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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø
beliggende i den reserverede have i Fredensborg slotspark,
matr. nr. 1a Fredensborg By, Asminderød.
Fredensborg Kommune har den 16-01-2018 modtaget ansøgning fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til
oprensning af Horsedammen, som er beliggende i den reserverede have i slotsparken.

Figur 1. Ortofoto fra 2017. Billedet viser Horsedammen, som er beliggende i den
reserverede have i slotsparken.
Afgørelse
Fredensborg Kommune giver dispensation til oprensning af Horsedammen, således som angivet i vilkår for dispensationen.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med
henvisning til § 3.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:

Af hensyn til plante- og dyrelivet i søen skal oprensning foretages indenfor
perioden 15. august - 1. marts.

Kun grene og blade, slam og mudder, må oprenses fra søens bund. Den
faste bund må ikke beskadiges, da søen så kan blive ”utætte”.
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Kloner af flydende vandaks og åkande skal sættes tilbage i søen efter oprensning.
Det oprensede materiale skal fordeles jævnt udenfor arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 og i tilstrækkelig afstand fra søen, til at tilbagesivning af næringsstoffer til søen eller kanaler med forbindelse hertil
undgås (mindst 10 meter).
Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søen, og der må
ikke opsættes redehuse eller fodres i eller nær søen.
Der må ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (ca. 10
m).
Der må ikke plantes træer eller buske på bredarealet.
Der må ikke foretages udsåning af græsser eller andre frøblandinger på
brinkerne.
Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søen.
Hvis der i forbindelse med gravearbejde findes spor af fortidsminder, skal
fundet straks anmeldes til Museum Nordsjælland, tlf. 45 86 07 11. Museet
bestemmer herefter, hvornår gravearbejdet kan fortsætte.

Endvidere gør Kommunen opmærksom på, at:

I forbindelse med oprensningen af praktiske årsager, foretager ansøger
også en restaurering af den afgrænsende stensætning.

Efterfølgende plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Selvsået opvækst af træer og buske samt tilgroning med dunhammer i søen og dens
bredareal kan ligeledes reguleres løbende.

Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning
til søen. Udsætning og fodring af fisk, krebs og ænder har en negativ indflydelse på det naturlige dyre- og planteliv i søer. Fisk og krebs æder
mange vandlevende insekter og deres larver, f.eks. haletudser. Nogle fisk
f.eks. græskarper kan totalt opmudre søbunden og vil gøre søer uklare og
grumsede. Fodring af ænder tiltrækker flere ænder end søerne naturligt
kan brødføde og deres ekskrementer medfører en kraftig næringsbelastning af søen med betydelig forringet vandkvalitet som følge. Søerne
vil hurtigt dækkes af et tykt lag andemad og vil være meget artsfattige.
Fodring kan desuden trække rotter til.

Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10
m fra søerne. Gødskning tæt på søen betyder, at der tilføres søen mere
næring, end den eksisterende plantevækst kan optage.
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt på kommunens hjemmeside, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag
Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på
www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på
forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer
skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler
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gebyret med betalingskort 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 (Fredensborg Kommune). Kommunen 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:

3
Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører,
er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
Når en klage er indgivet, behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen og sender sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse samt de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://nmkn.dk
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.
Begrundelse for dispensation
vandhullet i sin nuværende form er truet af tilgroning og en oprensning vil forhindre søen i
at gro til. Oprensningen vil både virke naturforbedrende formål og vil sikre adgangsforhold i
forbindelse med fremtidig pleje.
Ifølge ansøgeren er arbejdet med at fastholde en fri vandflade blevet mere krævende, fordi
der ophober sig sediment i søen. Kommunen vurderer, at der kræves en oprensning for at
sikre den fremtidige pleje af søen.
Søer større end 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at områdets
tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige tilfælde
dispensere fra loven.
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Beskrivelse af området
Fredensborg Kommune ved undertegnede og Helle Utoft Rasmussen har den 1601-2018 sammen med Landskabsarkitekt Christine Waage fra Slots- og Kulturstyrelsen besigtiget Horsedammen.
Søen har et overfladeareal på ca. 1065 m² og indgår som anlæg i den reserverede have i slotsparken og omgrænses af en gammel stensætning, som ansøger i
forbindelse med oprensningen ønsker at restaurere.
Søen er et udgravet rektangulært bassin med en dybde til fast bund på ca. 90 cm,
men som ifølge ansøger har en aktuel vanddybde på 60 cm, fordi der har ophobet
sig 30 cm bundsediment i form af nedfaldne blade og vandplanter.
Ifølge ansøger er der ikke set padder i og omkring søen, der i øvrigt huser en
bestand af karper. Karperne vil blive indfanget og midlertidigt flyttet under arbejdet med oprensning og restaurering af Horsedam.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Søen ligger ca. 550 m fra nærmeste natura 200 område 133. Gribskov, Esrum Sø og
Snævret skov, der er ikke umiddelbart nogen forbindelse mellem Horsedam og Esrum
Sø.
Kommunen vurderer at dispensationen ikke vil medføre forringelse eller væsentlig
forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i det internationale naturbeskyttelsesområde.
I EF-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 EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke
må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, betyder efter Naturstyrelsens vurdering, 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.
Fortidsminder
Hvis der findes spor af fortidsminder eller oldsager under arbejdet på ejendommen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
Museet beslutter, hvornår du kan genoptage arbejdet.
Udspredning af oprenset materiale
Oprenset materiale i form af mudder eller slam må ikke spredes på dyrket jord
eller i private haver uden særskilt tilladelse fra kommunens Team Miljø. Se venligst det vedlagte materiale for yderligere oplysninger.
Venlig hilsen
Joakim Nybo Langaa
Vand og Natur
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Kopi til orientering
Dansk Botanisk Forening v/ Per Hartvig, Botanisk Museum, Gothersgade 130,
1123 København K, nbu@snm.ku.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg v/ Peter Milan Petersen, fredensborg@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, afd. Fredensborg v/ Birgitte Garde, Kovangen 129B,
3480 Fredensborg, fredensborg@dof.dk
Friluftsrådet nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Jacob Schmidt, Tøndergade 3, 1. th., 1752 København V hedt_brev@hotmail.com og post@sportsfiskerforbundet.dk
Museum Nordsjælland, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm (tlf. 72 17 02 40)
post@museumns.dk
Friluftsrådet, v. Bente Nielsen, Fokken 9, 3070 Snekkersten, Bente.nielsen@kabelmail.dk
Miljøstyrelsen
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