Dialogmøde/Markvandring 2018
Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Park og Vej
EMN-2016-05502

Referat Markvandring
Mødedato: 19. september 2018 kl. 15:00 – 16:00
Mødested: Solbakkevej
Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Jesper Holm, Anne-Marie Gredsted, m.fl.
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej:
Park- og vejchef Henning Uldal,
Skov- og landskabsingeniør Mads Høhne Kromann.
Referent: Mads Høhne Kromann

Emner til drøftelse:
Grundejerforeningen ønskede en opfølgning på punkterne fra dialogmøde i marts 2018.

Hundesømosen
Rødel ved bredden til mosen

GF udtrykte bekymring for at de rødel der står langs
bredden efterhånden tager udsynet over mosen.
PV skærer enkelte grupper ned hvert 4.-5. år, så der
altid vil være udsigtshuller med udsigt over mosen og
vandspejlet.

”Smørhullet”- grøn lomme i den nordøstlige del
af mosen.

Området blev besigtiget. Der var ikke ønske om yderligere
beplantning. Indgangen åbnes op. Bl.a. ved fjernelse af det
lille fyrretræ.

Bænke og affaldsbeholdere

Der er sat nye bænke og affaldsbeholdere. Som en del af
PV’s nye koncept for placering af affaldsspande, er de små
affaldsspande ved bænkene fjernet og nye større spande
opsat ved indgangene til området.

Gråpil på holmen i mosen

Holmen er tæt bevokset med bl.a. gråpil. Rydning er et
stort og ressourcekrævende arbejde. PV håber at finde
de nødvendig ressourcer til hel eller delvis rydning for
at skabe udsigt over mosefladen.

Oprettet af: Mads Høhne Kromann (mahk)
Afdeling: Park og Vej, Proces og Projekt
Dato: 21. februar 2019
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Kørestolsrampe fra Jægersborg Have

GF udtrykte ønske om og har sendt skriftligt forslag om en
kørestolsrampe fra Jægersborg Have til Hundesømosen.
HUL oplyste, at der tidligere er lavet ingeniørberegninger
der viser, at det i givet fald vil være et større projekt, der
kræver rydning af skråningen mod Jægersborghave i hele
dens længde. Forslag og besvarelse vedlagt dette
referat.

Forsinkelsesbassinet

Forsinkelsesbassinet ved Klampenborgvej er hverken rart
at se på eller at lugte til. PV kontakter Novafos mhp.
Afklaring af om der kan plantes langs med kanten mod
stien.

Slugten mellem Jægersborg Have og
Klampenborgvej

Der smides haveaffald i slugten, hvor der også sås en del
Kæmpebjørneklo. PV ser på mulighederne for at
forebygge henkastning af haveaffald og bekæmpelse
af Kæmpebjørneklo.

Henkastede hundeposer ved udgangen fra
Bernstorffparken

GF oplever mange henkastede hundeposer ved den
udgang fra Bernstorffparken der ligger ved lille Femvej. PV
indleder dialog med Styrelsen for Slotte og
Kulturejendommen med henblik på at finde en løsning.

Det er efterfølgende blevet undersøgt, at de røn der er plantet på brinken af ”Hollænderdammen” hører
under Schæffergårdens matrikel. Det er derfor Schæffer-gården der skal kontaktes vedr. evt. bekæmpelse
af pil m.m. på brinken.

Søndersø
Udviklingsplan ”light” for Søndersø

Oprettet af: Mads Høhne Kromann (mahk)
Afdeling: Park og Vej, Proces og Projekt
Dato: 21. februar 2019

Ejerforeningen ved Søndersø har sendt skriftlige
bemærkninger til udviklingsplanen. Anne-Marie udleverede
luftfoto over Søndersø. Det drejer sig bl.a. om
begrænsning af naturskoven øst for søen og et ønske om
at der ikke plantes flere frugttræer. PV noterer
bemærkningerne. De tilsendte mails, luftfoto og
besvarelser dertil er vedlagt dette referat.
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