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Dispensation til nedskæring af rørskov i Furesø 

 

Der gives hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

nedskæring af rørskov i en korridor langs den sydlige del af Store Kalv i 

Furesø, matr. nr. 1, Furesø, Ny Holte. 

 

Furesøen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede 

naturtyper. Alle former for tilstandsændringer, herunder fjernelse af 

rørskov, kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  

 

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

nr. 240 af 13/03/20191 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

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

 

Berørte matrikler 

Afgørelsen omfatter matr. nr. 1, Furesø, Ny Holte, som ejes af 

Naturstyrelsen Hovedstaden. 

 

Beliggenheden af søen fremgår af bilag 1.  

 

Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af 30. 

januar 2019, samt Naturstyrelsens tilladelse af 31. januar 2019 i henhold 

til bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen2.  

 

Af ansøgningen fremgår det, at I i Holte Vandski Klub ønsker at 

nedskære rørskoven på en strækning af ca. 100 m i længden og 10-15 

m i bredden i den sydvestlige del af Store Kalv.  

Området, hvor tagrørene ønskes beskåret er markeret i bilag 2.  

 

                                                
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  

 
2
 Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Beskæringen har til formål at forbedre sikkerheden for kano -, ro - og 

kajaktrafikanter i området ved at vedligeholde en sejlbar passage 

mellem Holte Vandski Klubs sejlareal og rørskoven, samt sikre en 

hensynsmæssig afstand fra vandskibanen ind til sejlkorridoren. 

Naturstyrelsen har den 25. juni 2004 indgået aftale med Holte Vandski 

Klub (tillæg til bek. nr. 509 af 26. maj 2004 – Bek. om færdsel m.v. på 

Furesøen) om afmærkning af et område til vandskisport, hvoraf det 

fremgår, at der mellem vandskiområdet og rørskoven skal være en 20-

25 m bred korridor.  

 

Rørskoven er de senere år vokset længere ud i søen, og Holte Vandski 

Klub har de sidste 2 år rykket sejlkorridorens afmærkning udad i flere 

ombæringer.  

Sejlkorridoren er nu så tæt på vandskibanen, at det er utrygt for roere og 

lign. at sejle gennem korridoren. 

 

Som alternativ til at udvide korridoren for kano -, ro - og kajaktrafikanter, 

vil vandskibanen skulle flyttes længere ud i Store Kalv, men dette vil 

forhindre meget af den årlige vandskisportsaktivitet pga. de vind – og 

bølgeforhold som er længere ude i Store Kalv.  

 

Med baggrund i samme problematik som nu, fik Naturstyrelsen i 2011 en 

dispensation til at slå tagrørene langs en strækning på 250 m i samme 

område. Denne blev dog ikke udnyttet.  

 

Tagrørene vil blive skåret 30-100 cm under vandoverfladen med en RIB 

påmonteret en grødeskære, og der vil ikke blive foretaget opgravning 

eller fjernelse af sediment.  

De afskårne tagrør placeres på en tømmerflåde og transporteres til 

afsætningsområdet angivet på bilag 2, hvorfra det vil blive kørt til 

nærmeste losseplads.  

 

I forventer maksimalt at skulle skære rørene 2 gange om året. I ønsker 

at foretage én nedskæring i perioden 1. april – 1. juli, mens en eventuel 

2. nedskæring foretages uden for denne periode.  

 

Beskrivelse af området 

Strækningen hvor de yderste 10 – 15 m af rørskoven ønskes beskåret, 

ligger langs den sydvestlige del af Store Kalv, ud for Næsseslottet.  

 

Rudersdal Kommune var sammen med Naturstyrelsen og formanden for 

Holte Vandski Klub ude at besigtige området den 3. oktober 2018.  
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Som følge af den meget lange, varme og tørre sommer i 2018, og den 

deraf følgende lave vandstand i Furesøen, var rørskoven rykket 

ekstraordinært langt ud i løbet af sommeren. De yderste ca. 10 – 20 m 

adskilte sig således tydeligt fra den bagvedliggende gamle rørskov, ved 

at være grønnere, lavere og mindre tæt.  

 

Strækningen, hvor tagrørene ønskes beskåret, ligger hvor søbredden 

slår en bugt ud i søen. Det bringer de ”bløde” trafikanter meget tæt på 

vandskibanen, når rørskoven er så bred, som den er - og har været de 

senere år. Den fysiske nærhed til vandskibanen sammen med de 

begrænsede oversigtsforhold, der er ved en udbugtning, gør det utrygt 

for kano -, ro - og kajaktrafikanter at sejle langs denne del af korridoren. 

 

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.  

 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Det er kommunens vurdering, at der i sejlkorridoren eller i den 

umiddelbare nærhed ikke forekommer arter omfattet af bilag IVa eller 

bilag IVb. 

 

Den aktuelle lokalitet ligger inden for Natura 2000-område nr. 139, Øvre 

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, herunder Habitatområde nr. 

123 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 109.  

