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Ansøgning om dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven vedr. projekt i Brødmosen
På vegne af Greve kommune v/ Landskabsarkitekt Annemette Ravn Poulsen og lodsejer Per Breddam, DN
søges hermed om dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven til at oprense én tilgroet tørvegrav op til
offentlig sti og ét tidligere anlagt vandhul i nuværende kreaturfold – kortbilag angiver beliggenhed for det
søgte.
Greve kommune, Teknik & Miljø v/ Landskabsarkitekt Annemette Ravn Poulsen og lodsejer Per Breddam,
DN har drøftet projektet og ønsker at gennemføre det i samarbejde.
Formålet er, at indsatserne skal fremme den biologiske mangfoldighed og øge oplevelsesmulighederne for
brugerne. Samtidig vil mulighederne for at kunne anvende Brødmosen i undervisningen forbedres.
Oprensningen i nuværende kreaturfold vil desuden medvirke til at forbedre dyrevelfærden ved at få direkte
adgang til drikkevand.
Indsatserne for at forbedre naturgrundlaget er i overensstemmelse med Fødevareministeriets overordnede
ønsker om at "bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr
og planter" samt at "sikre en bedre dyrevelfærd for husdyr". Projektet understøtter Miljø- og Naturplan
Danmark 2020, Vandrammedirektivet og i mindre omfang Natura 2000 direktiverne.
Indsats
Begge vandhuller er stærkt tilgroede med bredbladede urter hhv. partielt overgroet med pilekrat og kan
næsten ikke erkendes. Vandhullet i kreaturfolden har intet frit vandspejl, mens vandhullet ved stien har
meget begrænset og kun har vanddybde på 10-30 cm.
I kreaturfolden påtænkes at fjerne bredbladet vegetation og oprense vandhullet for organisk materiale, dog
højest i 1 meters dybde. Materialet indarbejdes i terrænet omkring vandhullet i et 10 – 20 cm tykt lag.
Tørvegraven ved stien oprenses tilsvarende. Materialet planeres ud under - i forvejen tyndet, gruppe med
ældre birke- og aspetræer på modsatte side af stien.
Er der spørgsmål, kan de rettes til undertegnede.
På forhånd tak.
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