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NOTAT: Svar på spørgsmål fra grundejerforeningerne i Viby-Dåstrup området

24. marts 2020

Mødet skulle have været holdt den 12. marts, men blev aflyst.
Vores svar er skrevet under hvert spørgsmål med rød tekst.
Grundejerforeningen Birkager:
1. Hvad er planerne for arealerne i Kildemosen? [Mette]
Ligesom mange andre statslige og kommunale driftsenheder arbejder Veje og Grønne områder for at
udvikle og sikre biodiversiteten på de arealer vi har i vores drift. Netop Kildemosen er sammen med 4
andre kommunale parkarealer udvalgt til at få lavet en grundig undersøgelse af forekomsten af fugle,
botanik, sommerfugle, bier, svampe og flagermus. Resultaterne kommer ind i disse uger og der er mange
gode og spændende naturopdagelser i Kildemosen, som vi glæder os til at fortælle om, når vi har samlet
op på alle resultaterne.
Indtil videre gælder den driftsplan, som hele tiden har gældt for Kildemosen, og som I kender fra mosen. Vi
forventer, at den bliver suppleret med tiltag til yderligere at understøtte artsrigdom af dyr og planter i
området.
Et andet tiltag i Kildemosen er, at der bliver etableret en lille trappe, som skal gøre adgangen fra Mågevej
og ned ad skrænten til Kildemosen lidt nemmere. På grund af den aktuelle coronasituation er det lige nu
svært at give et tidspunkt for, hvornår den bliver bygget.
Er der stadigvæk planer om at føre en sti fra Kildemosen ud til Klosterskoven?
Stien er omtalt i den nyeste politisk vedtagne handlingsplan for Grøn-Blå strategi, så svaret er ”ja”.
https://roskilde.dk/sites/default/files/Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2020-23.pdf
Beboerne rundt om mosen er fortsat plaget af råger. Hvilke tiltag har kommunen planlagt for bekæmpelse?
I den lovlige bekæmpelsessæson bliver der fortsat skudt store unger på rede. Det er der ikke planer om at
ændre.
Vil der blive foretaget en oprydning af arealerne, således at åen og mosen bliver synlige?
Hvis spørgsmålet skal forstås på den måde, at Grf. Birkager ønsker, at der bliver lavet et indkig til
vandspejlet og hvis ønsket kan kombineres med arbejdet for biodiversitet i området, så vil VGO gerne
prøve om vi kan finde et par steder hvor der kan åbnes op for indkig.
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2. Manglende renholdelse af fortovene f.eks. langs med Vibevej [Anita]
Nogle af fortovene på Vibevej er meget smalle, da der både er græs og hække, der ikke bliver klippet ind.
Der er også nogle, som ikke vintervedligeholder fortovene.
Skal de grundejere, som bor i grundejerforeningen Birkager ud til Vibevej, skal de vintervedligeholde og
renholde fortovet langs med Vibevej?
Nej, dem på Ternevej som har skel op mod Vibyvej, skal ikke selv renholde eller vintervedligeholde
fortovene på Vibevej. Jeg har lavet et kortudsnit, hvor I i jeres nærområde kan se, hvem der er fritaget, og
hvilke grundejere, som selv skal ordne fortovene. Pink farve = private; Lilla farve = kommunen.

