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1.  Indledning 
Dette dokument beskriver et forslag til genopretningsprojekt for Stråmosen i Egedal. 

Stråmosen ligger i et velfungerede villakvarter i Egedal, og områdets beboere, børnehaver, og 
skoler benytter hyppigt Stråmosen som mål for gåture, og der er ofte børn og unge, som fisker i 
mosen.  Der er desuden en del fugleliv i området. 

Formålet med dokumentet er, at foreslå hvorledes området ved Stråmosen kan forbedres, og på 
denne baggrund søge midler til dette projekt fra private fonde. 

Dokumentet er udarbejdet som et samarbejde imellem  

 Initiativtagere Marianne Larsen og Aage Krogsdam 

 Grundejerforeningen Kildeholm III 

 Grundejerforeningen Kildeholm IV 

Det er aftalt med de to grundejerforeninger at initiativtager Marianne Larsen og Aage Krogsdam er 
tovholdere på projektet. 

 

1.1. Ekstern version af dokumentet fra 18. april 2016 
Bemærk at denne version af dokumentet er rettet i forhold til den anden version fra 18. april 
2016, således at der ikke er referencer til kommunen, da kommunen endnu ikke vendt tilbage 
med kommentarer. 

Alle referencer til kommunen er således med forhåbning om senere interesse og accept. 
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2. Oversigt, placering, og ejerskab 
Stråmosen er en bynær sø/mose som ligger i udkanten af et villakvarter i Egedal kommune på 
Sjælland, som vist med rød markering på figuren nedenfor. 

 

Figure 1. Oversigt med Stråmosen i Egedal på Sjælland 

Stråmosen ligger for enden af villavejene Vinlandsvej og Marklandsvej, og den nærmere placering 
er vist på figuren nedenfor. 

 

Figure 2. Placering af Stråmosen i villakvarteret 

Stråmosen er hovedsagligt beliggende på en matrikel 12d ejet af Egedal Kommune, samt et mindre 
stykke der er beliggende på matrikel 12nm ejet af Grundejerforeningen Kildeholm IV. 
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3. Tidligere initiativer og status 
Gennem mere end fire år har der været en dialog mellem medlemmer af de to grundejerforeninger 
Kildeholm III og Kildeholm IV i Normannervej-området og med Egedal Kommunes Center for 
teknik og miljø, med det formål at få gang i et naturgenopretningsprojekt i Stråmosen. 

På møderne har en række borger stillet sig til rådighed for ved frivilligt arbejde at medvirke til en 
genopretning af området, som har ligget forsømt i over 20 år.  Især efter stormene i 2012 og 2014 
og det voldsomme snefald i november 2015 er næsten 20% af de større træers gene knækket.  
Billeder ses nedenfor i figuren. 

   

   

Figure 3. Knækkede grene 

Kommunen har sørget for noget oprydningen ved at save stammer over der spærrede stierne, men 
hundredvis af grene ligger stadig spredt rundt omkring og er et kedeligt syn.  Andre grene er 
knækket og træerne står med stammer med knækkede grene, som stikker ud i alle mulige retninger, 
nogle ligger vandret ud over de to moser.   

Desuden er der flere steder behov for udskiftning af rørføringerne mellem de 2-3 dele af mosen, da 
de er medtaget af tidens tand.  Billeder ses nedenfor i figuren. 

   

Figure 4. Ødelagte rør 

Området er ikke noget smukt syn for de mange, som daglig benytter området, det være sig 
motionister, hundeluftere, lystfiskere, børnehave, skoleklasser og andre på gåtur. 

Fra kommunen er der skriftlige tilkendegivelser som lød: 

”vi ønsker at involvere brugerne i planlægningen og eventuelt udførelse af pleje, 
så vi, så vidt muligt tilgodeser de lokale ønsker for området også” 

På denne baggrund ønsker vi med dette projekt at tage del i denne opgave. 
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4. Forslag til naturgenopretning 
Nedenfor er en række forslag til naturgenopretning i Stråmosen.  Disse forslag er valgt, så det giver 
mest mulig forbedring i forhold til den måde Stråmosen bruges på.  Brugen af området hænger 
sammen med stierne og adgangen rundt i området, som er vist på figuren nedenfor. 

 

Figure 5. Stier i Stråmosen 

Det er således ikke muligt at gå igennem området til øst (til højre på figuren), da det er et sumpet 
område uden stier, og tillige hegnet ind. 

4.1. Fugleøer 
Mange andefugle besøger moserne hvert forår, men det er ikke attraktivt for dem at bosætte sig her, 
fordi der er for få øer, hvor de føler sig sikre nok til at yngle, og uden at ræven kan komme ud. 

Ved at skabe et par ekstra øer, kan det give bedre mulighed for at andefugle, blishøns, rørhøns og 
gæs kan yngle, til glæde for de mange brugere af området.  Det vil samtidig øge biodiversiteten i 
området. 

Der er mulighed for at etablere to fugleøer som vist på figuren nedenfor. 

