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Referat
Mødedato: 11 september 2017 kl. 16.30 – 18.00
Deltagere:
Fra Bernstorffs-Jægersborg Grundejerforening
Jesper Holm
Fra GF Søndersø
Jørgen Tjellesen samt 9 medlemmer af grundejerforeningen
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej: Henning Uldal, Robert Erlefred Meisner, Peter Normark Kirch, Mads Høhne Kromann
Referent: Mads Høhne Kromann

Følgende blev drøftet:
 Kommende dialogmøder Planen er fremover at afholde to årlige dialogmøder med

grundejerforeningerne: ét ordinært møde samt én ”markvandring”.
Markvandringen vil fremover afholdes tidligere på året af hensyn til
at vandringen kan foretages i dagslys. Markvandringer holdes
skiftevis ved Hundesømosen og ved Søndersø.
 Trafik på Søndersøvej

Der opleves hurtigkørende trafik på Søndersøvej. Borgere ønsker,
at der ses på muligheder for hastighedsdæmpning eller andre tiltag,
der kan være med til at sænke hastigheden.

 Plejeniveau

Grundejerforening udtrykte generel tilfredshed med plejeniveauet
omkring søen. Der var dog ønsker om tiltag beskrevet nedenfor.

 Træer på plænen

Grundejerforeningen spørger til, hvorfor græsset under kronen på
de solitære og gruppevist plantede træer ikke slås med samme
frekvens som den øvrige del af plænen. Park og Vej oplyste, at det
generelt søges undgået at køre med græsklippere under træerne,
da jorden komprimeres til skade for træernes rødder, og der fra tid
til anden sker afskrabning af barken på stammen. Derfor slås
arealet under træernes kroner som naturgræs, hvilket vil sige 1-2
gange om året. Under den store pil er arealet med naturgræs
ganske omfattende på grund af de store nedhængende grene. De
pågældende grene skæres tilbage i løbet af det kommende efterår
og arealet med naturgræs reduceres tilsvarende.

 Nyplantning

Der var ønske om plantning af nye træer til erstatning for de
udgåede tjørn og el. Da der er mange ønsker og hensyn at tage til
både eksisterende og kommende beplantning og pleje, vil Park og
Vej revidere den eksisterende plan over området som en
”udviklingsplan light”. Den reviderede plan vil fremlægges på næste
dialogmøde med Bernstorffs-Jægersborg Grundejerforening.
Ønsker og forslag fra medlemmerne sendes til Jørgen Tjellesen,
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der videresender til Park og Vej. Planen revideres under
hensyntagen til indkomne ønsker, relevant lovgivning og
overordnede æstetiske og naturmæssige hensyn og selvfølgelig
under hensyn til både anlægs- og driftsøkonomi.
 Naturskoven

Grundejerforeningen gør opmærksom på den kraftige opvækst af
rødel mod stien øst om mosen, der bl.a. bevirker, at der kastes
skygge i de bagvedliggende haver.
Park og Vej oplyser, at naturskoven ligesom resten af mosen er
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som beskyttet naturtype.
Der må derfor ikke foretages tilstandsændringer på arealet, hvilket
kort sagt vil sige ændringer, der ikke er en del af den normale drift
med henblik på at bevare den pågældende naturtype. Der vil derfor
ikke blive foretaget rydninger eller genplantninger, men alene
mindre indgreb i overensstemmelse med beskyttelsen af arealet.
De beskyttede naturtyper kan ses på arealinfo.dk

 Traktose efter

Arealet er blevet vertidrænet, hvilket ser ud til at have hjulpet, da
der ikke har stået vand efter de sidste store regnskyl.

anlægsarbejder
 Piletræer ved brinkerne

GF udtrykte bekymring over om to piletræer der hælder ud over
vandspejlet, vil slå rod og på sigt kan medvirke til tilvoksning af
søen. Park og Vej sørger som en del af den daglige drift for at
væltede eller udgroende piletræer skæres tilbage fra vandspejlet.

 Ønske om friholdelse af

GF udtrykte ønske om at det nordøslige hjørne af området friholdes
for bevoksning og får karakter af park. Arealet er beskyttet iht.
naturbeskyttelseslovens §3 og der kan ikke foretages
tilstandsændringer på arealet jf. ovenfor.

områdets nordøstlige
hjørne.
 Gæs
 Fiskeri i Søndersø

 Hundesømosen
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Der har i år været markant færre gæs end sidste år. Det samme
har været tilfældet ved Gentofte Sø.


Det er tilladt at lystfiske i de kommunale søer og moser i
Gentofte Kommune, dog skal lystfiskere over 18 år indhente
statsligt fisketegn



Alle mellem 18 og 65 år skal indhente statsligt fisketegn for
lovligt at dyrke lystfiskeri. Der kan læses mere om det
statslige fisketegn på fisketegn.dk



Børn og unge under 18 år skal ikke have fisketegn for at
lystfiske i de kommunale søer og moser i Gentofte
Kommune.



Lystfiskeri skal foregå under hensyntagen til fugle og
mennesker i området.



Der er dog særlige regler for fiskeri i Gentofte Sø.



Jesper Holm spørger til udførelse af diverse tiltag jf. sidste
markvandring. Park og Vej følger op.

Side 2 af 2