 

Beskæring af rørskov i Furesøen vil berøre naturtyperne Næringsrig sø 

(Habitatnaturtype nr. 3150) samt Kransnålalge-sø (Habitatnaturtype nr. 

3140).  

Arterne skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor kærguldsmed, lys 

skivevandkalv og stor vandsalamander, er ud over naturtyperne også en 

del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 123, mens 

udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 109 er 

fuglearterne rørhøg, plettet rørvagtel, isfugl og sortspætte. 
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Det er kommunens vurdering, at der i – eller i nærheden af det berørte 

område ikke forekommer arter, der udgør udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 139, som vil blive negativt påvirket af indgrebet.  

 

Det ansøgte ses således ikke at påvirke Natura 2000-interesser. 

 

Kommunens vurdering 

Det er kommunens vurdering, at beskæring af rørskoven til etablering og 

vedligeholdelse af en permanent sejlkorridor, ikke vil påvirke søens 

tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende naturtilstand i søen.  

Yngleforholdende for lappedykkere, blishøns og andre vandfuglearter vil 

forventeligt forblive den samme, da der, set i forhold til resten af 

området, er tale om nedskæring af et mindre rørskovsareal, og eftersom 

sejlads i øvrigt vil foregå som hidtil i korridoren. 

Samtidig er området af stor rekreativ betydning for sejlsporten, og en 

rydning samt efterfølgende vedligeholdelse af korridoren er vigtig, for at 

både kano -, ro - og kajaktrafikanter samt vandskiklubben kan færdes 

sikkert og trygt.  

 

Rovfiskene gedde og aborre yngler på lavt vand, blandt andet i 

rørskoven, typisk i perioden april-maj. Da geddernes æg (og lige efter 

klækningen, også deres yngel) og aborrernes æg-klynger hæftes til 

vegetationen tæt under vandoverfladen, er det vigtigt, at der i disse 2 

måneder ikke foretages beskæring af rørskoven.   

 

Af hensyn til de ynglende vandfugle, hvoraf mange placerer deres rede i 

rørskoven, må der ikke foretages nedskæring af rør i perioden 1. april - 

15. august. Dog kan et vedligeholdende rørskær i den allerede 

etablerede korridor, finde sted i perioden 1. juni – 15. august.  

 

Afgørelse 

Rudersdal kommune giver hermed dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 240 

af 13/03/2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 
 Nedskæring af rørskov må kun foretages indenfor det på kortet 

angivne område (bilag 2) i en længde på ca. 100 m og i en bredde 

på max 15 m. 

 Nedskæring af rørskov må ikke finde sted i perioden 1.april – 15. 
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august af hensyn til ynglende vandfugle samt gydeperioden for 

gedde og aborre. 

Efterfølgende, når rørskoven er skåret ned og korridoren etableret, 

må ét vedligeholdende rørskær dog gerne foretages i perioden 1. 

juni – 15. august. 

 Nedskæring af rørskoven skal ske så skånsomt som muligt. Der må 

således ikke foretages opgravning med maskiner eller andre 

indgreb, der fjerner eller påvirker sedimentet.  

 Det fjernede materiale må ikke deponeres i søen, i rørskoven eller 

på søbredden, men skal køres bort.  

 Ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer skal der sikres mod spild 

af hydraulikvæske, og der skal 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.  

 

     

Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside fredag 

den 12. april 2019. 

 

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.naevneneshus.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 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 fredag den 10. maj 2019. 

 
 

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 

 

 

 

 

Sissel Christine Haar Olesen                 Lis Ravn 

Biolog                                                    Konst. Natur, Park og Miljøchef 
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Bilag: 

1 Oversigtskort over området 

2 Ansøgningsmateriale med angivelse af område, hvor rørskov 

beskæres, samt afsætningsområde.  

 

 
 
Kopi til:  

 

 Naturstyrelsen Hovedstaden, Boveskovgård, Dyrehaven 6, 2930 
Klampenborg, hst@nst.dk. 
 

 Lars Stubkjær Nielsen, lsn@nst.dk, Naturstyrelsen Hovedstaden 
 

 Miljøstyrelsen, 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:hst@nst.dk
mailto:lsn@nst.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
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Ansøgning om § 3 dispensation 

- til nedskæring af rørskov i Store Kalv.

Att. Sissel Christine Haar Olesen, Biolog, Rudersdal Kommune & 

Lars Stubkjær Nielsen, Skovfoged, Naturstyrelsen Østsjælland 

Ansøger: Robert Philip Scott Andersen, Formand for Holte Vandski Klub 

Holte Vandski Klub ansøger hermed om § 3 dispensation, vedr. indgreb i søer, jf. det afmærkede området på 

billede 2. Området, der er indtegnet (med ca. mål) på oversigtskort billede 2, ligger i en korridor ved 

sydsiden af Store Kalv i Furesøen. På billede 1 kan området ses i forhold til Holte Vandski Klubs 

beliggenhed. 

Der søges om dispensation til at nedskære rørskoven på en strækning af ca. 100 meter i længden og 10-15 

meter i bredden, som vist i oversigtskortet på billede 2. Dette areal er det maksimalt påtænkte, i værste fald. 

