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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen 7m Lønholt By, Grønholt
Fredensborg Kommune har den 24. juli 2017 modtaget ansøgning fra Henrik Norling. Der er søgt om dispensation til oprensning og udvidelse af en eksisterende sø
(Figur 1).
Formålet med oprensningen er at forbedre vandkvaliteten i søen, så søen kan
blive levested for flere dyr og planter. Især Stor Vandsalamander kan drage fordel
af denne oprensning.

Figur 1. Viser placeringen af søen i den røde firkant. Luftfoto fra 2017. Søens størrelse varierer meget på luftfoto og fremstår mindst i 2017.
Afgørelse
Fredensborg Kommune giver dispensation til oprensning og udvidelse således som
angivet i vilkår for dispensationen.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med
henvisning til § 3 stk. 1. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
o Af hensyn til plante- og dyrelivet skal arbejdet foretages indenfor perioden
1. september - 1. marts.
o 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 på
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dens bredareal kan ligeledes reguleres løbende ved optræk med hånd eller opgravning med spade eller lignende.
Hvis der i forbindelse med gravearbejde findes spor af fortidsminder, skal
fundet straks anmeldes til Museum Nordsjælland, tlf. 72 17 02 40. Museet
bestemmer herefter, hvornår gravearbejdet kan fortsætte.
Søen må udvides med ca. 300-400 m² som vist i Figur 2.
Søen skal udgraves således, at den får en maksimal vanddybde på 120
cm. Samtidig skal halvdelen af søen være højst 30-40 cm dyb.
Brinkerne i søen tilrettes med jævnt skrånende bredder med en hældning
ikke stejlere end 1:5.
Søen skal tilpasses landskabsformerne og så vidt muligt anlægges med et
varieret forløb. Der må ikke etableres øer, broer eller terasser.
Det opgravede materiale skal udplaneres på agerjord uden for graveområdet således, at der ikke fremkommer volde eller lignende og det mindst
er 10 meter væk fra et beskyttet naturområde.
Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn.
Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søen. Udsætning og fodring af fisk, krebs og ænder har en negativ indflydelse på det
naturlige dyre- og planteliv i søer. Der må heller ikke opstilles andehuse,
fasangårde eller nogen form for hegn.
Der må ikke udlægges foder i eller ved søerne eller i beskyttet natur. Søerne må heller ikke kalkes eller lignende.
Der må ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (ca. 10
m). Gødskning tæt på søen betyder, at der tilføres søen mere næring, end
den eksisterende plantevækst kan optage.
Der må ikke foretages udsåning af græsser eller andre frøblandinger på
brinkerne.
Der må ikke plantes buske og træer i de beskyttede områder, eller på
agerjord nærmere end 10 meter fra de gravede søer.

Figur 2. Luftfoto fra 2016 der viser den nuværende størrelse af søen (lyseblå) og
den foreslåede ændring af søen (gul). Ændringen er tegnet efter højdekurver og
luftfotos fra våde år. Blå polygon er 280 m² imens gul er 650 m².
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk den 27. 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
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selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/.
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,

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 (2017-niveau). Klagegebyret reguleres den 1.
januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle prisog lønindeks som løbende bliver 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
http://nmkn.dk/klage/hvad-koster-det-at-klage/.
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.
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.
Begrundelse for dispensation
Søer større end 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1. Det
betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation.
Kommunen kan jf. naturbeskyttelseslovens § 65 i særlige tilfælde dispensere fra
loven.
Søen har til trods for sin lange kontinuitet og smukke beliggenhed i landskabet
hverken et rigt dyre- eller planteliv. Dette kan formentlig skyldes, at søen hyppigt
er brugt af trækkende gæs, og i den sammenhæng har fået tilført en meget høj
mængde næring.
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Kommunen er enig med konsulent om, at søen har behov for at få sænket eutrofieringen og vurderer derfor, at det vil være et naturforbedrende tiltag, at få fjernet det næringsrige slam, og at søen i samme omgang godt kan udvides uden
konsekvens for naturen. Udvidelsen af søen vil forhåbentligt give en større vandvolumen, som vil være længere tid om at blive næringsbelastet af rastende gæs.
Beskrivelse af området
Fredensborg Kommune ved undertegnede har den 25. juli 2017 sammen med ejer
Henrik Norling besigtiget ejendommen i forbindelse ansøgningen om oprensning
(Figur 3 og 4). Ved besigtigelsen blev der observeret: Vand-pileurt, Knæbøjet
Rævehale, Glanskapslet Siv, Lyse-siv, Vejbred-skeblad, Almindelig Sumpstrå,
Manna-sødgræs, Dunet Dueurt, Lav-ranunkel og Øret Pil. Ingen af planterne voksede i vandet og er normalt også knyttet til den fugtige bredzone der tørlægges i
løbet af sommeren (Vand-pileurt kan dog også vokse på dybt vand).
Ifølge ejer har der ikke været padder i søen i flere år, og det eneste dyreliv der
ved besigtigelsen blev observerede var en enkelt bugsvømmer. De steder vandet
havde trukket sig tilbage var der kun slam og fluer.
Undertegnede besigtigede også søen den. 23. maj 2016, hvor søen fremstod på
samme måde, men med højere vandstand og efterladenskaber fra gæs omkring.

Figur 3. Foto taget af søen den 25. juli 2017. Viser placering i landskavet.
På luftfotos ser det ud til at søen er gravet mellem 1954 og 1960.
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Figur 4. Foto taget af søen den 25. juli 2017. Viser vandets klarhed og det eksponerede mudder.
Søen er før ansøgning om oprensning sidst besigtiget den 12. august 2011 af
konsulentfirmaet Aglaja (Figur 5). Ved denne besigtigelse skrev de:
”Sø ej vejledende registreret i hestefold - ved besigtigelse vandspejl helt dækket
af Stor Andemad. Overløb mod øst - modtager sandsynligvis vand fra det højereliggende terræn omkring søen. Bruges som vandingshul til dyr - er tidligere blevet
udgravet.”
Naturtilstanden blev estimeret til moderat og eneste plejebehov var for en nedsættelse af eutrofiering. 16 plantearter blev registreret samt døgnfluer, rygsvømmere, vandkalve og Grøn Frø.

Figur 5. Foto fra den 12. august 2011. Taget af konsulentfirmaet Aglaja.
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen ligger ikke i eller i nærheden af et EF-fuglebeskyttelsesområde eller EFhabitatområde, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016 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.
Kommunen finder det sandsynligt, at der er forekomst af Spidssnudet Frø og Stor
Vandsalamander i området. Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer
yderligere bilag IVa- eller bilag IVb-arter på ejendommen, jf. vedlagte lister.
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
Kresten Skands Vistisen
Vand og Natur
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
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
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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 Fredensborg
Kommune (2017)
Dyr:
Flagermus:
Vandflagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brunflagermus
Langøret flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
Krybdyr:
Markfirben
Padder:
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Guldsmede:
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Hvaler:
Marsvin

Side 7 af 7

