
 

  

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

31. januar 2018 

 

Sagsnr.: 2017-4742 

Sagsbehandler: 

Sissel Christine Haar 

Olesen 

sole@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 23 57 

 

KS: Stig Englund og Peter 

B. Jørgensen 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

Thomas Aabling 

Thomas Aabling Vandmiljø 

Klosterbakken 10 

3500 Værløse 

e-mail: ta@tav.dk  

 

 

  

  

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

naturgenopretningsprojekt i Nygård sø – og mose, 

Høsterkøbvej 65, 2970 Hørsholm 

 

Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til naturgenopretningsprojekt i Nygård Sø – 

og Mose. 

 

Projektet består af følgende elementer, som der gives dispensation til: 

 Oprensning af søen 

 Hævning af vandstanden i både sø og mose 

 Rydning af træer og buske i mosen 

 Slyngning af vandløb beliggende i moseområde  

 

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse 

nr. 934 af 27/06/20171 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  

 

Berørte matrikler og ejerforhold  

Afgørelsen omfatter nedenstående matrikler, som alle ejes af Friheden 

Invest A/S: 

 

 Matr. nr. 4a, Høsterkøb By, Birkerød 

 Matr. nr. 4cr, Høsterkøb By, Birkerød 

 Matr. nr. 2nq, Høsterkøb By, Birkerød 

 Matr. nr. 2np, Høsterkøb By, Birkerød 

 

Beliggenheden af søen og mosen fremgår af bilag 1.  
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Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysninger i ansøgning om § 3 – 

dispensation af 25. oktober 2017 og ansøgning om regulering af 

Brådebækken af 21. december 2017, samt supplerende oplysninger.  

Ansøgningerne er sendt af Thomas Aabling fra Ingeniørfirmaet Thomas 

Aabling Vandmiljø på vegne af Friheden Invest A/S. 

 

Ansøgningerne resumeres kort herunder. 

 

I Nygård Sø ønsker Friheden Invest A/S at oprense ca. 1 m løst 

bundsediment, samt hæve vandstanden med 70 cm, svarende til 

vandstanden inden området blev drænet – formodentlig første gang i 

perioden 1890-1945. 

 

Den faste søbund ligger i dag ca. 2 meter under den nuværende 

vandflade, hvor der ovenpå den faste bund ligger godt en meter løst, 

organisk sediment, som ønskes oprenset. Efter sedimentoprensning og 

vandstandshævning, vil søen således være 2,7 meter dyb, mens 

mængden af vand i søen vil stige fra ca. 2800 m3 til ca. 9000 m3. 

Vandfladearealet vil stige fra ca. 3000 m2 til ca. 4000 m2, som illustreret i 

bilag 2.  

 

For at søens to rørlagte tilløb (se bilag 1) ikke skal blive dykkede, åbnes 

tilløbet fra Høsterkøb Gadekær 24 meter bagud, mens tilløbet fra 

Brådebækken åbnes 16 meter bagud. Begge vandløb vil således 

efterfølgende fremstå som åbne vandløb på de nævnte strækninger 

 

Oprensningen udføres ved at pumpe alt vandet fra søen nedstrøms i 

Brådebækken, umiddelbart inden det rørlagte forløb mod Brådebæk Sø, 

som ligger ca. 500 meter nordøst herfor. Oppumpningen vil finde sted 

over flere dage og forventes ikke at have konsekvenser af betydning 

nedstrøms. Det oprensede materiale deponeres på markarealet 

nordvest for søen. 

 

I Nygård Mose ønskes vandstanden hævet og størstedelen af 

trævæksten ryddet for at skabe et vådere og mere lysåbent 

moseområde med en naturtypekarakteristisk urteflora.  

Nygård Mose er i dag forholdsvis tør med et vandindhold på ca. 100 m3 

vand. Efter vandstandshævningen forventes mængden af vand i mosen 

at stige til ca. 4250 m3.  

 

Træerne på de højereliggende holme, markeret med orange på kortet i 

bilag 3, bevares, mens langt størstedelen af veddet ryddes i den 

resterende del af mosen, som primært består af pilekrat.  
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Som udgangspunkt ønskes al pil fjernet, mens enkelte træer som eg, 

rød-el, fuglekirsebær eller lignende, som måtte findes, bliver stående, 

hvis de vurderes at have en chance for at overleve vandstands-

stigningen. 

 

I nord har Nygård Sø et åbent udløb til Brådebækken, som fortsætter sit 

forløb gennem Nygård Mose, inden den i den nordlige del af mosen 

løber videre i et rørlagt forløb mod Brådebæk Sø. Bækforløbet er i dag 

en retlinjet gravet kanal, og for at give vandløbet et mere naturligt 

udseende, ønsker Friheden Invest A/S at slynge forløbet som vist på 

kortet i bilag 4.  

 

Vandstanden i søen og mosen hæves ved at skyde en ekstra brønd ind 

på det ca. 10 m lange rørstykke mellem det åbne forløb af Brådebækken 

og en eksisterende brønd. I den nye brønd kan vandstanden i Nygård 

Sø – og Mose styres med et vandstandsbræt. Den ekstra brønd er 

nødvendig, da den eksisterende brønd også har et tilløb fra en anden sø 

mod øst, hvis vandstand man ikke ønsker at påvirke.  

