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Dispensation til rydning af pilekrat på op til 500 m i en mose på
matr.nr. 36 g Dageløkke By, Humlebæk, Mosevej 23.
Du har den 31. maj 2017 ansøgt om dispensation til rydning af pil mm. og
optrækning af træstød i en tilgroet mose (se kort).

Kort over mosen. Lysbrun skravering = §3 beskyttet mose, stiplet streg = rørlagt strækning
af Dageløkkevandløbet, lyseblå streg = åben strækning af Dageløkkevandløbet, blå skravering
= 8 meter arbejdsbælte omkring Dageløkkevandløbet, stor cirkel = centrum for rydning af
træer, buske og træstød, 3 mindre cirkler = birketræer, som fældes.

Mosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det
betyder, at mosens tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation.
Afgørelse
Fredensborg meddeler dispensation til fældning af pil mm. og optrækning af
træstød på op til 500 m2 i en tilgroet mose på nedenstående vilkår. Afgørelsen er
truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. og 3. med
henvisning til § 3.
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Dispensationen gives på følgende vilkår:


Af hensyn til plante- og dyrelivet i mosen skal rydning og optrækning af
træstød foretages indenfor perioden 1. september - 1. marts.



Stammer, grene og træstød skal fjernes fra den §3 beskyttet mose og må
ikke placeres indenfor arbejdsbæltet omkring Dageløkkevandløbet.



Der må ikke foretages fodring i mosen.



Der må ikke sprøjtes eller gødskes i mosens umiddelbare nærhed.



Der må ikke plantes træer, buske eller udsås græsser eller andre
frøblandinger i mosen.



Der må ikke laves platforme eller terrasser ud i mosen uden tilladelse.



Der er ifølge Dageløkkevandløbets regulativ et 8 meter bredt arbejdsbælte,
hvor der ikke må ske rydning eller optrækning af træstød. Arbejdsbæltet er
udlagt, så kommunen har mulighed for at foretage vedligeholdelses af
vandløbet.

Begrundelse
Det er kommunens vurdering, at rydning af pilekrattet og optrækning af træstød vil
sikre en mose med både lysåbne og træbevoksede partier, som vil skabe
forudsætninger for at et mere alsidigt dyre- og planteliv.
Bemærkninger
Kommunen gør opmærksom på, at plejeforanstaltninger, der klart tjener til at
opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Det
gælder fx løbende rydning af selvsået pil, birk og andre buske og træer.
Fortidsminder
Hvis der findes spor af fortidsminder under arbejdet på ejendommen, skal arbejdet
i henhold til museumslovens § 27 standses og fundet skal straks anmeldes til
Museum Nordsjælland, 72170240. Museet beslutter, hvornår du kan genoptage
arbejdet.
Beskyttelsesinteresser
Mosen er som førnævnt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede
naturtyper. Det betyder, at mosens tilstand ikke må ændres uden kommunens
dispensation. I praksis er det antaget, at foranstaltninger uden for et beskyttet
område, men som ændrer områdets tilstand, også kræver dispensation. Det vil i
forhold til mosen fx være hvis der skal foretages grundvandssænkning på
ejendommen, som vil påvirke grundvandsstanden i mosen permanent.
Terrænregulering helt op til mosen, vil også kræve dispensation.
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Sagens baggrund
Mosen blev besigtiget i foråret 2017 i forbindelse med en forespørgsel om placering
af byggefelt på grunden. Mosen er under kraftig tilgroning med træer og buske,
især pil. Mosen er på ca. 2500 m2. Der er registreret forekomst af typiske moseog vandplanter som bl.a. bredbladet dunhammer, eng-rørhvene, vand-skræppe, gul
iris, knippe-star, blære-star, kattehale, stiv star, grå-pil, bånd-pil, lav ranunkel i
mosen.
Det kommunale vandløb, Dageløkkevandløbet, ligger i mosens udkant (se kort).
Internationale naturbeskyttelsesområder og visse dyr og planter
Ejendommen ligger ikke i eller i nærheden af Natura 2000 områder, jf.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om afgrænsning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter. Dispensationen vil derfor ikke medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse
af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder.
I habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder
skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene
omfatter både ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overvintringssteder
m.m.
I habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må
ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, betyder at såvel planterne
som planternes voksesteder skal beskyttes.
Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVb-arter
på ejendommen, jf. vedlagte lister, der vil påvirkes af denne afgørelse.

Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk den 5. juli 2017.
Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber ved midnat på
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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Du klager via www.borger.dk og www.virk.dk. Søg efter klageportalen i søgefeltet
og du skal herefter vælge Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og
Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn). Du skal herefter
logge på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De der kan
klage efter naturbeskyttelsesloven er:


Adressaten for afgørelsen,



ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,



offentlige myndigheder,



en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,



lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,



landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og



landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er
ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at
den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1.
januar hvert år.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret
er betalt.
Gebyret tilbagebetales, hvis
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1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager klager fra andre, vil du blive
orienteret med det samme. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før
klagesagen er afsluttet.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
efter offentliggørelsen af klagenævnets afgørelse.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål til
dispensationen. Jeg træffes på direkte telefon 72565941 eller lorv@fredensborg.dk.
Venlige hilsner
Lotte Rye Vind
Biolog
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
Kopi til orientering:
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Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, CVR 25798376
Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K, CVR 20538228
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVR
60804214
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620
København V, CVR 54752415
DOF Nordsjælland, c/o John Dreyer Andersen, Bakkebo 19, 3550 Slangerup
CVR 30862759
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV, CVR 56230718
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, CVR 37099015
Museum Nordsjælland, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm , CVR 35276696
Liste over de generelt beskyttede arter på EU-habitatdirektivets bilag 4a
og 4b, som antages at yngle, raste eller vokse indenfor Frederiksborg Amt
(2004)
Dyr:
Flagermus:

Biller:

Vandflagermus

Lys skivevandkalv

Frynseflagermus

Eremit

Skimmelflagermus
Sydflagermus

Guldsmede:

Brunflagermus

Grøn mosaikguldsmed

Langøret flagermus

Stor kærguldsmed

Dværgflagermus
Troldflagermus

Hvaler:
Marsvin

Krybdyr:
Markfirben
Planter:
Padder:
Stor vandsalamander
Løgfrø
Spidssnudet frø
Springfrø
Grønbroget tudse
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Mygblomst

