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Opgaver ved Springdam og Ubberød Dam
 
Rydning 
Rydningen omfatter området markedet med grøn linie på nedenstående figur.
 

Figur 1.: Oversigtskort.  
 
De træer, der skal bevares, udpeges af tilsynet. 
 
Generelt skal følgende bevares:

• Eg, kirsebær/fuglekirsebær, morel og andre bærbærende træer
• Træer og buske, der går ud over vandfladen eller ned i denne
• Døde træer, der ikke er til fare for færdsel på stien

 
Generelt skal alle ahorn og rødel fjernes.
 
En række bevaringsværdige træer (men ikke alle) 
basis, heriblandt tre skørpil, nogle større fuglekirsebær mv. 
 
Københavns Universitet ved arbo
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Opgaver ved Springdam og Ubberød Dam 

Rydningen omfatter området markedet med grøn linie på nedenstående figur.

bevares, udpeges af tilsynet.  

Generelt skal følgende bevares: 
Eg, kirsebær/fuglekirsebær, morel og andre bærbærende træer
Træer og buske, der går ud over vandfladen eller ned i denne 
Døde træer, der ikke er til fare for færdsel på stien 

Generelt skal alle ahorn og rødel fjernes. 

En række bevaringsværdige træer (men ikke alle) er markeret med rød spraymaling nær 
basis, heriblandt tre skørpil, nogle større fuglekirsebær mv.  

Københavns Universitet ved arboretsmesteren deltager i opstartsmøde
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Rydningen omfatter området markedet med grøn linie på nedenstående figur. 

 

Eg, kirsebær/fuglekirsebær, morel og andre bærbærende træer 
 

markeret med rød spraymaling nær 

deltager i opstartsmøde og efter behov.  
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Mindre træer og buske fældes, og materialet herfra stakkes efter anvisning. 
 
Nogle af de større stammer afgrenes og placeres på en måde, så de kan anvendes som 
primitive bænke. 
 
Enkelte af de større træer ringbarkes og efterlades til gavn for fugle og insekter. 
 
Kørespor på stien langs søen skal udjævnes. 
 
Ændring af udløbsbygværk 
Det nuværende afløb fra søen består af et rør, der er vurderet til at være Ø 400 mm. 

 
 

 
Figur 2.: Udløb  
 
På begge sider af røret er der gevindjern, visuelt vurderet til ca. 12 mm. 
 
Udløbet skal neddrosles. Dette gøres ved at sætte en jernplade for den nedre halvdel af 
afløbet, jf. figur 3. 
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Figur 3.: Principskitse, ikke målfast.
 
I jernpladen bores et hul på Ø 
bunden af røret.  
 
Jernpladen fastgøres til de to nuværende 
til en 8 mm bolt, der skal fæstne pladen til Ø 400 mm røret. 
tykkelse på 10 mm. 
 
Det påhviler entreprenøren at foretage en præcis opmåling til arbejdets udførelse.
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Principskitse, ikke målfast. 

I jernpladen bores et hul på Ø 70 mm, så bunden af hullet er i samme niveau som 

Jernpladen fastgøres til de to nuværende gevindjern, og nederst på pladen bores der hul 
til en 8 mm bolt, der skal fæstne pladen til Ø 400 mm røret. Jernpladen skal have en 

Det påhviler entreprenøren at foretage en præcis opmåling til arbejdets udførelse.
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70 mm, så bunden af hullet er i samme niveau som 

gevindjern, og nederst på pladen bores der hul 
Jernpladen skal have en 

Det påhviler entreprenøren at foretage en præcis opmåling til arbejdets udførelse. 


