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FREDNINGSNÆVNET>

..

REG.Nl
FRS 39/03 Råmosen

Den 21. oktober 2005 afsagde Fredningsnævnet for København følgende

KENDELSE
Den 15. august 2003 har Københavns amt fremsat forslag til nye fredningsbestemmelser for Råmosen i Ballerup kommune. Råmosen er fredet ved
fredning af 8. oktober 1962. Det fredede areal udgør ca. 29 ha.
Redegørelse:
Råmosen er et eng og moseområde, beliggende ved Baltorpvej i en lavning
vest for bebyggelsen i Ballerup. Mosen er ca. 600x600 meter lang og afvandes gennem Råmose å til Harrestrup å. Mosen er en del af en større mosaik
af moser i Københavns vestegn. Mosen har grøn sammenhæng med Grønsø
Mose og Hulesø Mose, syd for Smørumovre. Mosens funktion som spredningskorridor er af stor betydning for opretholdelse af et alsidigt dyre- og
planteliv i Vestegnen. Råmosen har tidligere rummet et rigt og karakteristisk
fugleliv, men siden 1980 er der registreret en markant tilbagegang af mosens
ynglefugle. Mosen rummer dog stadig et varieret dyreliv og er især en vigtig
lokalitet for sumpfugle. De laveste moseområder fremtræder med rørskov og
småsøer, og de højereliggende arealer fremtræder som åbne, græssede arealer med stedvise områder med opvækst.
Der er ikke plejehjemmel i den eksisterende fredning. Da det er ønskeligt
med en målrettet, sammenhængende pleje, har amtet som led i arbejdet med
modernisering af ældre fredninger foreslået nye fredningsbestemmelser. Formålet er at øge muligheden for at genskabe og bevare de biologiske værdier
i mosen og forøge muligheden for at skabe oplevelses- og beskyttelsesmæssig sammenhæng mellem den udnyttede og den udyrkede natur. Der ønskes
således skabt mulighed for pleje og genopretning i form af rydning og afgræsning af særlige delarealer samt sikring af en høj grundvandsstand.
Sagens behandling:
Fredningsnævnet har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1, bekendtgjort fredningen i Statstidende, Ballerup Bladet, Berlingske Tidende,
Søndagsavisen og Jyllands-Posten.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 3, har der den 21. januar
2004 været afholdt offentligt møde.
Fredningsnævnet har besigtiget området den 12. maj 2004.
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Ballerup kommune har foreslået, at et mindre område på 0,1 ha i mosens
nordøstlige hjørne udtages af fredningen, idet der er påtænkt en bebyggelse,
der inddrager dette areal. Da arealet er placeret helt i yderkanten af fredningen, har fredningsnævnet besluttet, at arealet udtages af fredningen på betingelse af, at den slørende beplantning bevares som vist på vedlagte delområdekort.
Ballerup kommune har i skrivelse af 27. august 2004 alternativt foreslået et
areal på 0,6 ha udtaget af fredningen. Fredningsnævnet har besluttet ikke at
imødekomme forslaget. '.
Ballerup kommune har som kompensation tilbudt et areal for enden af fodboldbanerne. Fredningsnævnet har besluttet ikke at inddrage dette areal i
fredningen, da området ikke er fredningsværdigt, og åen i forvejen er beskyttet.
Ballerup kommune har foreslået, at et større areal langs Baltorpvej og i forlængelse af den eksisterende fredning inddrages. Kommunen har i skrivelse
af 21. juni 2005 frafaldet forslaget.
Københavns amt har foreslået, at ejendommen matr. nr. 4 b Aagerup by, Pederstrup udtages af fredningen. Fredningsnævnet har besluttet at fastholde
den nuværende fredningsgrænse.
Københavns amt har foreslået den gamle fredning udvidet med en del af
matr. nr. 5 h Ågerup by, Pederstrup, idet fredningsgrænsen herefter følger et
matrikelskel og er let at påvise i marken. Ballerup kommune har den 27. august 2004 tiltrådt forslaget. Fredningsnævnet har besluttet at imødekomme
forslaget.
Der er ikke rej st erstatningskrav i anledning af fredningen.
Der fastsættes følgende
FREDNINGSBESTEM:MELSER

§ 1. Fredningens formål
Det er fredningens formål
at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,
at skabe en generel forbedring af områdets biologiske, rekreative og landskabelige værdi,
at skabe bedre indsyn over de fredede arealer.
at sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser til naturbeskyttelse.

§ 2. Tilstandsændringer
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg,
med mindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. Opgravning afvilde planter er ikke tilladt.
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Der må ikke ske træfældning, buskrydning, hegning, j ordb earb ejdning, tilsåning, nyplantning, deponering eller afbrænding, med mindre det er tilladt i
en plejeplan. Københavns Energi kan dog opretholde og forny de tekniske
installationer til vandindvinding, herunder etablere nye vandindvindingsboringer. Træfældning i forbindelse hermed kan ske efter tilladelse fra plejemyndigheden.
Sejlads er ikke tilladt, medmindre det sker som del afnaturpleje efter § 4 og
tillades af plejemyndigheden.

