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§ 1. Indledning 
1.1. Dette reglement for Bagsværd Sø er udstedt af Gladsaxe Byråd. Bagsværd Sø er 
klassificeret som et privat vandløb, jævnfør vandløbslovens kapitel 4. (Lov nr. 302. af 
9.6.1982 med senere ændringer). Reglementet gælder for søen og de skraverede 
landområder på kortbilag 1. 

1.2. Reglementet har til formål at sikre den mest hensigtsmæssige benyttelse af søen og 
de tilstødende offentligt tilgængelige arealers funktion som fritidsområde, at værne dyre- 
og planteliv i, på og omkring søen og at sikre ro og orden på og ved denne.  

1.3. Alle, der færdes i naturen på og ved søen, skal rette sig efter de anvisninger, som 
gives af de respektive ejere eller disses repræsentanter, eller som fremgår af dette 
reglement, skiltning eller på anden måde. 

§ 2. Sejlads 
2.1. Sejlads med ikke motordrevne småfartøjer som robåde, sejljoller, kajakker, kanoer og 
lignende er tilladt for enhver, uanset om fartøjet er hjemmehørende ved søen, på de vilkår, 
som fremgår af reglementet, jfr. dog § 5.4. 

2.2. Al sejlads på søen sker i enhver henseende på vedkommendes egen risiko. 

§ 3. Sejladsrestriktioner 
3.1. Sejlads med motorbåde og windsurfing er ikke tilladt. 

3.2. Dispensation fra § 3.1. vedrørende motorbåde kan søges hos Gladsaxe Byråd af 
foreninger. Dispensation kan ikke gives til privat sejlads med motorbåd. Erhvervsmæssig 



personbefordring med fartøjer på søen må alene udføres af Den fælleskommunale 
Bådfart. 

3.3. Dispensation efter § 3.2 meddeles skriftligt og for 1 år ad gangen. Dispensation er 
bl.a. betinget af, at den til enhver tid værende fører af fartøjet er over 16 år, og at fartøjet 
stedse holdes teknisk i orden, herunder at det ikke støjer unødigt. Fartøjer, som meddeles 
dispensation, må højst sejle med en fart af 15 km/t. Ledsagefartøjer ved konkurrence eller 
træning dog så hurtigt, som der er behov for. Ledsagefartøjers retursejlads må højst ske 
med 15 km/t. Sejlads med motorbåd må aldrig finde sted i tidsrummet fra ½ time efter 
solnedgang til solopgang.  

3.4. Forbud mod sejlads med motorbåd gælder ikke kommunens personale og personale 
fra andre offentlige myndigheder, som i embeds medfør sejler på søen i motorbåd, idet 
sådan sejlads højst må ske med en fart af 15 km/t. Besætningen ombord skal kunne 
legitimere sig. 

§ 4. 
I forbindelse med sportsarrangementer på søen kan kommunen udstede fuldstændig eller 
delvis sejlforbud på søen for både, som ikke er involveret i stævnet. Forbudet 
bekendtgøres ved opslag og annoncering i pressen. 

§ 5 Registrering 
5.1. Ejere af fartøjer omfattet af § 6.2. skal sørge for, at det forsynes med en 
identifikationsmærkat, før det benyttes til sejlads på søen. Om muligt skal mærkaten 
placeres øverst på styrbord side af stævnen. Mærkaten udleveres ved henvendelse til 
Gladsaxe Kommune.  

5.2. Foreninger og institutioner, som har hjem sted ved Bagsværd Sø, og som har fartøjer 
omfattet af § 6.3., skal senest 1. februar hvert år oplyse kommunen om, hvor mange 
hjemmehørende fartøjer foreningen/klubben har, og hvor mange hjemmehørende fartøjer 
medlemmerne har, jfr. § 6.3.  

5.3. Medmindre et fartøj omfattet af § 5.2. tydeligt er markeret med vimpel, flag, påskrift 
eller på anden entydig måde fremtræder som tilhørende en klub med hjemsted ved søen, 
skal det forsynes med en identifikationsmærkat. Denne udleveres af kommunen mod 
betaling af administrationsomkostningerne. Byrådet kan fastsætte, at alle fartøjer skal 
forsynes med mærkat. 