 

Figure 6. Fugleøer 

Disse fugleøer kan etableres ved at bruge allerede eksisterende naturlige områder i den store sø.  
Efter at træer og grene her er fjernet kan der relativt let graves en rende på 2-2½ meter i bredden, 
således at rovdyr og mennesker ikke så let kan komme ud til disse øer.  Fuglene kan derved få 
lettere ved at yngle i fred. 
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4.2. Beskæring af træer og buske 
Træer og buske har længe fået lov at vokse vildt omkring Stråmosen, og der er ikke blevet ryddet 
op efter storme eller snefald som har ødelagt bevoksningen.  Det er en meget stor opgave, hvis det 
hele skal ryddes op, så derfor er forslaget at prioritere de dele af bevoksningen, som vil give størst 
forbedring i området. 

Ved at få ryddet op, vil området fremstå med en øget biodiversitet og med meget bedre vækstmulig-
heder for træer, planter og dyrelivet.  Og det vil hæve områdets rekreative værdi betydeligt til gavn 
for alle, der færdes her.   

Længst mod vest blev der for år tilbage opsat et bord med bænke, hvor interesserede kunne nyde 
deres mad, mens de havde udkig over vandfladen.  I dag kan man intet se herfra kun væltede og 
udgåede træer og grene. 

Et entreprenørfirma (Elite Anlæg v. skoventreprenør Stig H. Olsen, Veksø har givet tilbud på 
arbejdet til en timepris af kr. 481) hyres til at fælde de træer, der skal væk for at give ny luft og lys i 
underskoven i hele området, så nye skud og nye planter kan skyde op.  Alle smågrene og ikke 
værdifuldt brænde slæbes af frivillige fra området til flismaskiner eller bålpladser, hvor der på et 
tidspunkt sker en kontrolleret afbrænding.  Derved spares for dyre udgifter til bortskaffelse. 

Kommunen afmærker sammen med repræsentanter fra de to grundejerforeninger hvilke træer, der 
skal fjernes.  Egnet træ til pejse eller brændeovne tilbydes gratis til grundejerforeningernes 
medlemmer til afhentning 

For beskæring af træer og buske kan området inddeles i fire underområder, som vist på figuren 
nedenfor. 

 

Figure 7. Beskæring i underområder 

I de fire områder er forslaget til beskæring af træer og buske: 

1. Døde, væltede og knækkede træer og buske fjernes, men ellers gøres ikke yderligere. 

2. Døde, væltede og knækkede træer og buske fjernes, og der skabes udkig fra stien og til søen 
fra stien hele vejen rundt.  Dette er den mest benyttede sti, og det prioriteres derfor i 
beskæringen. 

3. I området tæt på stier fjernes døde, væltede og knækkede træer, men ellers får området lov at 
henligge som nu. 

4. Der skæres ned, så der bliver frit udsyn til søen fra det grønne område i øst. 
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4.3. Bord-bænkesæt og skraldespande i området 
Flere steder omkring den store sø er der er der hyppigt lystfiskere, børn, og unge, som slapper af og 
nyder området.  For at give bedre mulighed for dette, er der nedenfor på figuren forslag til nye 
steder for bord-bænkesæt, og fjernelse af eksisterende. 

 

Figure 8. Bord-bænksæt og skraldespande opsættes/fjernes 

Det tre steder, hvor der ønskes nye bord-bænkesæt er der rimelig plads, dog skal der imod øst 
ryddes lidt tjørnekrat.  Bord-bænkesættene skal fastmonteres, for eksempel støbes fast, således at de 
ikke kan flyttes. 

De tre steder hvor der skal monteres bord-bænksæt er der allerede små skraldespande.  Disse 
skraldespande ønskes opdateres til nyere og større, da der er erfaring for at spandene ofte er for 
små, og affald derfor bliver efterladt på jorden. 

Det bord-bænkesæt, som ønskes fjernet, er et gammelt sæt, der står i beplantningen, hvor der ikke er 
lys eller udsigt. 

4.4. Rørføringer og dræn 
Det er allerede nogle rørføringer under stierne og imellem de forskellige vandområder i Stråmosen.  
Der er formentlig aldrig blevet sat nye rørunderføringer i ved stierne både vest og øst for mosen.  
Rørene er ødelagt og ser medtaget ud.   

Placering af rørene ses på figuren nedenfor. 

 

Figure 9. Rørføring til udskiftning 
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5. Budget 

5.1. Omkostninger 
Overslag over omkostninger inkl. moms til gennemførelse af projektet er vist nedenfor: 

Beskæring og brug af større maskiner (kun estimat) 160.000 kr. 

Bord-bænksæt nye (indkøbes af Egedal Kommune) 20.000 kr. 

Skraldespande fornyes (opstilles af Egedal Kommune) 10.000 kr. 

Rørføringer og dræn (udføres af Egedal Kommune) 20.000 kr. 

Frivilligt arbejde (værdien af) 25.000 kr. 

Omkostninger samlet 235.000 kr. 

5.2. Finansiering 
Overslag over forslag til finansiering af projektet er vist nedenfor: 

Nordea Fond 100.000 kr. 

Tuborgfondet 45.000 kr. 