§ 3. Delområder
Området inddeles i 2 delområder
1. Græsningsområder (de ikke "naturprægede" dele af fredningen, herunder
de jordbrugsrnæssigt drevne områder i mosen)
2. Naturområde (sø og mosearealet)
Delområderne er vist på vedhæftede kort.

§ 4. Naturpleje
Det er en forudsætning for udførelse afplejeforanstaltninger, at de udføres
på baggrund af en samlet plan, som nævnt i § 5. Plejemyndigheden tillægges
Ballerup kommune for delområde 1 og Københavns amt for delområde 2.
Uanset § 2 kan plejemyndigheden i henhold til en plejeplan foretage tilstandsændringer og andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre
forholdene for dyre- og plantelivet eller fmdes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier.
Ved en eventuel erstatningsplantning bør der kun ske plantning af danske
løvtræer.
Gødskning og anvendelse af sprøjtemidler er ikke tilladt.
Der kan etableres mindre publikumsfaciliter.
Plejemyndigheden kan bestemme omfanget af græsslåning.

§ 5. Plejeplaner
For at en plejeplan skal kunne danne grundlag for plejemyndighedens udøvelse afbeføjelser efter § 4, skal planen være udarbejdet for hele området
afplejemyndighedeme i forening.
Planen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt for
eventuelle ændringer i adgangsret, som påtænkes de følgende 10 år. Den første plan må dog kun gælde for 5 år.
Der skal være givet grundejere, Danmarks Naturfredningsforening, Frilufts-
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Denne fredning tinglyses på følgende ejendomme:
matr. nr. la, Ih, 3d, 4b, 4ae, Sh, Sb, Si, Sd, Agerup By, Pederstrup
lbc, lcu, lev, lex, 2ad, 2ae, 3b, 3s, 4i, 4ah, Sa, Sd, 8ac, 8at, Pederstryp
By, Pederstrup
Følgende servitut aflyses: '.
Fredning lyst den 18. oktober 1962
Hans Chr. Poulsen
Formand
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rådet og Dansk Ornitologisk Forening lejlighed til at udtale sig om plejeplanen. Uenighed forelægges fredningsnævnet til afgørelse.
§ 6. Offentlighedens adgang.
Plejemyndigheden kan afhensyn til bevarelsen afplante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning og regulering af offentlighedens adgang i delområde 2.
Fredningen er ikke til hinder for, at der ifølge en plejeplan etableres naturstier.

§ 7. Særbestemmelser
Delområde 1:
Området kan fortsat anvendes til græsningsarealer.
Tilsynsmyndigheden kan tillade, at arealerne også kan anvendes til anden
form for økologisk jordbrugsdrift.
Delområde 2:
Fodring af andefugle er ikke tilladt. Medmindre det konkret med hensyn til
tid og sted tillades af tilsynsmyndigheden.

§ 7. Forhold til naturbeskyttelseslovens
naturtyper

bestemmelser

om beskyttede

og beskyttelseslinier.

Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmelser, kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5, foretages uden særlig tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16.
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Anders Løvenskjold Holm
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Moe & Brødsgaard A/S
Rådgivende Ingeniører
Tørringvej 7, Boks 89
2610 Rødovre

Gladsaxe, den 23. september 2005
FRS nr. 42/05 BH

SCANNET

Modtage~ i
Skov~og Naturstyrelsef'
(2;l jt:~. ~~il.f

Deres jr. nr. 3983-001 - etablering af nye olieudskillere i området mellem Råmosen og Baltorpvej .
De har i skrivelse af 17. august 2005 søgt om dispensation til etablering af 2 nye
olieudskillere med sandfang på de eksisterende regnvandsledninger på matr.nr. 3 s
Pederstrup By, Pederstrup .
Arealet, hvorpå olieudskillerne og sandfanget ønskes etableret, er omfattet af forslag til fredning af Råmosen, hvorefter der ikke må foretages terrænændringer .
Københavns amt har i skrivelse af 30. august 2005 udtalt følgende:

"
lA

•

Etablering af olieudskillere m. v. vil være en miljømæssig forbedring for vandmiljøet. Da "anlægget" etableres uden for de beskyttede naturområder i Råmosen og
lægges i eksisterende terræll, vil der ikke være nogen landskabelig påvirkning af anlægget.
Det indstilles, at der dispenseres som ansøgt. "
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
dispensation til det ansøgte.

§ 50, stk. 1,

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-

'<:::0\ - )2\~

l -.:J:J"2-r

Side 2/2
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~rft,G?~~
Hans Chr. Poulsen
formand
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