5.4. Gladsaxe Byråd kan fastsætte et maksimum for det antal fartøjer, som har ret til 
sejlads på søen. For hjemmehørende fartøjer ved reguleringer af antallet af fartøjer, som 
omfattes af § 6.3. og 6.4. For ikke hjemmehørende fartøjer ved fastsættelse af, hvor 
mange fartøjer, der dagligt tillades adgang. Sådan tilladelse for ikke hjemmehørende 
fartøjer kan evt. betinges af betaling af gebyr til dækning af udgifterne ved administration 
af ordningen. Oplysning om eventuelle begrænsninger, og om hvor sejltilladelse 
erhverves, kan fås hos kommunen, og vil i givet fald tillige fremgå af opslag ved søen. 

§ 6 Hjemmehørende fartøjer. 
6.1. Fartøjer, der betragtes som hjemmehørende ved Bagsværd sø, er angivet herunder i 



stk. 2 - 5. Hjemmehørende er endvidere udlejningsbåde fra bådudlejningen ved Nybro. 
Andre fartøjer er ikke hjemmehørende ved søen.  

6.2. Hjemmehørende er fartøjer ejet af privatpersoner eller bådelaug - med ret til 
bådehold. Bredejere med ret til bådehold kan have fartøjet liggende ved egen bred eller for 
svaj ud for egen ejendom. Fartøjer, der ligger for svaj, må højst ligge 20 m. fra bredden. 
Øvrige fartøjer skal fortøjes ved bådebro eksisterende ved reglementets ikrafttræden, jfr 
dog § 5.1. 

6.3. Hjemmehørende er fartøjer tilhørende foreninger, som har hjemsted ved Bagsværd 
sø, fartøjer tilhørende medlemmer af disse og fartøjer tilhørende institutioner, der ved 
reglementets ikrafttræden havde fartøjer ved søen i hertil etablerede anlæg. 

6.4. Hjemmehørende er fartøjer, tilhørende private eller klubber, som ikke har hjemsted 
ved søen, når der er tale om fartøjer, der benyttes til sportskonkurrence i roanlægget eller 
træning her i regi af en organisation, som er berettiget til at benytte anlægget.  

6.5. Udover fartøjer, som er hjemmehørende efter stk. 2 - 4, må kun fartøjer, hvortil der er 
lejet bådplads efter § 7 ligge i søen ved broer og anlæg. Sådanne fartøjer er også 
hjemmehørende.  

§ 7 Leje af bådplads. 
7.1. Udlejning af bådplads ved anlæg ejet af Gladsaxe Kommune jfr. § 6.5. forestås af 
kommunen. Lejere har ret til sejlads i søen. Bådejere med bopæl i kommunen har 
fortrinsret til leje af bådplads.  

7.2. Leje af bådplads betinges af lejebetaling. Lejens størrelse fastsættes af Byrådet. 
Lejebetaling sker for et kalenderår ad gangen.  

7.3. Alle bådpladser er nummererede. Oplysning om vilkår for leje af bådpladser kan fås 
hos kommunen og fremgår af lejebevis.  

§ 8 Udlejning af både m.v. 
Udlejning af fartøjer omfattet af § 6 må ikke finde sted. Virksomhed med bådudlejning ved 
søen må kun finde sted, såfremt der er indhentet skriftlig tilladelse hertil hos Gladsaxe 
Kommune. 

§ 9 Sejladsregler 
9.1. Alle, der færdes på søen, er forpligtet til at optræde hensynsfuldt og være 
agtpågivende, så fare eller skade på personer eller ting undgås, og øvrig færdsel ikke 
forstyrres eller hindres. 

9.2. Gældende lovgivning om sejlads skal overholdes. Særligt fremhæves følgende: 

• Enhver vigemanøvre skal udføres, så hensigten i god tid er tydelig. 
• Ved fare for sammenstød mellem fartøjer, som har modsat sejlretning, skal begge 

holde mod styrbord. 
• Et fartøj, som indhenter et andet, skal vige for det, som indhentes. 



• Ved sejlads mellem solnedgang og solopgang skal motorbåde føre hvidt toplys, 
som er synligt hele horisonten rundt, samt hvis det er praktisk muligt sidelys (grønt 
styrbords lys og rødt bagbords lys). Andre både skal føre hvidt lys på en måde, så 
det er synligt i videst muligt omfang. 

Under kapsejlads på kapsejladsbanerne følger deltagerne de for sådan sejlads gældende 
regler. 

