser 

 
LA21-biodiversitetsgruppen har ved tidligere lejlighed afgivet bemærkninger til or-
densreglementet, som i mange år har været utidssvarende. 
 

Det glæder os derfor, at reglementet nu opdateres – og at vores input i vid udstræk-

ning er taget til efterretning. Det er sket meget markante forbedringer af reglementet, 
der i det nye udkast er blevet både mere logisk og letlæst. Vi har derfor kun få kom-

mentarer: 
 

 Vedr. 1. indledning 
 

Der henvises til en note efter omtale af fredningen, men der står stort set det 
samme i hovedteksten som i noten (note 4). Kan noten mon udelades? 

 
 Vedr. 2.6 Hunde skal føres i snor, medmindre andet er skiltet og må ikke med-

tages på både, bortset fra bådfartens (se kort side 9). 
 

Vi har tidligere tilkendegivet, at vi ikke helt forstår hvorfor hunde ikke må med-
tages på både. Det sker i talrige tilfælde og tilsyneladende helt uden problemer. 

Med mindre, der er kendskab til ulemper eller at anden lovgivning betinger at 
det anføres, så vil vi anbefale, at den del af bestemmelsen udgår.  

 
 Vedr. 2.9. Bagsværd Sø er ikke egnet til badning, da vandkvaliteten ikke opfyl-

der kravene i badevandsbekendtgørelsen. 

 
Et reglement bør i vores optik klart fastslå; om noget er tilladt eller forbudt. 

Den nævnte passus er lidt en mellemting. Hvis man ikke vil hævdholde et ba-
deforbud, så må man vel tone rent flag og skrive noget i retning af: Det er til-
ladt at bade i Bagsværd Sø, men frarådes kraftigt da vandkvaliteten ikke opfyl-

der kravene i badevandsbekendtgørelsen (der er risiko for lejlighedsvise overløb 
af spildevand). 

 
 Vedr. 2.11 Anvendelse af fyrværkeri må kun finde sted i forbindelse med et til-

ladt arrangement. 
 

Det bør nok præciseres, at det er selve anvendelsen af fyrværkeri, der skal 
være godkendt dvs. at det ikke er tilladt at bruge fyrværkeri, blot fordi et ar-

rangement er tilladt i sig selv. Det var faktisk tydeligere i det gamle reglement. 
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 Vedr. 5.2 Sejlads med motordrevne både, eldrevne fartøjer og windsurfing er 
ikke tilladt. 
 

Vi kan principielt ikke se, at der skulle være noget til hinder for at acceptere 
helt små ”lydløse” elmotorer, der driver både frem med ganske lav hastighed 
(f.eks. 3 knop/5 km/t), men vi går ud fra, at den manglende skelnen mellem 

denne ”uskyldige” brug af små elmotorer og anderledes belastende aktiviteter 
er for at forenkle reglementet/hævdholdelsen - og vil ikke gøre indsigelse. 

 
 Vedr. 6.1 Gældende lovgivning om sejlads skal overholdes. 

 

Det er godt at fremhæve de fire punkter, dog vil det være en oplagt lejlighed til 
at præcisere i en ekstra ”pind” at: Disse regler gælder for ALLE både uden for 
det område, som jf. 6.2 er forbeholdt rosporten. 

 
 Vedr. 6.2 Ophold inden for de afmærkede robaner og sejlads nærmere end 50 

meter fra den sydligste bøjerække, er forbudt for fartøjer, der ikke benyttes til 
træning eller som ledsagerbåd. 
 

Afgrænsningen kan med fordel anføres på kortet. 

 
 Vedr. 10. Udlejning af både m.v. 

Udlejning af både med undtagelse af bådudlejningen ved Nybro, må ikke finde 
sted. Virksomhed med bådudlejning ved Bagsværd Sø må kun finde sted, hvis 
der er indhentet skriftlig tilladelse hos Gladsaxe Kommune.  
 

Dette punkt kan være lidt vanskeligt at forstå. Hvis der kan dispenseres så an-
dre end bådudlejlingen ved Nybro kan udleje, så skal det måske formuleres i 

retning af: Med undtagelse af bådudlejningen ved Nybro, må udlejning af både 
kun finde sted, hvis der er indhentet skriftlig tilladelse hos Gladsaxe Kommune. 
 

 Vedr. 12.2 Kompressorer og andre støjende maskiner må kun køre i dagtimerne 
7- 18 i hverdage og 7-14 i weekender. Under Regattaer dog 7-22 alle dage. 

  

Denne bestemmelse tillader støj-forurenende aktiviteter ved søen inden for et 
samlet tidsrum på ikke mindre end 69 timer om ugen og ved regattaer endda 

105 timer om ugen. Det forekommer grundliggende i strid med reglementets 
punkt 2.2 Støjende adfærd er ikke tilladt. Der er forhåbentligt allerede nogle 
støjgrænser og varigheder, der skal overholdes, men så bør der henvises dertil.  

Ellers vil vi kraftigt anbefale, at der fastsættes støjgrænser og præciseres i hvor 
lange tidsrum inden for de nævnte tidsintervaller, disse støjende aktiviteter må 

finde sted. 
 
I småtingsafdelingen: Der er slåfejl eller manglende mellemrum vedr. note 5 side 3, 

punkt 2,7 og 5.5. 
 

Mange venlige hilsener 
 

På vegne af 
Biodiversitetsgruppen 

Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 
 

Jesper Larsen 

Søborg Hovedgade 120, 1.tv. 
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