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Bestyrelsens	  beretning	  om	  mosens	  tilstand	  
ved	  generalforsamlingen	  23.	  marts	  2015	  

v Partnerskabsaftalen	  med	  LTK	  om	  naturpleje	  i	  Kollelev	  Mose,	  juni	  2011	  
o Grundelementerne	  er	  følgende	  

§ Fjernelse	  af	  den	  høje	  skyggende	  vækst	  af	  hindbær	  og	  brændenælder	  o.l.	  i	  de	  åbne	  
arealer	  

§ Fjernelse	  af	  en	  invasiv	  ,	  skyggende	  kornelart	  	  der	  stammer	  fra	  haverne	  og	  skygger	  
den	  naturlige	  vegetation	  bort	  

§ Kommunen	  fjerner	  bunkerne	  af	  hø	  og	  grene,	  når	  arbejderne	  i	  sæsonen	  meldes	  
færdige	  

§ Kommunen	  holder	  stier	  og	  fortager	  træplejen,	  inklusive	  fældning	  og	  oprydning	  
efter	  storme	  	  

o Aftalen	  er	  udløbet	  efter	  2	  år	  og	  vi	  afventer	  kommens	  udmelding	  om	  forlængelse	  
§ Det	  er	  bestyrelsens	  hensigt	  at	  forlænge	  aftalen	  med	  kommunen	  

• Der	  skal	  tages	  fornyet	  kontakt	  til	  landskabsarkitekt	  Ida	  Vestergaard	  om	  
forlængelsen	  nu	  i	  foråret	  inden	  naturplejesæsonen	  kræver	  indsatser	  
	  

v Naturpleje	  gennemført	  i	  moseparken	  i	  det	  seneste	  år	  fra	  foråret	  2014	  frem	  til	  foråret	  2015	  
o De	  lysåbne	  stykker	  i	  den	  østlige	  del	  af	  halvøen.	  

§ Brændenælder	  slået	  i	  juni	  fordi	  de	  skygger	  for	  andre	  planters	  udvikling	  
§ Snerler	  stået	  i	  juni	  på	  det	  åbne	  stykke	  med	  udsigt	  til	  Den	  Hvide	  Bro	  

• Snerlerne	  overvokser	  de	  andre	  planter,	  bl.a.	  Vild	  Kørvel,	  som	  her	  ved	  at	  
brede	  sig.	  Håbet	  er	  at	  reducere	  snerlerne	  en	  del	  til	  fordel	  for	  andre	  arter,	  
men	  det	  er	  vanskeligt	  at	  vinde	  denne	  kamp.	  

• Generel	  le-‐slåning	  af	  arealerne	  for	  hindbær,	  græs,	  skræppe	  ol.	  i	  august.	  
Materialet	  sammenrives	  og	  lægges	  i	  bunker	  til	  afhentning.	  

§ Opvækst	  af	  træagtige	  arter	  er	  ligeledes	  fjernet	  i	  august	  på	  de	  lysåbne	  stykker,	  især	  
ved	  de	  høje	  træer	  på	  stykket	  der	  vender	  mod	  bassin	  2	  (mod	  Mosebakken)	  

o Arealet	  med	  det	  høje	  træer	  og	  i	  ellesumpen	  
§ Områderne	  der	  tidligere	  havde	  store	  skyggende	  korneller	  er	  igen	  gået	  igennem	  i	  

november	  og	  alle	  nye	  skud	  er	  fjernet	  for	  at	  reducere	  vitaliteten	  af	  de	  
tilbageværende	  rødder	  

§ Et	  område	  med	  store,	  gamle	  korneller	  op	  mod	  den	  lille	  kanal	  mod	  SØ	  i	  moseparken	  
mod	  Parkvej	  er	  renset	  helt	  op	  og	  enkelte	  have-‐spirea	  er	  ligeledes	  fjernet.	  	  
	  

v Mosens	  generelle	  tilstand	  
o I	  Moseparken	  

§ Bedømmelsen	  er	  at	  moseparken	  over	  de	  seneste	  år	  har	  udviklet	  sig	  hen	  mod	  en	  
god	  naturlig	  vegetation,	  både	  på	  de	  lysåbne	  områder,	  i	  sumpene	  og	  i	  den	  høje	  
træbevoksning.	  Der	  skal	  stadig	  gennemføres	  naturplejet	  som	  i	  de	  seneste	  år	  og	  det	  
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forventes	  at	  der	  over	  tid	  vil	  udvikle	  sig	  en	  rigere	  blomstrende	  flora,	  når	  de	  bedre	  
vilkår	  har	  haft	  tid	  til	  at	  påvirke	  planternes	  vækst	  

