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En rig natur ...
Området omkring de to søer har
en rig natur trods motorvejenes
nærhed.

Fauna

Der er et varieret fugleliv. Om
sommeren ses blandt andet top
pet lappedykker, fiskehejre,
skarv, blishøne, canadagås, krik
and m.v. Om vinteren og i træk
sæsonerne kommer en række

svømmefugle yderligere til: pibe
and, stor skallesluger, toppet skal
lesluger, hvinand, lille lappedyk
ker m.v.

Om vinteren er isfugl og vand
stæren ofte gæster i området.
Vallensbæk Mose er om vinteren

også et godt sted for rovfugle:
musvåge, vintermusvåge, tårn
falk m.v.

I sommermånederne synger nat
tergalen flere forskellige steder i

mosen. Den sjældne sydlige nat
tergal har visseår også optrådt på
disse kanter.

Af pattedyr optræder vores mind
ste rovdyr bruden foruden den
allesteds nærværende ræv. Muld

varpe og mosegrise taler vi ikke
om.

Vallensbæk Mose byder på
mange flotte sommerfugle: skov
randøje, arter af blåfugl, nælde
sommerfugl og mange andre.

Flora

Plantelivet er også spændende.
På arealer, der på nogle måder
kan minde om de gamle danske
overdrev, optræder usædvanlige
og smukke planter som pile
alant, rank frøstjerne og knoldet
mjødurt samt den lille plante
øjentrøst, der snylter på græsset,
men også selv har klorofyl. Den

sjældne og fredede snylteplante
stor gyvelkvæler, helt uden kloro

fyl og fotosyntese, ses nu og da.
Især på arealerne nord for Tue
holm Sø ses en smuk og afvek
slende flora.

Søerne har ofte brakvand på
grund af vejsaltet fra vejene.
Dette fremgår af vegetationen
ved søbredderne, hvor den salteI

skende strand-kogleaks flere ste
der danner bræmmer. Flotte plan
ter, som gul iris, vokser mange
forskellige steder i mosen. Mellem
motorvejene gror ligeledes mange
spændende planter.



Fisk

Der er rige muligheder for lyst
fiskeri i Vallensbæk Mose.

Her kan for eksempel fanges:
rudskalle, gråskalle, rimte, abor
re, gedde, karusse, brasen, ål, sø
ørred, og diverse karpearter. Alle
karper er fredede, og skal ved
fangst straks skånsomt genud
sættes.

Er du ikke medlem af en lokal

fiskeklub, kan du ved køb af et
dagkort, få mulighed for at fiske
i Vallensbæk Mose. Dagkortet
kan blandt andet købes hos
restaurant Mosen ved Tueholm

Sø og i visse lokale grejforretnin
ger. Reglerne for fiskeri i søerne
fremgår af dagkortet og
www.vallensbaekmose.dk. Det

et lovmæssigt kravat alle lystfi
skere mellem 18 og 65 år skal
løse det statslige fisketegn, som
kan købes på posthuse eller
www.fisketegn.dk. Du skal såle
des både have et dagkort til Val
lensbæk Mose og et statsligt
fisketegn, før fiskeriet begynder.

Nogle steder er fiskeriet i Mosen
ikke tilladt, ligesom der er steder,
hvor fiskeriet ikke er tilladt af

hensyn til fuglenes yngletid
Dette fremgår af fiskekortet.
Under vandskikonkurrencer må

der f.eks. ikke fiskes i Vallensbæk
Sø.

For at orientere sig om reglerne
for fiskeri i Mosen er det derfor

vigtigt at gennemlæse reglemen
tet på dagkortet, før fiskeriet
påbegyndes. Der er gode mulig
heder for at fange alle arter i
begge søer.

Da vandet i søerne stammer fra

afstrømningen fra de omkring
liggende byområder, er vandets
kvalitet af tvivlsom karakter.

Derfor frarådes det at spise fisk
som er fanget i Vallensbæk
Mose.

Fiskeklubberne, der med ca. 400
medlemmer tilsammen udgør
Vestegnens Sportsfisker Sam
menslutning, har fiskerettighe
derne i Vallensbæk Mose.
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Rekreative Muligheder ...
Områdets stier, søer og terræn
giver gode muligheder for
naturoplevelser, motion og fri
tidsaktiviteter som f.eks. gå
ture, cykelture, fiskeri, ridning
og kanosejlads. Området huser
således mange aktiviteter og
brugere.

Kanosejlads er udbredt og op
mod et par tusinde børn og
unge fra kommunernes for
eninger og klubber benytter
sig af denne mulighed.

Lystfiskeri er også udbredt og
der er flere lystfiskerklubber.

Vandskisport kræver medlem
skab af Vallensbæk Vandski
Klub.

Kogræsserforeningen har kvæg
og får på et større område ved
motorvejen.

Ved Tueholm Sø findes »Spi
sestedet Mosen« (parkering
ved Rendsagervej) som også
udlåner/udlejer møde/festlo
kale samt robåde.

Værn om naturen:
Forudsætningen for at bevare
området er, at brugerne anven~

der det med omtanke og visel
hensyn over for dyr og planter.

