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§3 dispensation til oprensning af sø på matrikel nr. 4a,
Lønholt By, Grønholt
Du har den 23. maj 2017 søgt om dispensation til at oprense sø på
matrikel 4a, Lønholt By, Grønholt. Søens placering kan ses på Figur 1.

Figur 1. Søen der skal oprenses er vist med blå markering.

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens (LBK nr 121 af 26/01/17) § 3
om beskyttede naturtyper. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres
uden kommunens dispensation.
Der er ansøgt om oprensning grundet at søens åbne vandspejl er kraftig
reduceret hvilket resulterer i forringet vandkvalitet og gennemløb fra
tilstødende søer. Vandspejlet er nu ca. 254 m2 og der søges om at
oprense så vandspejlet bliver ca. 700 m2. Ifølge ansøgningen bliver
brinkhældningen efter oprensningen 1:5 og det oprensede materiale
bortskaffes til godkendt deponi. Figur 2 viser andelen af åbent og
tilvokset areal.
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Figur 2. Andel af åbent og tilvokset areal af søen.

Afgørelse
Fredensborg Kommune meddeler dispensation til oprensning af søen på
nedenstående vilkår. Afgørelsen er truffet af administrationen efter
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. og 3. med henvisning til § 3.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
 Af hensyn til plante- og dyrelivet skal oprensningen foretages
indenfor perioden 1. september - 28. februar.
 Kun grene og blade, slam og mudder, må oprenses. Den faste
bund må ikke beskadiges, da søen så kan blive ”utæt”.
 Det opgravede materiale skal placeres mindst 10 meter væk fra
beskyttede naturområder.
 Det opgravede materiale må ikke give anledning til
terrænreguleringer over ½ meter, med mindre tilladelse hertil er
givet af kommunen.
 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.
 Hvis der sker rydning af vegetation omkring søen skal materialet
fjernes fra området
 Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søen, og
der må ikke opsættes redehuse eller fodres i eller nær 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
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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 sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed
(ca. 10 meter). Gødskning tæt på søen betyder, at der tilføres
søen mere næring, end den eksisterende plantevækst kan optage.
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 øer i søen
Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søen uden
tilladelse.

Endvidere gør Kommunen opmærksom på, at:
 Dispensationen omfatter 1 oprensning af søen. Der må ikke
foretages oprensning af søen hvert år. Det er vigtigt, at der
indfinder sig en naturlig vegetation af sump- og vandplanter i
søen, da disse fungerer som føde, leve- og skjulesteder for søens
naturlige dyreliv herunder også frøer og salamandere.
 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 eller tagrør i søen og dens bredareal kan ligeledes
reguleres løbende.
 Hvis der i forbindelse med oprensningen skal fældes eller ryddes,
skal dette 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)
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.
Beskyttelsesinteresser
Søen er som førnævnt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om
beskyttede naturtyper. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres
uden kommunens dispensation. Indgreb der kræver forudgående
dispensation fra kommunen er fx oprensning af mudder, slam og
vandplanter, etablering af anlæg i søen, dræning eller ændringer af søens
udformning, vandstand, fodring af ænder i søen og udsætning af fisk,
krebs, opdræt af ænder mm. Såvel vandfladen som den fugtige bredzone
bevokset med fugtigbundsplanter er omfattet af beskyttelsen.

Side 3 af 8

Begrundelse for afgørelsen
Det er kommunens vurdering, at oprensningen af søen vil forbedre søens
vandkvalitet og dyre- og planteliv. Vandspejlet i søen er kraftigt
indskrænket af dunhammer. Hvis der ikke oprenses vil søen med tiden
vokse helt til. Ved oprensningen udjævnes søens brinker til det
anbefalede 1:5. De flade brinker samt det åbne vandspejl vil skabe
lavvandede områder med åbent vandspejl, hvor vandet kan blive
opvarmet af solen. Dette skaber gode ynglebetingelser for bl.a. frøer.
Beskrivelse af søen
Søen blev besigtiget af undertegnede og kollega, Kresten Skands Vistisen,
den. 16. maj 2017 (Figur 3). Ved besigtigelsen blev der fundet
spidssnudet frø, grøn frø og brun frø. Derudover blev der registreret
insektet vandbænkebider i søen samt 24 plantearter. Der blev ikke fundet
fisk i søen. Af plantearterne var der 3 positivarter, dvs. arter der er
følsomme overfor forringelser i tilstanden af søen og som kan udtrykke
om vegetationen er typisk for naturtypen. Disse arter var kors andemad,
duskfredløs og vejbred skeblad. Søen var ved besigtigelsen ret tilgroet af
dunhammer. Søen har forbindelse til andre søer i området og der blev
registreret 5 tilløb/dræn.

Figur 3. Søen på matrikel 4a, Lønholt By, Grønholt ved besigtigelse den 16. maj 2017.

Ved tidligere besigtigelser af søen i 2012 blev der fundet grøn frø og 16
plantearter, heraf 3 positiv arter (dusk fredløs, kors andemad og stor
andemad).
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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.
Der blev ved besigtigelsen d. 16. maj 2017 fundet spidssnudet frø i søen.
Oprensningen vurderes dog ikke at forringe levevilkårene for arten, men
derimod at forbedre dem ved at skabe lavvandede områder med åbent
vandspejl.
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer andre bilag IVaeller bilag IVb-arter i projektområdet, jf. vedlagte lister, der vil påvirkes
af denne afgørelse.
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk den 12. juli 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.
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
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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.
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.
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Venlig hilsen
Lisa Groth
Vand og Natur

Kopi til:
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
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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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