Dybden af nedskæringen forventes at være mellem 30-100 cm (afhængig af tilladelse).  

Jf. bilag ”Skov- og Naturstyrelsens aftale om Holte Vandski Klub – (tillæg til Bekendtgørelse nr. 509 af 

26. maj 2004 – Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen) har Naturstyrelsen, Østsjælland den 25. juni

2004 indgået vedlagte aftale med Holte Vandski Klub. Der foreligger heri en aftale om at friholde korridoren 

mellem vandskibanen og søbredden ud for sydkysten af Store Kalv til brug for kano-, ro- og kajaktrafikanter. 

Denne korridor har ideelt set en bredde på 20-25 meter. I billaget er vandskiklubbens sejlområde indtegnet, 

og det omtalte område kan på det kort ses omkring koordinatsæt 1225’59”, 5548’35”.  

Den ønskede nedskæringen af det omtalte område af rørskoven har til formål at forbedre sikkerheden for 

fritidsaktivister i området, ved at vedligeholde en sejlbar passage mellem Holte Vandski Klubs sejlareal og 

rørskoven, samt en hensynsmæssig afstand fra vandskibanen ind til sejlkorridoren. Holte Vandski Klub har 

de sidste 2 år rykket sejlkorridorens afmærkning udad i flere ombæringer. Sejlkorridoren er nu, grundet 

rørskovens fortsatte vækst, kommet meget tæt på vandskibanen, hvilket naturligvis har givet grunde til 

utryghed hos sejlaktivister i korridoren. 

Bilag 2
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Holte Vandski Klub 

Dronninggårds Allé 126 C 

2840 Holte 

2 

Alternativet til denne løsning, er en forflyttelse af vandskibanen, hvilket indebærer et endnu større og dyrere 

arbejde, da der vil skulle anvendes dykkere til at udføre denne løsning. Derudover, vil vind og bølger 

længere ud i Store Kalv forhindre meget af den årlige vandskisportsaktivitet. 

Fremgangsmetode:  

Holte Vandski Klub har aftalt et samarbejde med Holte Yachtklub om at låne den grødskærer, der 

oprindeligt var tiltænkt vandpestbekæmpelse, samt deres tilpassede RIB som grødskæreren kan betjenes fra. 

Holte Vandski Klub er blevet forsikret om at denne grødskærer kan løfte opgaven tilfredsstillende. Såfremt 

dette mod alt forventning ikke viser sig at være tilfældet, vil klubben søge alternativer midler til nedskæring 

af rørskoven. Her vil et tilbud fra Hedde Danmark blive indhentet og vurderet tids nok til, at sejlkorridoren 

kan bestå sin sikkerhedsbredde på 20-25 meter. Nedskæringen vil, som beskrevet, foregå 30-100 cm under 

vandoverfladen (alt afhængig af tilladelse), men vil derfor ikke betyde opgravning af rør eller fjernelse af 

sediment.  

 

Udover det lånte nedskæringsværktøj, råder Holte Vandski Klub selv over en tømmerflåde af størrelsen 4 m 

x 4 m, hvorpå det afskåret rørskov vil blive lagt og transporteret ind til afsætningsområdet jf. billede 3. 

Såfremt der bliver behov for at slå mere en 50% af det omtalte område, vil tømmerflåden blive udbygget for 

at tilpasse den krævede kapaciteten. Herfra vil 1-2 køretøjer med trailere fragte det afskåret rørskov til 

nærmeste losseplads. Yderligere, vil klubben anvende egen vandskibåd til at assistere med diverse 

udfordringer, samt være klar til at reagere på en given nødsituation, der måtte opstå i forbindelse med 

arbejdet. I alt vil arbejdet omfatte 8-12 personer og forventes at kunne udføres tilfredsstillende i løbet af 2 

dages arbejde. 

 

Arbejdet vil være 100% frivilligt udført af Holte Vandski Klubs medlemmer. 

 

Hyppighed: 

Holte Vandski Klub forventer maks. at skulle skære rørskoven 2 gange om året, såfremt første nedskæring 

ikke holder hele sæsonen, hvilket kun vil betyde én årlig nedskæring er nødvendigt. Den første (og muligvis 

eneste) nedskæring vil finde sted på ét tidspunkt imellem perioden 1. april – 1. juli. Her vil der blive reageret 

hurtigst muligt når tagrørene viser sig for første gang i overfalden, for at mindske påvirkningen af fugle 

habitater m.v. Billede 5 er taget d. 21. maj 2018, og viser tydeligt den fremskydende (lysegrønne) rørskov, 

som formodentlig ikke er en del af den helårlige rørskov.    

 

Såfremt ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, eller der er behov for yderligere information eller 

dokumentation forud for en eventuel godkendelse, henvises der til Ansøgers kontaktoplysninger som følger: 
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Robert Philip Scott Andersen 

Formand, Holte Vandski Klub 

+45 2366 0540 

mail@holtevandskiklub.dk 
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