9.3. Ophold indenfor den afmærkede kapsejladsbane og sejlads parallelt med denne 
nærmere end 100 m fra sydligste bøjerække, er forbudt for fartøjer, der ikke benyttes til 
træning eller som ledsagefartøj. Krydsning af banerne må kun ske, når det utvivlsomt kan 
ske uden ulempe for trænende fartøjer eller sådannes ledsagefartøj. 

9.4. Når der er sejladsforbud i henhold til § 4, er indsejling i søen fra kanalen til Lyngby Sø 
forbudt for andre end rutebåde.  

§ 10 Ordensregler 
10.1. På søen, områder langs søen, som ejes af Gladsaxe Kommune, langs søbredden og 
på Gåseholmen er følgende ordensregler gældende: 

10.2. Ved færdsel og ophold skal udvises passende og hensynsfuld optræden. Støjende 
adfærd skal undgås, og anvendelse af musikinstrumenter og elektroniske apparater må 
kun finde sted, hvis det ikke giver anledning til gene for andre. Tilladelse til 
musikarrangementer kan dog søges, jfr § 11. 

10.3. Overnatning må ikke finde sted i fartøjer på eller ved søen. Overnatning i telt på 
arealer tilhørende kommunen må kun ske efter skriftlig tilladelse. Bål udenfor anlagte 
bålpladser må kun tændes efter tilladelse fra Gladsaxe Kommune. 

10.4. Sejlads og ophold nærmere end 50 m. samt landgang på Gåseholmen i fuglenes 
yngletid - 1.4. til 31.7. - er forbudt. Udenfor dette tidsrum må ophold på øen kun være 
kortvarigt.  

10.5. Hunde må ikke medtages på fartøjer, bortset fra bådfartens. Hunde, der færdes 
langs søen, skal føres i snor. 

10.6. Det er forbudt at medbringe nogen form for skydevåben, herunder luftgevær, bue og 
pil, slangebøsse m.v.  

10.7. Dyre- og planteliv skal lades uforstyrret. Det er således forbudt at skræmme eller på 
anden måde forulempe dyrene. Reder, æg og yngel må ikke røres.  

10.8. Siv- og rørbevoksning må ikke beskadiges eller befærdes. Siv- og rørskærer kun 
tilladt efter indhentet skriftlig tilladelse fra Gladsaxe Kommune.  

10.9. Indsamling af planter, afskæring og afbrækning af grene, træer eller anden 
bevoksning samt plukning af blomster er ikke tilladt. Indsamling af ikke fredede planter 
m.v. kan dog finde sted i begrænset omfang i forbindelse med skoler og institutioners ture i 



området, når disse sker under kyndig ledelse i undervisningsøjemed. Tilsvarende gælder 
for ture ledet af en naturvejleder. 

10.10. Gravning i arealer, der støder til søen, er ikke tilladt. 

10.11. Henkastning af affald, herunder papir, dåser og flasker i søen og tilstødende 
områder er forbudt. 

10.12. Mærkebøjer, rekvisitter, pontoner og andre anlæg anbragt i og ved søen må ikke 
berøres af uvedkommende. 

10.13. Om badning i søen henvises til politivedtægten. Færdsel på søen, når denne er 
islagt, må kun ske i det omfang, dette er tilladt i henhold til politivedtægten. Badning og 
færdsel på isen sker altid på eget ansvar. 

10.14. Kørsel med cykler af enhver art udenfor cykelstier er ikke tilladt. 

10.15. Anvendelse af fyrværkeri må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra 
Gladsaxe Kommune. 

§ 11 
11.1. Ikke kommercielle aktiviteter på og ved søen, organiseret af foreninger og 
institutioner m.fl., må - når de omfatter mere end 30 personer - kun finde sted med 
kommunens skriftlige tilladelse. Det er tilladt arrangøren af sådanne arrangementer at 
opkræve deltagergebyr til dækning af arrangørens udgifter ved det konkrete arrangement. 
Sædvanlige arrangementer, som udelukkende finder sted indenfor det område, som er 
overladt en ved søen hjemmehørende forening/klub, kan finde sted uden særlig tilladelse. 

