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Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 

Ved Gyvelhuse i Strandparken, matr. nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby 

 

Strandparken I/S søger hermed om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af 

anløbsbro ved Maglebæk Sø. 

 

Området hvor broen ønskes etableret bærer i dag præg af et stort slid og rørskoven er delvist 

nedslidt pga. den nuværende brug af området, hvor mange kajakker og SUP paddle boards lægger 

til og går i land. Området bruges meget af Brøndby kano og kajakklub, Brøndbys 

vinterbadeforening, skoler og institutioner og ligger desuden i tilknytning til kiosk- og 

toiletbygninger. 

 

Der ansøges om, at etablere en anløbsbro i træ for at mindske slid på søbredden og for at 

imødekomme ønsket om at kunne lægge til ved caféen i kajak. Anløbsbroen bygges i egetræ og 

funderes med pæle, broen vil fremstå i naturligt træ og vil falde naturligt ind i landskabet. Se også 

nedenstående referencebillede. Anløbsbroen er 2x6 meter. 

 

Som udgangspunkt ønskes anløbsbroen etableret hvor der i forvejen er minimalt med tagrør, så 

mindst muligt skal ændres indenfor projektområdet. Anløbsbroen ønskes etableret efter fuglenes 

ynglesæson i 2022 og ønskes at kunne tages i brug derefter. 

 

På vedlagte fotos ses området i dag og referencebilleder af tilsvarende bro.   

 

 

 

Med venlig hilsen  

Laura Freyberg  

Landskabsarkitekt – Strandparken   
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Kort med placering 

 
 


