
 

 

(Mail til Fredningsnævnet med Cc til Grønt Råds medlemmer) 

 

Lokal Agenda 21 i Gladsaxes kommentarer til opgradering af Danmarks 

Rostadion på Bagsværd Sø 

Til Fredningsnævnet 

Vedrørende opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø 

Aktive i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har deltaget i adskillige møder om projektet og for-
søgt at tale sagen for natur og miljø. Foreningens biodiversitetsgruppe henleder især opmærksom-
heden på følgende, som vi håber, at Fredningsnævnet vil tage højde for: 

 Vi vil naturligvis henstille, at indgrebene i den ”vilde” natur begrænses eller søges kompen-
seret så meget som muligt. Det gælder generelt og mere specifikt følgende:  

o Den bådlade, som påtænkes erstattet af en ny, synes at rumme absolut størstedelen 
af kommunens bestand af ynglende landsvaler (fuglen kendt fra kommunens byvå-
ben). Kommunen må sikre, at der er foretaget alle nødvendige tiltag, som kan sikre 
landsvalens tilbagevenden til den nye bådlade. 

o I VVM-rapporten nævnes flytning af orkidéen skov-hullæbe. Skov-hullæbe er en af 
vores almindeligste orkidéer og siges at findes over hele Danmark (dog sjælden i dele 
af Nord- og Vestjylland) - og efter det oplyste findes der bestande flere steder i kom-
munen. Imidlertid er vi er for nylig blevet opmærksomme på en artikel (i URT 37:3, 
september 2013) der peger på, at flytning også er problematisk for denne art. Hvis 
projektet gennemføres, håber vi derfor, at der vil blive gjort særlige anstrengelser i 
håb om også at bevare arten i det aktuelle område. 

 Det forekommer vanskeligt at vurdere hvilke påvirkninger af søen og dens omgivelser, der 
er uomgængelige og dokumenterede minimumskrav til anlægget for at opfylde specifikke 
krav - og hvad der kan belaste naturen for at tilfredsstille ”nice-to-have”. Hensynet til natu-
ren tilsiger kun det nødvendige og at det sikres, at projektet ikke ”skrider” eller flytter sig, 
hvor det risikerer at belaste naturen – eller andre rekreative interesser end roning. 

Med venlig hilsen, på vegne af Lokal Agenda 21 Gladsaxes formand, Kim Christiansen,  
Carl Ejnar Nielsen  
Bestyrelsesmedlem. 