11.2. Kommercielle arrangementer, herunder aktiviteter arrangeret af forretninger og andre 
erhvervsvirksomheder, hvor der tilsigtes/opnås en økonomisk gevinst gennem 
deltagerbetaling, sponsorindtægter eller på anden måde, må kun finde sted med 
kommunens skriftlige tilladelse. Tilladelsen kan gøres betinget af betaling af kommunens 
omkostninger, som er forårsaget af det pågældende arrangement. Kommunen kan betinge 
tilladelse til et arrangement af en sikkerhedsstillelse for skader, oprydningsudgifter mm. 

11.3.1. Enhver ansøgning skal indeholde oplysning om den ansvarlige for arrangementet, 
herunder oplysning om kontaktperson og dennes telefonnummer.  

11.3.2. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser 
foreligger. 

11.3.3. Efter ethvert arrangements afslutning er det arrangørens opgave at sørge for 
fuldstændig oprydning. 

11.3.4. Såfremt et arrangement også involverer skovområder udover stisystemet langs 
søbredden, skal tilladelse tillige indhentes fra de respektive skovejere (Statsskovvæsenet, 
Frederiksdal Skovdistrikt og/eller Lyngby-Taarbæk kommune (Sophienholm)).  



§ 12 Jagt og fiskeri 
12.1. Jagt på og ved søen må alene udøves af personer, som Gladsaxe Kommune har 
givet tilladelse hertil. 

12.2. Erhvervsmæssig fiskeri i søen er forbudt.  

12.3. Fiskeri i søen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven. 
Der må ikke anvendes harpun, lyster, eller selvfiskende redskaber af nogen art, såsom 
ruser, net eller lignende. Åleliner er dog tilladt. 

12.4. Fiskeri fra arealer tilhørende Gladsaxe Kommune er tilladt hele året med medegrej. 
Kastegrej må anvendes i perioden fra 1.11. til 1.4. 

12.5. Fiskeri fra fartøjer er tilladt med kaste- og medegrej samt med liner trukket efter båd. 
Linelængden, som trækkes efter båd, må ikke overstige 25 m., målt fra stangspids til 
agn/blink. 

12.6. Der må ikke fiskes fra Gåseholmen. 

12.7. Såfremt forholdene måtte tale herfor, kan Gladsaxe Kommune fastsætte restriktioner 
i fiskeretten, herunder eventuelt betinge denne af løsning af fisketilladelse. 

§ 13 Anlæg ved søen 
13.1. Etablering af anlæg af enhver art, herunder både- og badebroer, -huse, moler, havne 
m.v. samt anbringelse af forankrede flåder og andre flydende eller bundfaste indretninger 
må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Gladsaxe Kommune. 

13.2. De ved dette reglements ikrafttræden lovligt bestående broer og anlæg kan 
bibeholdes så længe de efter Gladsaxe Kommunes skøn vedligeholdes forsvarligt og 
eventuelt tidligere fastsatte vilkår overholdes. Det er en betingelse, at ejeren af sådanne 
tidligere etablerede anlæg indberetter eksistensen af disse til Gladsaxe Kommune senest 
1.7.1994. 

13.3. Udlån og udlejning af broer og dele af søbredden til bådpladser o. lign. må ikke finde 
sted uden skriftlig tilladelse fra Gladsaxe Kommune. 

13.4. Ændring af eksisterende anlæg eller genopførelse af tidligere anlæg må ikke ske 
uden tilladelse fra Gladsaxe Kommune. 

§ 14 Opgrødearealer 
14.1. Opgrødearealer og tørlagte områder må ikke forandres eller gøres til genstand for 
brug, fx. ved afgravning, bebyggelse o.l. 

14.2. Opfyldning i søen må ikke finde sted. 

§ 15 Tilsyn og påtale 
15.1. Det af reglementet omfattede område er under tilsyn fra Gladsaxe Kommune. 



Anvisninger fra kommunens personale, der legitimerer sig som opsynsberettiget, skal 
følges.  

15.2. Overtrædelse af reglementet eller undladelse af at efterkomme anvisninger eller 
påbud, kan medføre bortvisning fra området.  

Tillige kan rettigheder meddelt i medfør af reglementet inddrages, herunder retten til at 
have båd i søen. 

§ 16 Ikrafttræden 
Dette reglement træder i kraft 1.4.1994. 

Vedtaget af Gladsaxe Byråd den 9. marts 1994. 

  

Ole Andersen 

/                          Jørgen Sterner 

   

 


