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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af og fjernelse af
skyggende træer omkring sø
Fredensborg Kommune har den 9. juli 2019 modtaget ansøgning fra Kristian Andreasen. Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at fjerne
skyggende træer fra den fugtige bredzone omkring sø, der delvis er beliggende på
matr.nr. 22 Lønholt By, Grønholt. Der søges desuden dispensation til at oprense
blade og slam fra søen. Søen har ikke tidligere været oprenset.

Afgørelse
Fredensborg Kommune giver dispensation til delvis oprensning af sø og fjernelse
af skyggende træer i søens fugtige bredzone på ejendommen Kongevejen 78,
således som angivet i vilkår for dispensationen.
Dispensationen gælder i 3 år, herefter skal der søges om en ny dispensation.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med
henvisning til § 3.
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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 ”utæt”.

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).

De fældede træer og buske skal fjernes fra arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3

Brinkerne i søen tilrettes med jævnt skrånende bredder med en hældning
ikke stejlere end 1:5 og således, at de passer naturligt ind i landskabet.

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 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.
Kommunen gør desuden opmærksom på, at:

Dispensationen omfatter oprensning af søen/vandhullet én gang. Det er
vigtigt, at der efterfølgende indfinder sig en naturlig vegetation af sumpog vandplanter i vandhullet, da disse fungerer som føde, leve- og skjulesteder for vandhullets naturlige dyreliv herunder også frøer og salamandere.

Du må fremover lave naturpleje på arealet, ved løbende at fjerne uønsket
opvækst af træer og buske uden dispensation.

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.

Vi anbefaler, at du ikke sprøjter og gøder indenfor en afstand af 10 m fra
søen. Gødskning tæt på søen betyder, at der tilføres søen mere næring,
end den eksisterende plantevækst kan optage. Sprøjtning kan skade det
eksisterende dyre- og planteliv.
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk den 19. juli 2019.
Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.
Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID.
Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 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

Side 2 af 8

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.
Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse.
Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller
genoptagelse af en klage
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.
Afgørelsen kan også påklages af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i sagen.
Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører,
er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
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.
Du kan indbringe kommunens afgørelse for domstolene. Dette skal ske inden 6
måneder, fra du har modtaget afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: Naevneneshus.dk
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66.
Beskrivelse af projektet
Fredensborg Kommune ved undertegnede har den 14. juni 2019 sammen med
Kristian Andreasen besigtiget søen i forbindelse efter en telefonisk henvendelse
om den ansøgte dispensation til at oprense søen og fjerne skyggende træer. Der
var allerede fældet træer i bredzonen, denne fældning lovliggøres med nærværende dispensation. Søen var ikke tidligere registreret som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der blev foretaget en registrering som er sendt til ejer med
klagevejledning den 4. juli 2019.
Søen ligger kun delvis på ansøgers ejendom. Søen med dens fugtige bredzone
vurderes den 14. juni 2019 at have et areal på ca. 900 m².
Begrundelse for dispensation
Der er tale om et gammelt vandhul gemt i bevoksning af høje træer. Kommunen vurderer, at
fjernelse af skyggende træer og krat omkring og oprensning af blade og slam fra søen, vil medføre
en forbedring af søens biologi, således et mere varieret dyre- og planteliv vil kunne etablere sig i
og omkring søen. Der er i forbindelse med besigtigelse talt om, at nabo mod syd med fordel kan
involveres, således de høje og skyggende træer på søens sydlige bred kan blive fjernet helt eller
delvist.
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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Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen ligger ikke i eller i nærheden af et EU-fuglebeskyttelsesområde eller EUhabitatområde, jf. Miljøministeriets BEK 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 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.
Stor vandsalamander og spidssnudet frø findes udbredt på egnede lokaliteter i
Fredensborg Kommune. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil
påvirke levesteder for bilag IV-arter. Kommunen har ikke kendskab til, at der
forekommer yderligere bilag IVa- eller bilag IVb-arter i området.
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.
Venlig hilsen

Helle Utoft Rasmussen
Vand og Natur
Kopi til orientering
Dansk Botanisk Forening v/ Per Hartvig, Botanisk Museum, Gothersgade 130,
1123 København K
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg v/ Jens Søndergaard
Dansk Ornitologisk Forening, afd. Fredensborg v/ Birgitte Garde
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Jacob Schmidt
Museum Nordsjælland, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm (tlf. 72 17 02 40)
Friluftsrådet, v. Bente Nielsen
Miljøstyrelsen
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Liste over de generelt beskyttede arter på EU-habitatdirektivets bilag 4a og 4b,
som potentielt kan yngle, raste eller vokse indenfor Fredensborg Kommune
Dyr:
Flagermus:
Vandflagermus
Frynseflagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Langøret flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
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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Planter:
Mygblomst

Bilag 1
Klagevejledning
Du kan klage over kommunens afgørelse i denne sag. Du skal klage direkte via
Klageportalen, du logger på med NEM-ID.
Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 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.
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 kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
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.
Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse.
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
Naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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.
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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 ikke udnytte dispensationen, før klagefristen er udløbet eller før
en evt. klagesag er afsluttet.
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