 

Den kommunalt ejede cykelsti, som går gennem projektområdet 

forudsættes ikke at ville blive påvirket af vandstandsstigningen.  

 

 

Det forudsættes desuden, at det ansøgte udføres som beskrevet i 

ansøgningsmaterialet samt senere fremsendte supplerende oplysninger, 

dog under iagttagelse af vilkårene jf. afsnit herom.  

 

 

Beskrivelse af området 

Den ca. 3000 m2 store Nygård Sø og den ca. 8500 m2 store Nygård 

Mose ligger omkranset af marker og er adskilt af en dæmning på tværs 

af området, hvorpå cykelstien (Isterødstien) langs Helsingørmotorvejen 

løber. Dæmningen er tæt på nær et rør i nordsiden, hvor vandet løber 

fra søen til mosen i Brådebækken.  

Området har sandsynligvis tidligere været drevet som land – og 

husdyrbrug indtil 1999, hvor Friheden Invest A/S købte arealerne og 

siden har drevet området ekstensivt med naturgræs eller skov uden brug 

af gødskning.  

 

I forbindelse med ansøgningen til projektet, har Friheden Invest A/S fået 

foretaget en undersøgelse af floraen og faunen i området. 

Undersøgelserne blev foretaget af firmaet Orbicon den 10. oktober 

2017.  
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Søen og mosen er endvidere besigtiget af forvaltningen den 26. 

september 2017 sammen med Thomas Aabling fra Thomas Aabling 

Vandmiljø og Lasse Nielsen fra Friheden Invest A/S, mens en 

supplerende besigtigelse af mosen er foretaget af forvaltningen den 12. 

december 2017 sammen med Lasse Nielsen.  

 

Søen fremstod ved besigtigelsen 26. september klarvandet og meget 

lysåben, da en stor del af rørskoven netop var blevet slået.  

 

Af Orbicon vurderes søen som værende næringsfattig med en god til 

moderat tilstand. Det oplyses dog i ansøgningen af 25. oktober 2017, at 

søen i august 2017 var helt tilgroet med vandplanten tornet hornblad. En 

enkeltmåling taget på dette tidspunkt, viste en total-fosforkoncentration 

på 53 µg/l – svarende til god økologisk tilstand. En vandprøve udtaget 

12. oktober 2017, hvor tornet hornblad ikke var i vækst, viste dog en 

total-fosforkoncentration på 110 µg/l, svarende til ringe økologisk 

tilstand. 

 

I den nordlige ”spids” af søen, fremgik det ved besigtigelsen tydeligt af 

terrænet, at vandspejlet tidligere har været væsentligt højere.  

 

Mosen fremstod ved besigtigelsen i december helt tilvokset med 

vedplanter – primært pil. Af rapporten udarbejdet af Orbicon fremgår det, 

at den sparsomme urteflora, der findes, er domineret af højtvoksende 

næringskrævende urter som stor nælde, burresnerre, gærde-snerle, 

rørgræs m.fl. Der blev dog også registreret mere karakteristiske mosearter som 

almindelig fredløs, gul fladbælg og alm. skjolddrager. Der blev ikke registreret 

nogle sjældne eller usædvanlige plantearter. 

Orbicon vurderer overordnet at den nuværende naturtilstand i Nygård 

Mose er ringe, og at en rydning af vedplanter og en højere vandstand vil 

gavne naturindholdet i mosen.  

 

 

Internationale naturbeskyttelsesinteresser 

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. 
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Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfattet af 

bilag IVa eller bilag IVb i søen eller mosen.  

 

I forbindelse med Orbicons undersøgelse af området blev der foretaget 

en vurdering af områdets egnethed som levested for bilag IV-arter, samt 

konsekvenserne af projektet for disse.  

 

Orbicon vurderer ikke at søen, grundet en fast fiskebestand, er egnet 

som ynglelokalitet for arter af padder med undtagelse af skrubtudse og 

evt. grøn frø. Søen vurderes heller ikke at kunne fungere som 

ynglelokalitet for bilag IV-arterne grøn mosaikguldsmed eller stor 

kærguldsmed. De vandfyldte lavninger observeret i mosen, vurderes at 

være for temporære og for skyggede til at kunne fungere som 

ynglelokalitet for arter af padder.  

 

En hævning af vandstanden vurderes ikke at ændre på forholdene for 

bilag IV-arter i søen, men der kan evt. fremkomme mere permanent 

vandfyldte lavninger i mosen, der vil kunne benyttes som ynglelokaliteter 

for arter af padder – herunder bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor 

vandsalamander. 

 

Ingen af de træer der søges fældet i mosen vurderes egnede som yngle- 

eller rastelokalitet for arter af flagermus, som alle er omfattet af bilag IV.  

 

 

Det ansøgte har ingen indflydelse på Natura 2000-områder. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

Det er forvaltningens vurdering at projektet vil være med til at forbedre 

den økologiske tilstand i søen, herunder levebetingelser for vandhulsdyr, 

og samtidig skabe grundlag for en mere varieret flora og fauna i 

moseområdet. 

