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§3 dispensation til genåbning af en strækning af rørlagt
vandløb på Donse Å, gennem §3 beskyttet mose, matrikel 1a
og 7h, Gunderød By, Karlebo

I vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, er der
udpeget en indsats til genåbning af en 297 meter rørlagt strækning af
vandløbet Donse Å. Vandløbet bliver ved genåbningen forlænget med 113
meter, således at det nye åbne forløb er ca. 410 meter langt. Det
genåbnede vandløb slynger sig igennem en §3 beskyttet mose. De
nuværende forhold i projektområdet er vist i Figur 1. Det nye forløb af det
genåbnede vandløb som slynger sig gennem mosen er vist på figur 2.

Figur 1. Den rødstiplede linje er det rørlagte vandløb og det brunskraverede areal nordøst
for vandløbet er §3 beskyttet mose
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Figur 2. Vandløbets tracé efter genåbningen. De gule markeringer på vandløbet er rørbroer.

Mosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens (LBK nr 121 af 26/01/17) §
3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at mosens tilstand ikke må
ændres uden kommunens dispensation.
Afgørelse
Fredensborg Kommune meddeler dispensation til genslyngningen af
strækningen af Donse Å på nedenstående vilkår. Afgørelsen er truffet af
administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. og 3. med
henvisning til § 3.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med
detailprojektet for Donse Å (Bilag 1)
 Af hensyn til plante- og dyrelivet skal udgravningen af det nye
vandløbsforløb foretages indenfor perioden 15. august - 28.
februar.
 Den opgravede jord bortkøres
 Hvis der sker rydning af vegetation i mosen skal materialet fjernes
fra området
Endvidere gør Kommunen opmærksom på, at:
 Rydningen i forbindelse med projektet, skal ske udenfor fuglenes
ynglesæson, dvs. i perioden 1. september – 28. februar. Fældning
af store, gamle træer, der kan være hjem for ugler, spætter og
flagermus må kun fældes i perioden 1. september – 31. oktober. Jf
bekendtgørelse om lov om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 118 af
26. januar 2017) og bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (BEK nr. 867 af 27.
juni 2016)
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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, 7217 0240. Museet beslutter, hvornår
arbejdet kan genoptages.
Museum Nordsjælland har i 2016 vurderet området og mener ikke der er
arkæologiske interesser på spil i projektet. Der er derfor hverken krav om
forundersøgelser, overvågninger eller udgravninger i forbindelse med
anlægsarbejdet. Men hvis der, mod forventning, findes spor af
fortidsminder under udførelse af projektet, skal museet kontaktes.
Beskrivelse af mosen
Der er lavet besigtigelser af mosen i 2012 og 2016. Den sidstnævnte er
lavet i forbindelse med genåbningsprojektet.
Ved besigtigelsen af området i 2012 blev der bemærket om hydrologien,
at der var nogen afvanding og at fugtigbundsplanter var udbredte. Der
blev ved besigtigelsen fundet 23 plantearter, hvoraf 7 var problemarter
og 4 var stjernearter.
Ved besigtigelsen af den østlige del af området i 2016 blev der bemærket
om hydrologien, at afvanding var tydelig og at fugtigbundsplanter blev
fundet pletvist. Der blev ved besigtigelsen fundet 49 plantearter, hvoraf 5
var problemarter og 9 var stjernearter.
De problemarter der blev fundet ved 2012 besigtigelsen, blev genfundet i
2016 (lådden dueurt, alm. Kvik, stor nælde, grå-pil, lav ranunkel, alm.
Rapgræs, kruset skræppe, burre-snerre). I 2016 blev der fundet
yderligere to problemarter, der ikke blev fundet i 2012 – nemlig
draphavre og ager-padderok.
I 2012 blev der fundet 4 stjernearter ved besigtigelsen, nemlig kærranunkel, glanskapslet siv, alm. Sumpstrå og kærtidsel. Alle arter,
undtagen kær-ranunkel, blev genfundet i 2016. I 2016 blev der fundet
yderligere 4 stjernearter ved besigtigelsen (dunet dueurt, kær-dueurt,
skov-kogleaks, sump-snerre).
Begrundelse for afgørelsen
Fredensborg kommune har fået lavet en hydrologisk undersøgelse for at
vurdere påvirkningen af §3 mosen ved genåbningen af vandløbet (Bilag
2). Undersøgelsen kiggede på de nuværende afvandingsklasser (Figur 3)
og afvandingsklasserne efter genåbningen af vandløbet (Figur 4).
Af figur 3 og 4 ses det, at et område af den østlige del af mosen bliver
vådere efter genåbningen mens et andet område bliver tørrere.
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Figur 3. Nuværende afvandingsklasser

Figur 4. Projekterede afvandingsklasser
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Det er kommunens vurdering at genåbningen af strækningen af Donse Å
vil medføre en generel forbedring af naturtilstanden i mosen. Selvom et
mindre område af mosen midt i projektområdet forventes at blive tørrere
efter genåbningen, forventes et større område i den østlige del af mosen
at blive fugtigere efter genåbningen (Figur 4).
Ved besigtigelsen i 2012 beskrives, at der var tegn på nogen afvanding i
mosen, men i 2016 er der tydelige tegn på afvanding. Genåbningen af
vandløbet vurderes derfor til at bidrage til at reducere afvandingen af
mosen.
Internationale naturbeskyttelsesområder og visse dyr og planter
Matriklen ligger ikke i eller i nærheden af Natura 2000 områder, jf.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning 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.
Området hvor vandløbet skal genslynges, er blevet undersøgt i 2012 og
2016. Der blev ikke fundet bilag IV arter ved besigtigelserne.
Fredensborg Kommune har ingen oplysninger om bilag IV arter i området,
men det skønnes, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngleog rasteområder for bilag IV-arter.
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk den 24. november 2017.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på
klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 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.
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 efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som
løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
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.
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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.
Venlig hilsen
Lisa Groth
Vand og Natur

Bilag:
1) Rambøll (August 2015): Fritlægning af rørlagt vandløb – Donse Å
(ROS-360). Detailprojekt
2) Atkins (2017): Hydrologisk undersøgelse. Fritlægning af øvre del
af Donse Å
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Kopi til:
Roar Allan Eriksen, Damsholtevej 22, 2970 Hørsholm
Erwin Hoelgaard, Donsevej 22, 2970 Hørsholm
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
Sendt i orientering til:
Fredensborg Vandløbslav, v/ Søren Hansen
Dialogforum for vandløb

Side 8 af 9

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:

Planter:

Flagermus:
Vandflagermus
Frynseflagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Langøret flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus

Mygblomst

Krybdyr:
Markfirben
Padder:
Stor vandsalamander
Løgfrø
Spidssnudet frø
Springfrø
Grønbroget tudse
Biller:
Lys skivevandkalv
Eremit
Guldsmede:
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Hvaler:
Marsvin
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