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Andre fedninger og fortidsminder 

        
Bagsværd Søpark. Foto: Kurt Loftkjær                ”Hareskov Parkvej”. Foto: Kurt Loftkjær 

 

        
Skovbrynet. Foto: Kurt Loftkjær                          Nydam. Foto: Kurt Loftkjær 

 
I Gladsaxe er der desuden en række mindre fredninger og stifredninger. Hertil 
er der er række fortidsminder og herunder 6 gravhøje – Espehøj, Garhøj, 
Harrehøj Langdysse, Kirsebærhøj, Sneglehøj og Voldly stenalderdyssen. 
Endvidere er Tinghøj - og Buddinge Batteri samt Aldershvile Slotsruin alle 
fortidsmindebeskyttet. To bygninger er fredet. Det er Mørkhøjgård og Tinghøj 
Vandreservoir.  
 
Formand for DN Gladsaxe 
Kurt Loftkjær 
Amundsensvej 37 
2800 Lyngby 
fastnet: 45 88 94 66 
mobil:   30 29 94 66 
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Om DN Gladsaxe og fredninger 
 
Med denne folder vil DN Gladsaxe i anledning af DN’s 100-års jubilæum sætte 
fokus på fredningerne og fortidsminder i vores kommune 
 
DN Gladsaxe har i 30 år arbejdet uegennyttigt og bredt for at beskytte og 
forbedre eksisterende natur, miljø og landskaber. Vi anser os for at være 
naturens og miljøets stemme og det gør vi uden skelen til ømme politiske tæer. 
 
Det er lokalkomitéens ønske at skabe åbenhed og viden om naturens 
mangfoldighed og dens sammenhæng med vort eget liv.  

Inden for reglerne arbejder vi bl.a. med naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, 
landskabsbeskyttelse, fortidsmindebeskyttelse og anden beskyttelse herunder 
især EU-Habitatsreglerne. Vi arrangerer også turer og foredrag. 

 
DN Gladsaxes årlige nattergaletur i Smør- og Fedtmosen. Foto: Kurt Loftkjær 
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Fredninger i Gladsaxe 
 

 
Gladsaxe Kommune med angivelse af fredninger m.m.. Kort fra Københavns Amt 

 
Vores landskabsfredninger Bagsværd Sø, Radiomarken, Smør- og Fedtmosen 
samt Høje Gladsaxe Parken og Gyngemosen ligger ved kommunegrænsen til 
Københavns -, Lyngby-Taarbæk- og Herlev Kommune. Gladsaxe- og 
Bagsværdfortet ligger mere centralt. 
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Københavns Befæstningsanlæg 

 
Det hemmelige fort – Bagsværdfortet lå hengemt i årtier for størstedelen af offentligheden. Nu er 
det fredet. Foto: Kurt Loftkjær 

 
Københavns Befæstningsanlæg består af et stort antal forter, batterier til lands 
og til vands, et meget vidtstrakt oversvømmelsesanlæg samt Vestvolden, som 
er et meget langt voldanlæg med indbyggede fæstningselementer og voldgrav.  
 
Anlægget ligger som en ring omkring København og blev påbegyndt i 
1860’erne og fungerede frem til slutningen af 1. verdenskrig. Der knytter sig en 
lang politisk og historisk fortælling til dette på verdensplan enestående 
befæstningsanlæg og formentlig det mest arealmæssigt omfattende 
fortidsminde, som vi har i Danmark. I Gladsaxe har vi ud over Bagsværdfortet 
også Gladsaxefortet, som blev fredet i 1950’erne, Buddinge Batteri som er 
forsøgt fredet samt Tinghøj Batteri. De er privatejede og fortidsmindebeskyttet. 
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Høje Gladsaxe Parken og Gyngemosen 

 
Et kik fra Vandledningsvej mod vest. TV-byen anes i det fjerne. Foto: Kurt Loftkjær 

På vej ud af København i retning af Hareskoven umiddelbart efter 
Hjortespringkilens begyndelse ved Utterslev Mose ser man på 
Hillerødmotorvejens højre side mod nord Høje Gladsaxe som en bygningsvold 
på toppen af et storslået åbent morænelandskab og åse med græsmarker, enge, 
moser, krat og lunde. Gyngemosen følger kort efter begge sidder af vejen som 
et ret tilgroet moseområde. 