Man er velkommen til at melde ind via kommunens giv et praj app, hvis der steder, hvor fortovet er meget
smalt at gå på pga. græs mm. Det gælder både steder, hvor det er kommunen, som har pligten, og hvor
det er grundejerne. Hvis det er steder, hvor det er grundejernes ansvar, sender vi grundejerne et varsel om
påbud om at fjerne det. I sidste instans kan vi udføre arbejdet på deres regning.
3. Stigende trafik og høj hastighed på Vibevej og Birkedevejen [Morten]
Er der udført hastighedsmåling på Birkedevejen? Hvad var resultatet?
Kunne der blive udført en hastighedsmåling ved byskiltet på Birkedevejen?
Kan der blive foretaget en måling på Vibevej?
Vil der kunne igangsættes nogle tiltag for nedsættelse af farten på de 2 strækninger?
Der er lavet trafiktælling på Vibevej i foråret 2017 ud for Vibevej 12. Tællingen viste, at der var 842
køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. Gennemsnitshastigheden lå på 44,6 km/t og 85 %-fraktilen
(den hastigheden som 85 % af trafikanter kørte op til) lå på 53,2 km/t. Med en hastighedsgrænse på 50
km/t er dette ikke alarmerende i forhold til mange andre veje, hvor hastighedsoverskridelserne er meget
større.
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På Birkedevejen er der udført trafiktælling i 2019 mellem Vibevej og Birkedevejen nr 1. Tællingen viste, at
der kører 501 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. Gennemsnitshastigheden er 46,5 km/t og 85
%-fraktilen ligger på 61,4 km/t. Dette er inden for byzonegrænsen, men ikke alarmerende i betragtning af,
at der ligger en åben mark på den ene side.
Vi har ingen planer om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på de to veje.
Grundejerforeningen Dåstruplund:
4. Kan kommunen hjælpe os med at gøre noget ved rågerne, som har søgt tilflugt i og omkring Dåstrup Kirke
og grundejerforeningen Dåstruplund? [Mette]
Som kommune må vi ikke udføre eller igangsætte rågebekæmpelse på ”anden mands” grund. Det er grundejeren,
som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til rågeregulering. Men vi må gerne give nogle gode råd og
henvisninger om reguleringen.
På dette link kan man læse om, hvordan man kan få tilladelse til regulering
https://naturstyrelsen.dk/media/186005/information-om-raager.pdf
Vær opmærksom på at der kun er én måned – perioden fra 15. december – 15. januar til at ansøge om regulering.
Derefter skal grundejeren finde nogen til at udføre reguleringen, som har tilladelse til det. Grundejer kan f.eks.
kontakte Roskilde og Omegns jagtforening. Link til deres hjemmeside er her: http://www.rjf.dk/.
Herunder uddrag fra Naturstyrelsens opslag:
”Hvem kan søge om regulering?
Regulering af råger i og ved kolonier kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Kun ejeren eller forpagteren af
ejendomme, hvorpå kolonien findes, kan søge om tilladelse til regulering. Lodsejer/forpagter skal søge om
tilladelse til regulering via Naturstyrelsens hjemmeside på
www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/
1. Grundejeren kan efterfølgende bemyndige andre til at foretage reguleringen. Tilladelsen fra Naturstyrelsen
skal medbringes under reguleringen. Kun personer med gyldigt jagttegn må foretage reguleringen. Man
skal være over 18 år for at foretage regulering.
§13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede
marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.
Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må reguleres inden redebygning og
æglægning, samt til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj -15. juni.
Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker i perioden 1. maj –
30. juni. ”
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Grundejerforeningen Stendyssen:
1. Leje af lokale på Dåstrup Skole ifb. Med vores fastelavnsarrangement, da det tit ligger i uge 7-8, hvor
skolen er lukket. Har vi mulighed for at hjælpe med en løsning? [Mette]
I Veje og Grønne Områder kender vi ikke de forskellige skolers måder at styre deres lokaler. Vores bedste råd
til jer er, at I håndterer spørgsmålet så lokalt som muligt ved at kontakte skolen på vibyskole@roskilde.dk
Grundejerforeningen Blomstermarken:
2. Hvad er planerne for det område ved den nye spejdergrund, hvor der er fældet en masse træer? [Mette]
Planerne er, at der bliver indplantet ny skovplantning. Den plan er ikke konkret endnu, da vi afventer beslutning
om hvordan krydsningen af Assendløsevej/Vibyvejen/Dalen/Grønningen skal løses.
Punkter fra Veje og grønne Områder:
3. Hvilke veje, stier og fortove bliver renoveret i 2020? [Anita]
Følgende veje får nyt slidlag i jeres område i 2020:






Æblehaven
Alfedalen
Lindevej
Fasanvej
Spurvevænget

Af fortovsrenoveringer kan nævnes ovenstående, som bliver enten helt- eller delvist renoveret. Vi håber
også på at kunne fortsætte renoveringen af fortovene på sidevejene på Emilsgave.
Eventuelt og forslag til næste mødedato:
Forslag til næste møde er torsdag den 18. marts 2021 kl. 15.30-17.30.