Egedal Kommune (værdien af arbejde og materialer) 50.000 kr. 

Grundejerforeningen Kildeholm III 5.000 kr. 

Grundejerforeningen Kildeholm IV 10.000 kr. 

Frivilligt arbejde (værdien af arbejdet) 25.000 kr. 

Finansiering samlet 235.000 kr. 

Såfremt dele af finansieringen ikke fuldt opnås, vil projektet blive tilpasset den tilgængelige 
finansiering. 

6. Håndtering af finansiering 

6.1. Ansøgning hos Nordea Fond og Tuborgfondet 
Grundejerforeningerne Kildeholm III og Kildeholm IV ansøger officielt Nordea Fond og 
Tuborgfondet om midler jf.  budget.  Initiativtagere Marianne Larsen og Aage Krogsdam er 
tovholder på denne ansøgningsproces. 

6.2. Grundejerforeningernes bidrag 
Tilskud fra grundejerforeningerne Kildeholm III og IV er betinget af at Nordea Fond, Tuborgfondet 
og Egedal Kommune også bidrager, dog er fuldt bidrag i forhold til ovenstående ønske ikke 
påkrævet.  Grundejerforeningernes generalforsamlinger skal muligvis høres inden tilskud, hvilket 
de respektive bestyrelserne skal tage stilling til. 
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7. Arbejdets udførelse 

7.1. Egedal Kommune 
Kommunen har overordnet ansvaret for området, da det ligger på deres matrikel og er reguleret 
under naturbeskyttelseslovens § 3. 

7.1.1. Planlægning 

Kommunen planlægger udførelsen, således at det samtidig kan sikres at de nødvendige tilladelser, 
til for eksempel udskiftning af rør, kommer på plads internt i kommunen.   

7.1.2. Beskæring 

Kommunens afdeling for miljø og teknik bestemmer hvilke træer og buske der skal fældes. 

7.1.3. Nye rørføringer og dræn 

Entreprenørarbejde med nye rør og dræn i området bliver håndteret af Egedal Kommune. 

7.1.4. Borde- og bænksæt 

Egedal Kommune sørger for indkøb og opstilling af 3 nye bord- og bænkesæt til området. 

7.1.5. Skraldespande 

Egedal Kommune sørger for indkøb og montering af nye skraldespande til området.   

Kommunen står også for tømningen af disse skraldespande, hvilket også i et vist omfang er 
foretaget tidligere. 

7.2. Entreprenør 
Entreprenøren fælder de buske og træer som kommunen har anvist.  Grene laves til flis eller 
brændes af efter kommunens anvisning.  Kommunen håndterer forsvarlig afbrænding på disse 
bålpladser. 

Brænde efterlades til beboerne. 

7.3. Frivilligt arbejde og engagement 
Der har generelt været stor interesse blandt områdets beboere i forbindelse med tidligere møder ang.  
Stråmosen.   

Der også konkret tilbud om at udføre frivilligt arbejde i forbindelse med at slæbe af grene til enten 
flismaskine eller afbrænding samt fjernelse af træ til brug for pejse og brændeovne fra nedenstående 
beboere i de nærliggende grundejerforeninger.  I skrivende stund har ca. 20 personer givet positiv 
tilbagemelding. 

Det anslås at det frivillige arbejde med bortslæbning af brandbart materiale i form af grene m.v.  til 
bålpladser fra medlemmer af grundejerforeningen har en værdi af cirka 25.000 kr. 
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8. Tidsplan 
Der kan løbende søges om støtte i de to fonde, Nordeas Grønne fond og Tuborgfondet. 

Ansøgningerne indsendes hurtigst muligt, idet der kan gå op til 2-3 måneder inden der foreligger 
svar. 

Det ventes, at der er givet enten tilsagn eller afslag inden den 1.  september 2016.   

Er svarene positive, markerer kommunen inden den 1.  november 2016 hvilke træer, grene og 
buske, der skal fjernes. 

Derefter aftales med entreprenøren, hvornår arbejdet kan gå i gang dog tidligst efter løvfald i 
november 2016. 

9. Efterfølgende vedligehold 
Det er grundejerforeningernes opfattelse, at den løbende vedligeholdelse op pleje af området efter 
genopretning udføres af Egedal Kommune. 

Det vurderes at denne løbende naturpleje efter genopretningen ikke vil være særligt 
ressourcekrævende, såfremt det sker en gang årligt. 

10. Kontakter 

10.1. Initiativtagere Marianne Larsen og Aage Krogsdam 
Marianne Larsen og Aage Krogsdam, Vinlandsvej 9, 3650 Ølstykke, Tlf.  40 50 60 98. 

10.2. Grundejerforeningen Kildeholm III 
Formand Brian Olsen, Jellingvej 8, 3650 Ølstykke, Tlf.  52 18 96 83. 

10.3. Grundejerforeningen Kildeholm IV 
Formand Morten Zilmer, Lejrevej 6, 3650 Ølstykke, Tlf.  23 25 62 56. 

10.4. Egedal Kommune 
Center for teknik og miljø, Tlf.  72 59 60 00. 