Beskyt områdets beplant
ning, bygninger og anlæg
og lad dyr og fugle være i
fred. Det er således ikke til
ladt at:

• efterlade affald herunder

cigaretskod

• gå med løse hunde

• færdes i nyplantninger

• beskadige eller fjerne
træer, planter og buske

• fodre fugle og andre dyr

• køre på knallert eller
andre motorkøretøjer

• ride på cykel- og gangs
tier - ridestien skal
anvendes

• bade eller soppe

• opstille telte uden særlig
tilladelse

• tænde bål uden særlig
tilladelse



Vallensbæk Mose -

et natur- og fritidsområde ...
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Vallensbæk Mose er et rekrea
tivt område skabt af menne

sker, der har forsøgt at kombi
nere behovet for tekniske

anlæg med ønsket om at skabe.
et stort smukt naturområde for

egnens borgere.

Vallensbæk Mose på ca. 50 ha.
ligger i krydsfeltet mellem Store
Vejleådalen og Vallensbækki
len, udfletningen Holbæk- og

Sydmotorvejen og med arealer
i Albertslund, Høje-Taastrup,
Ishøj og Vallensbæk Kommu
ner. De fire kommuner driver
arealet i fællesskab.

Området er karakteriseret ved
de ca. 30 ha. sammenhæn

gende søer - Tueholm og Val
lensbæk Sø og et landskab, der

giver mulighed for fine natur
oplevelser og mange friluftsak
tiviteter.

Historie

Oprindelig var området åbent
landbrugsland med mosearea
ler ned mod Store Vejleå. I for
bindelse med områdets udbyg
ning i 60'erne og 70'erne, blev
der behov for at sikre Store Vej
leås nærområder mod over

svømmelse, og det var årsagen
til at de to søer blev etableret i

1972 - til udligning af regn
vandstilstrømningen til Store
Vejleå fra de store nye bebyg
gede arealer i området (specielt
i Albertslund og Høje-Taastrup)
- de to søer har således stadig
status af kloakteknisk anlæg.
Samtidig hermed blev area-

lerne omkring specielt Tueholm
Sø moduleret, blandt andet

med overskudsjord fra udgrav
ninger til de mange boliger i
nærområdet. Høegsbjerget med
sine 30 meter over det omkring
liggende terræn og den tilstø
dende Kongsholmpark, er såle
des et resultat heraf og et mar
kant pejlemærke i området.

I 1976 blev interessentskabet

Vallensbæk Mose (ISVM) stiftet

med to repræsentanter fra hver
af de fire kommuner, med det
formål at skabe et rekreativt

område med et højt naturind
hold, til glæde for egnens bor
gere. I de efterfølgende år blev
stier, broer, beplantning, kyst
sikring og bebyggelse etable
ret, ligesom, der blev etableret
faciliteter for de mange bru
gere af området: Kanosejlads,
vandskisport, ridning, lystfi
skere, samt de mange menne
sker der på den ene eller anden
måde benytter området til
motion og naturoplevelser.



Naturpleje
I de senere år er der gjort en
del for at forbedre vandkva
liteten i Tueholm Sø. Søen er

belastet af urenheder og næ
ringsstoffer i forbindelse med
nedbørens afvaskning af veje
og tage. Ved blandt andet at
manipulere med artssam
mensætningen af fisk - flere
rovfisk og færre fredsfisk, er
det forsøgt at opnå en bedre
sigtbarhed i vandet. Ved bio
manipulationsforsøget i 2001,
indtraf denne effekt meget
hurtigt, men til gengæld betød
det opblomstring af vandpest,
der sidst på sommeren har
dækket store dele af søen.

Udbredelsen af vandpest har
dog været aftagende de sidste
par år.

I Vallensbæk Sø har der ikke

været politisk ønske om at
ændre på vandkvaliteten og
sigtbarheden, idet denne sø
primært bruges til vandski
sport, og man har været ner
vøse for en tilgroning af søen. I
2006 etableres en fisketrappe
ved afløbet fra Vallensbæk Sø

til Store Vejleå, for at give

mulighed for, at laksefisk kan
vandre op i den øvre ende af
Store Vejleå for at gyde.

For at bekæmpe de mange
bjørneklo, der gennem flere år
har bredt sig i området, er
ISVM begyndt at indhegne de
udsatte arealer og lade kvæg
og får stå for bekæmpelsen.

,t1 ~

;;;J ~



Kontakt. ..

Daglig drift:
Rendagervej 5,
2625 Vallensbæk

e-post: mpf@albertslund.dk
Tlf. på hverdage kl. 08:30-15:00: 4364-8471

Administration:
liS Vallensbæk mose
c/o Albertslund Kommune

Miljø- og Planforvaltningen,
Rådhuset, 2620 Albertslund

Tlf. på hverdage 8:30 - 15:00: 4368-6850

Spisested:
Restauranten" Spisestedet Mosen"
Rendsagervej 5
2625 Vallensbæk
Tlf. 4364-2413

www.spisestedet-mosen.dk

Links:

Albertslund Sportsfiskerklub .

Danmarks Naturfredningsforening
Albertslund lokal afd ..

Vallensbæk Ishøj lokal afd ..

Kogræsserne

Vallensbæk Vandskiklub .
Vallensbækmose .

www.fiskenask.dk

www.dn.dk/a Ibertsl und

www.dn.dk/va llensbaek -ishoj

www.kograes.dk

www.vvk.dk
www.vallensbaekmose.dk
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