
www.dn.dk/gladsaxe   
 

 
Nyttige oplysninger 
 
På nedenstående kort ses, hvad DN mener, at rosportens planer kan medføre. 
Al målsætning stammer fra offentliggjorte dokumenter fra FISA, som er 
rosportens internationale roorganisation. Kortet og dokumenterne med meget 
andet kan findes i detaljeret form og med nødvendig forklaring på 
http://kortlink.dk/5n6u .  
 
Stadionplanerne betyder afgravninger i og ved søen. Konsekvenserne er store 
for naturområderne i start- og målområdet. Gladsaxe Kommunes netop 
offentliggjorte rapport om vådområder i kommunen karakteriserer ellesumpen 
ved startområdet som værende af national værdi. I begge områder er der 
fredskov og en række EU-habitatsbeskyttede padder og flagermus. 
 

 
 
Kortet med baneanlæg, som DN Gladsaxe forstår FISA’s krav.  
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Fredning af Bagsværd Sø 
 
Jeg skriver til Dem for at oplyse om den igangværende fredningssag 
vedrørende af det det naturskønne og kulturhistorisk vigtige område ved 
Bagsværd Sø.  
 
Lad mig først slå fast, at fredningsforlaget hverken vil forhindre uddybning af 
søen eller teltslagning i private haver. Uddybning vil muligvis umuliggøres af 
en række love, som skal overholdes, jf. evt. http://kortlink.dk/5naz. 
 
DN har rejst denne fredning for at sikre at området for os alle. Vi siger, at man 
freder for 100 år i modsætning til lokalplaner, som kan ændres på 8 uger.  
 
 

 
Bagsværd Sø set fra Nybrovej. Copyright: Kurt Loftkjær 
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Fredninger er i almindelighed meget populære, når de er endelig afsluttet. De 
bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere 
attraktivt. Det er velkendt, at boligannoncer refererer til, at der er fredede 
områder i nærheden. 
 
I mange år har rosporten kunnet bruge søen i en rimelig balance med naturen 
og områdets andre brugere. Det kan de stadig. Hidtidige aktiviteter kan 
fortsætte som før. Men det har vist sig, at internationale konkurrencer ikke 
mere er mulige, da FISA's (rosportens internationale organisation) løbende 
reviderede regler nu udstikker et rostadion, hvis skabelon ikke længere kan 
rummes indenfor søens omrids. Det viser korrespondance mellem de 
implicerede parter inden for DIF, rosporten og offentlige myndigheder, uanset 
at rosportens vision, synes at vise noget andet. 
 
Derfor står vi ved en korsvej. Skal vi bevare vores enestående natur og 
kulturhistoriens aftryk i området eller skal vi tillade rosporten at tilpasse 
naturen til de regler FISA opstiller? Regler som konstant har været under 
udvikling og som med sikkerhed ikke er nået til sit endelige leje. 
 
At tillade at rosporten tilsidesætter såvel brugernes som naturens interesser vil 
være urimeligt og ude af balance. I DN er vi ikke i tvivl om, at vi må vælge en 
balance, som tilgodeser alle parter. DN vil bruge sine muligheder til at sikre 
den fælles arv, for i sidste ende at søge at bevare såvel kulturhistoriske 
elementer som en enestående natur, der rummer værdifulde biotoper og 
dyrearter. Det drejer sig bl.a. om ellesumpen ved Radiomarken og dyrearter 
som spidssnudet frø, stor vandsalamander og op til seks flagermusarter, der alle 
nyder streng beskyttelse gennem EU-habitatdirektivet.  
 
Vi freder ikke kun af hensyn til nuværende brugere men også af hensyn til 
vores børn og deres børn.  
 
Teknisk direktør i Gladsaxe Kommune og rosporten skønner, at rosportens 
påtænkte rostadion vil koste 160-200 millioner kroner, hvilket prismæssigt er i 
den størrelsesorden en ny skole i Bagsværd vil koste. Måske skulle rosporten 
bruge de mange penge på et sted, hvor man til enhver tid kan tilpasse sine 
behov uden at gribe ind i vores fælles arv. Og måske skulle rosporten seriøst 
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overveje tilbud, som er fremkommet fra andre steder i landet. Så slår rosporten 
to fluer med et smæk. Man kan bevare sine træningsfaciliteter og afholde 
mindre stævner på Bagsværd Sø samtidig med man kan etablere et 
internationalt stadion på et sted, hvor man ikke kommer i konflikt med evt. 
grundejerinteresser og især de store natur- og landskabsinteresser, som vi 
finder ved Bagsværd Sø.  
 
Når vi peger på muligheden for at flytte anlægget til et område, som ikke er 
kultuhistorisk og natur- og landskabsmæssigt sårbart, skyldes det også, at den 
påtænkte investering på et beløb på 160-200 millioner kroner, med sikkerhed 
vil medføre et stort pres for yderligere investeringer og anlægsarbejder i 
området, hvis ny regler udtænkes i FISA. 
 
Vi regner med at rosporten, når den får tænkt sagen igennem, vil være helt 
enige i det rigtige i flytte deres internationale drømme til et andet sted for 
således at bevare natur og miljø i og omkring søen i den nuværende form til 
glæde for alle parter - også rosporten. 
 
Nedenfor er vist en række muligheder for at fordybe sig, hvis De har lyst. 
 
Mvh.   
 
Formand for DN Gladsaxe 
Kurt Loftkjær 
Amundsensvej 37 
2800 Lyngby 
fastnet: 45 88 94 66 
mobil:   30 29 94 66 
 
Nyttige links: 
 

• DN Gladsaxes hjemmeside: www.dn.dk/gladsaxe  
• Fredningsforslaget: http://kortlink.dk/5n6q  
• Kort med FISA-krav: http://kortlink.dk/5n6p    
• Rosportens planer og aktiviteter fra 1930-2008: http://kortlink.dk/5n6r   