o Langs	  bredderne	  	  
§ Vegetationen	  har	  visse	  steder	  udviklet	  sig	  kraftigt	  til	  gavn	  for	  en	  artsrig	  flora	  og	  

fauna.	  Det	  er	  på	  visse	  steder	  en	  udfordring	  for	  den	  rekreative	  anvendelse	  af	  mosen,	  
da	  udsigt	  og	  sejlads	  er	  gjort	  vanskelig.	  Vi	  har	  kontakt	  med	  kommunen	  om	  mulighed	  
for	  at	  lave	  begrænsede	  åbninger	  i	  vegetationen	  fra	  parcellerne,	  herom	  senere	  i	  
beretningen	  

o I	  og	  på	  vandet	  
§ Mosens	  vandkvalitet	  måles	  til	  stadighed	  og	  bedømmes	  at	  være	  i	  rimelig	  god	  stand,	  

jvf.	  bio-‐ingeniør	  Thomas	  Aablings	  indlæg	  ved	  generalforsamlingen	  marts	  2014.	  
Siden	  da	  er	  der	  tilsyneladende	  ikke	  sket	  store	  ændringer,	  hverken	  i	  negativ	  eller	  
positiv	  retning,	  	  

	  
v Dialog	  med	  LTK	  om	  fjernelse	  af	  en	  del	  bredvegetation	  ud	  for	  bænkene	  på	  kommunens	  arealer	  på	  

Parkvej	  og	  Brovænget.	  	  
o Jvf.	  kommunens	  tilbagemelding	  d.d.	  er	  det	  kommunens	  intension	  at	  åbne	  i	  vegetationen	  ud	  

for	  kommunes	  arealer,	  men	  der	  skal	  søge	  dispensation	  fra	  Naturfredningslovens	  §3.	  De	  
anser	  at	  den	  gives	  og	  at	  de	  økonomiske	  midler	  findes	  til	  arbejdet	  

	  
v Grundejerforeningens	  dialog	  med	  LTK	  om	  tilladelse	  til	  at	  skabe	  åbninger	  i	  vegetationen	  fra	  

parcellerne	  og	  bortskaffelse	  af	  den	  høstede	  bredvegetation	  
o Kommunen	  har	  meldt	  tilbage	  dags	  dato	  med	  et	  udkast	  til	  retningslinjer	  for	  rydning	  af	  

bredvegetation	  ud	  for	  parcellerne	  i	  mosen.	  Udkastes	  skal	  granskes	  og	  en	  dialog	  om	  
retningslinjerne	  skal	  sættes	  i	  værk,	  som	  forventes	  at	  udmunde	  i	  endelige	  retningslinjer	  om	  
fjernelse	  af	  bredvegetation.	  	  I	  hovedtræk	  anses	  åbninger	  på	  1	  m	  gennem	  vegetationen	  at	  
være	  under	  bagatelgrænsen	  i	  naturbeskyttelseslovens	  §	  3,	  når	  man	  betragter	  mosen	  som	  
bynær	  natur.	  

	  
v §3	  naturs	  beskyttelse	  jvf.	  Naturfredningsloven	  

o Generelt	  om	  loven,	  se	  kommunens	  beskrivelse:	  	  
§ http://www.ltk.dk/naturbeskyttelse-‐ss-‐3	  
§ http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Natur/mi

crosoft_word_-‐_vandhulsfolder.pdf	   	  
o Kollelev	  Mose	  i	  LTK,	  inklusive	  status	  som	  §	  3	  natur:	  	  

§ http://www.ltk.dk/kollelev-‐mose	   	  
o Dispensationskrav	  ved	  indgreb	  ud	  over	  en	  indikeret	  bagatelgrænse.	  

	  
v Oprensnings	  af	  kanalen	  

o Slam	  er	  forurenet	  fra	  mange	  års	  spilde-‐	  og	  vejvand,	  jvf.	  meddelelse	  fra	  cand.	  scient.	  Anja	  
Hansen,	  LTK	  

§ Slammet	  skal	  bortskaffes	  hvis	  det	  opgraves	  
§ Slammet	  må	  ikke	  trækkes	  op	  på	  bredderne	  på	  grund	  af	  status	  som	  forurenet	  jord	  
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o Grundejerforeningen	  vil	  gå	  i	  dialog	  med	  kommunen	  om	  en	  mulig	  løsning	  så	  kanalen	  kan	  
uddybes	  og	  gøres	  sejlbar.	  	  


