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Samarbejdsaftale

Mellem

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøafdelingen
Rådhus Allé
2860 Søborg
(herefter betegnet GLX)

og

Københavns Kommune
Teknik – og Miljøforvaltningen
Parker, Kirkegårde og Renhold
Islands Brygge 37
2300 København S
(herefter betegnet KK)

indgås herved følgende samarbejdsaftale vedr. del af areal beliggende på matrikel nr. 3736 Husum, København og del af matrikel nr. 6b og 5ba Buddinge, Gladsaxe.
Baggrund for samarbejdsaftalen
Samarbejdet har til formål at koordinere kommunernes naturpleje på tværs af kommunegrænsen med henblik på at forbedre områdets landskabelige og biologiske værdier.
Samarbejdet består af etablering og drift af fælles hestefold mellem GLX og KK for at sikre optimal udnyttelse af terræn og samtænke de kommunale arealer som angivet i fredningen for
området.
Samarbejdsaftalen er gældende for del af Københavns Kommunes areal beliggende på matr.nr.
3736, Husum. Arealet er markeret som mørkeblå på bilag 1.
Etablering af området
GLX opsætter i perioden juni-august 2020 hegn rundt om arealet således, at dyrehold kan udsættes i perioden september-november 2020.

Hegnet etableres som et to- eller tretrådet hegn på naturpæle. Inden opsætning aftales det
særskilt mellem parterne om og hvor, der skal opsættes låger i hegnet og den præcise hegnslinje fastlægges.
Der opsættes læskur til brug for dyreholdet på arealet tilhørende GLX.
Arbejderne udføres af GLX, som også afholder alle etableringsudgifter.
Vedligeholdelse (grundareal og anlæg)
Parterne vedligeholder uanset samarbejdet fortsat eget grundareal for så vidt angår den del,
der ikke direkte er relateret til græsningsprojektet.
Græsningsprojektet består af vedligehold og tilsyn med hegnet, herunder løbende beskæring
af græs, urter og beplantning langs hegnet.
Parterne har uændret ansvaret for egne grundejerforpligtelser på sine arealer.
GLX vedligeholder hele hegnet og fører tilsyn med dettes funktion.
Dyrehold
GLX udsætter heste på arealet. Antallet af heste tilpasses græsningstrykket.
Hestene ejes af GLX, og GLX sørger for al fodring og pasning forbundet med dyreholdet.
Udgifter til det aftalte dyrehold på arealet afholdes af GLX.
Samarbejdets begyndelse og ophør
Samarbejdet træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2020 og udløber den 31.maj 2025. Aftalen udløber uden opsigelse, men der er mulighed for genforhandling af aftalen”. Desuden kan
aftalen opsiges af én af parterne med 12 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af
en måned.
GLX fjerner hegnet på Københavns Kommunes areal ved samarbejdets ophør men parterne afholder i øvrigt egne udgifter forbundet med samarbejdets ophør, dvs. også eventuelle udbedringer af arealet der måtte være nødvendige som et resultat af projektet.
Forsikring
GLX og KK er hver især ansvarlig for egne grundarealer, og tegner for egen regning eventuel
grundejerforsikring.
GLX er ansvarlig for dyreholdet på arealet, og tegner og afholder derfor udgifter til ansvarsforsikring for dyrehold.
Ejendommenes udgifter
Parterne betaler hver især egne udgifter til ejendommens drift, der ligger udover det der vedrører græsningsprojektet, og varetager fortsat selv grundejerforpligtigelser.
Ændringer i samarbejdet
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Ændringer i samarbejdet kan aftales mellem parterne, og skal ske ved et skriftligt tillæg til nærværende samarbejdsaftale.

Bilag
Til denne samarbejdsaftale hører følgende bilag:
Bilag 1: Tegning over beliggenhed og markering af hegnslinje

Dato:
15/5.2020

Dato:

Gladsaxe Kommune

Københavns Kommune

Kathrine Stefansen
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Bilag 1: Kort over samarbejdsområdets beliggenhed og areal

Hele folden er markeret med blå linje og blå farve, både området beliggende i Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Den mørkere farve indenfor folden mod syd markerer området i Københavns Kommune.
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