Parken er de sidste rester af det gamle landbrugssamfund. Området hænger 
sammen med Utterslev Mose og Vestvolden mod syd.  
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Bagsværd Sø og Lyngby Sø 

 
Morgendisen hersker over Bagsværd Sø. Foto: Kurt Loftkjær 

 
I og omkring Bagsværd Sø finder man et af Gladsaxes måske smukkeste og 
mest udnyttede naturområder. Søen er sammen med sin tvillingsø Lyngby Sø 
en del af Mølleåsystemet og byder på mange oplevelser indenfor flora og 
fauna. Lang bredderne ved den vestlige del af søen kan man bl.a. opleve 
bøgeskov. I den østlige del ses en usædvanlig smuk ellesump. Som noget nyt er 
vandplanter efter snart 100 års fravær vendt tilbage, hvorfor man i slutning af 
juni måned vil kunne se et blomstertæppe brede sig ud over dele af søen.  
På en rundtur på ca. 6 km kan den spadserende blive ført helt tilbage til 
jægerstenalderen. Ved søens bredder ligger endnu uudforskede bopladser, og 
bygninger fra den florissante periode i slutningen af 1778-1807. En afstikker i 
retning af Frederiksdal fører til fundamentsomridset af en kongelig bolig fra 
1600-tallet. 



Bliv medlem af DN!   
 

Læs mere om vores fredninger på www.dn.dk/gladsaxe  

Abonner på vores nyhedsfremsendelse på /www.dn.dk/Default.aspx?ID=7112   

Smør- og Fedtmosen 

 
Smør- og Fedtmosen set fra Klausdalsbrovej. Foto: Kurt Loftkjær 

 
Hele området ligger i en tunneldal fra seneste istid. Her udbreder sig en 
enestående mosaik af moser, småsøer i dødishuller, overdrevskov, kratmose, 
rørsump, enge og krat præger hele det fredede område. Området er begunstiget 
med et rigt og afvekslende dyre- og planteliv. Selvom moserne mod øst ligger 
tæt på motorvej, kan man sagtens opleve ro og idyl i det næsten uberørte 150 
ha store naturområde. Det er næringsrige moser, der ligesom Vestegnens moser 
er præget af tørvegravning som ophørte efter 2. verdenskrig og har derfor 
mange søer og vandhuller. Veludbygget stisystem fører vandrere og cyklister 
rundt i hele området. Fra Klausdalsbrovej som grænser op til området mod syd, 
har man en enestående udsigt ud over hele området med Hareskoven i 
baggrunden. 
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Radiomarken og ellesøområdet 

 
Ellesøområdet ved Radiomarken i vinterforklædning. Foto: Kurt Loftkjær 

 
Radiomarken rummer to helt forskellige og for Gladsaxe helt enestående 
naturtyper. Den østlige og tørre del af området er en overdrevsnatur og den 
anden og våde lavbundsdel er en helt enestående ellesump af stor betydning, da 
naturtypen er sjælden både nationalt og på europæisk plan. 
 
I ellesumpen ses Gladsaxes absolut mest mangfoldige og interessante 
plantevækst og dyreliv. Især padder og krybdyr er rigt repræsenteret og som 
noget særligt er der en hejrekoloni inde i sumpens mest beskyttede del.  
 
Områdets elletræer henstår året rundt ubeskrivelige smukke i varierende 
vanddybder. Om vinteren ligger der som regel et dekorativt isdække 
overdrysset med sne i forskellige mængder 


