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Københavns Kommune træffer hermed afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn nr.
924 af 27/06/2016) § 1, stk. 3 vedr. tillæg til udviklingsplanen for Utterslev Mose, der skal muliggøre afgræsning af et område (bilag 1).
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Arealet markeret på figur 1 indhegnes og der udsættes heste, der skal
græsse arealet hele året. Der sikres offentlig adgang til arealet. Projektet
og området er yderligere beskrevet i vedlagte tillæg til udviklingsplanen.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig
klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. plejeplanbekendtgørelsen § 5 stk. 3.
Baggrund/Beskrivelse
Utterslev Mose blev fredet i 2000. Fredningen stiller krav om, at der udarbejdes en plejeplan, som redegør for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, der kan udføres i planens gyldighedsperiode, samt beskriver eventuelle ændringer i almenhedens adgangsret. Københavns
Kommune udarbejdede i 2018 den seneste plejeplan for Utterslev
Mose: ”Udviklingsplan for Utterslev Mose”.
Udviklingsplanen har ikke taget højde for et kommende græsningsprojekt i området omkring Bademosen på grænsen mellem Gladsaxe kommune og Københavns Kommune. Tillægget til Udviklingsplanen for Utterslev Mose skal muliggøre at Københavns Kommune kan bidrage med
areal til græsningsfolden på tværs af kommunegrænsen.
Den gældende udviklingsplan indeholder målsætninger om at øge biodiversiteten og de landskabelige værdier. Helårsgræsning, der muliggøres i tillægget, understøtter udviklingsplanens målsætninger og er
ikke i strid med fredningsbestemmelserne. Med denne afgørelse får tiltaget ophæng i en plejeplan, der ligeledes er en del af afgørelsen.
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Københavns Kommunes fredningstilsyn vurderer, at tiltaget både forbedrer forholdene for dyre- og planteliv samt de landskabelige forhold,
idet tiltaget medvirker til at holde arealerne lysåbne.

Figur 1: Oversigtskort over området. Rød stiplet linje angiver hegnet i
Københavns Kommune.
Bilag IV-arter:
Der er kendskab til forekomst af bilag IV-arterne Spidssnudet frø og Stor
vandsalamander i området. Hestenes græsning vurderes at være til gavn
for begge arter, idet de er med til at holde området lysåbent. Stor vandsalamander lever dog også ofte meget i skov eller i haver i en stor del af
året, men idet der findes rigeligt med skovpartier også uden for folden,
så vurderes det ikke at påvirke Stor vandsalamander negativt, som i øvrigt
yngler i lysåbne vandhuller som også Spidssnudet frø gør.
Hegningen går uden om yngle- og rasteområder, og vurderes derfor
ikke at have en negativ påvirkning på arterne.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 21. juli
2020. Klage sker efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan
desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra
den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 23. december
2020.
Klagevejledningen kan ses i bilag 2.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php.
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