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 

om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 
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Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 

 Af hensyn til dyrelivet, skal al arbejdet – herunder oprensning af 

søen, rydning af træer og buske i mosen, slyngning af vandløb og 

hævning af vandstanden i sø og mose – udføres i perioden  

1. oktober – 31. marts.  

 Forvaltningen skal orienteres senest 14 dage før arbejdets start. 

Ligeledes orienteres forvaltningen senest 14 dage efter arbejdets 

afslutning.  

 Pilebuske, andet ved og træopvækst nedskæres så tæt på 

moseoverfladen som muligt indenfor de områder, som er angivet på 

bilag 3. Evt. efterlades enkelte partier med krat aht. fugle- og 

insektliv, ligesom overstandere med spættehuller/hulheder bevares. 

 Al nedskåret træmateriale fjernes fra mosen 

 Der må kun oprenses løst sediment i søen, dvs. kun til fast bund. 

 Det oprensede materiale deponeres som udgangspunkt på 

markarealet nordvest for søen. Anden placering af materialet kan 

kun ske efter forudgående godkendelse fra forvaltningen.  

 I forbindelse med deponeringen, må der ikke ske terrænændringer 

på mere end 0,5 m i højden. Det skal desuden sikres, at afdrænet 

vand fra det oprensede materiale ikke løber tilbage i søen eller 

tilledes andre beskyttede naturtyper eller anden mands ejendom 

uden dennes samtykke.  

 Ved pumpning af vand nedstrøms i Brådebækken, skal det sikres, at 

der ikke også oppumpes slam. 

 Vandstandshævningen må ikke påvirke den kommunalt ejede 

cykelsti (Isterødstien), som går gennem området. 

 Der må ikke efterfølgende udsættes eller fodres fisk, fugle, krebs 

eller andre dyr i søen. Der må ikke opsættes andehuse, foderflåder 

eller lignende i eller ved søen. 

 Der må ikke foretages gødskning eller sprøjtning inden for en 

afstand af 10 m fra søen. 

 Der må ikke opsættes broer eller terrasser i eller ved søen. 

 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild heraf. 

 

 

Bemærkninger 

Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. Andre dispensationer og tilladelser kan 

være nødvendige.  
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Vandløbsprojektet, som beskrevet i ansøgningen af 21. december 2017, 

herunder hævning af vandstanden og slyngning af vandløbet, kræver 

således en reguleringstilladelse efter vandløbslovens2 § 17. Dette 

arbejde må derfor ikke udføres, før at en sådan tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden foreligger.  

 

Vær også opmærksom på, at deponeringen af det oprensede materiale 

fra søen kan kræve landzonetilladelse. 

 

 

Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager 

(nedgravninger, bopladslag, genstande mv.), skal arbejdet standses 

med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal meddeles til det 

lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - Hørsholm, 

Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40.  

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages. 

 

 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside  

onsdag den 31. januar 2018. 

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
 
Klageberettigede er 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 samt 
visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 
bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  

                                                
2 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 (Vandløbsloven) 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse.  
 
Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 
andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 
900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 
(2016-niveau).  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 
opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 

2) klageren får helt eller delvist 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 afgørelsen 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 
gebyret, 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. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring. 
 
Klagefristen udløber onsdag den 28. februar 2018 
 
 
Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 

muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er 

afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  

 

Forældelse af dispensationen 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder 

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

 

 

 

Bilag: 

1 Oversigtskort over Nygård Sø – og Mose 

2 Kortskitse med angivelse af det nye vandspejl 

3 Kortskitse over rydning af trævækst i mosen 

4 Kortskitse af det nye mæandrerende vandløbsforløb 

 

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

       Maria Cathrine Nielsen                                     

       Natur, Park og Miljøchef 
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Kopi til:  

 

 Friheden Invest A/S 
 

 Lasse Nielsen, Friheden Invest A/S, lsn@friheden-invest.dk  
 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 
mst@mst.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Michael Olesen 
rudersdal@dn.dk 

 

 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., 
Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 
København V, natur@dof.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Jens Erik 
Sørensen rudersdal@dof.dk  

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 Friluftsrådet, webpostkasse 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk  

 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 
Hørsholm, post@museumns.dk 

 

 Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

 

mailto:lsn@friheden-invest.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:rudersdal@dn.dk
mailto:nbu_sj@botainskforening.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rudersdal@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk


 

 

Nygår d  Sø –  og  Mos e .  Sk raver ingen  ang i ve r  uds t ræk n ingen  a f  de  ek s i s te r ende  §  3  –  a rea le r   

Bilag 1 



 

 

 

Bilag 2 



 

 

 
 

Bilag 3 

P lan  f o r  r ydn ing  a f  vedp lan te r  i  Nygård  Mos e .   
T ræer  og  busk e  i  de  o ra ngemark er ede  omr åder  bevares ,  mens  de  r es te r ende  
omr åder  inden  f o r  den  b lå  l i n j e  s om udgangspunk t  r yddes  f o r  a l  opvæk s t .  



 

 

 

Bilag 4 


