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Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til fjernelse af åkander i Ejby
Mose i Glostrup Kommune
Glostrup Kommune giver som naturmyndighed Glostrup Kommune
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven1§ 3 stk. 2 til klipning af åkander i Ejby
Mose. Dispensationen gives efter Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3 med
følgende vilkår:
Vilkår
• Af hensyn til dyrelivet og mosens tilstand skal klipning af åkander
foregå i perioden 1. oktober – 15. marts
• Åkanderne skal udpines, det betyder, at det bliver nødvendig at
klippe åkanderne i 3 år
• Klipning af åkander skal ske i vandfasen, så der ikke bliver rodet op i
sedimentet
• Tilladelsen gælder til klipning af åkander en gang om året i tre år;
2018, 2019 og 2020
• Det afklippede materiale lægges langs med søbredden på udpegede
steder til afvanding og senere afhentning.
Baggrund
Glostrup Kommune har fået henvendelser fra borgere, som ønsker, at
åkanderne bliver bekæmpet. Dansk Ornitologisk Forening har bemærket, at
åkanderne er et stort problem for mosens dyre- og planteliv.
Glostrup Kommune har gennem en årrække konstateret, at en større og
større del af søens vandoverflade er dækket af åkander. Det vurderes, at i
den store sø er ca. 70 % af vandoverfladen dækket af åkander i 2018.
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Foto fra Ejby Mose, sommeren 2015

Beskrivelse af området
Ejby Mose er et regnvandsteknisk anlæg, beliggende i den nordlige del af
kommunen. Ejby Mose har via en kanal udløb til Harrestrup å.
Ejby Mose med omkringliggende arealer er det største naturområde i Glostrup
Kommune og er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.
Bilag IV arter
Der er tidligere konstateret en forekomst af spidssnudet frø i den vestlige del
af mosen.
Spidssnudet frø er omfattet af habitatsdirektivets bilag IV og levesteder skal
derfor beskyttes.
Ifølge lovgivningen om særligt beskyttede arter må der ikke gives
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det kan beskadige eller
ødelægge beskyttede arters yngle- og rasteområder2
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Kommunens vurdering
Udbredelsen af åkanderne forhindrer, at lys når ned til bunden af søen,
skygge fra bladene forringer forholdene for de fisk, der jager ved synet (fx
gedde og aborre), det samme er gældende for visse fugle fx lappedykkere og
dykænder. Forekomst af åkander betyder, at vandet ikke bliver ordentlig
iltet, når det blæser.
Dårlige iltforhold i mosen vil medføre ringere levevilkår for dyrelivet i mosen
med fx fiskedød til følge. Når åkanderne henfalder i efteråret tilføres mosen
store mængder af store mængder af næringsstoffer. Nedbrydning af åkander
medfører iltforbrug i mosen og samtidig dannes dynd på bunden.
Glostrup Kommune har foretaget en paddeundersøgelse i 2004 og vurderet
de biologiske forhold og miljøtilstand i Ejby Mose ved en undersøgelse i 2012.
Begge undersøgelser anbefaler, at det vil være hensigtsmæssigt at øge de
åbne vandoverflader, øge soleksponeringen og skabe flere og bedre
leveforhold til gavn for dyre- og planteliv.
Glostrup Kommune vurderer, at en reduktion af åkandebestanden vil have en
positiv effekt for dyre- og plantelivet i Ejby Mose.
Det vurderes, at den samlede økologiske funktionalitet for de særligt
beskyttede padder opretholdes eller forbedres.

Klagevejledning
Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettiget er adressaten, berørte grundejere, offentlige myndigheder,
lokale foreninger med væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende
natur- og rekreative foreninger.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af denne dispensation, det vil sige
seneste den 16. oktober 2018
Et eventuelt søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter
dispensationen er meddelt
Med venlig hilsen

Mette Retz Larsen
Miljømedarbejder
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Vedlagt:
Klagevejledningen til Naturbeskyttelsesloven
Kopi er sendt til
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, dnglostrup-sager@dn.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Glostrup, glostrup@dof.dk
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
• Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Med venlig hilsen

Mette R. Larsen
Cand. scient
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