
 

 

 

 

 

 
  

Henrik Francke Jeremiassen 

Krogholmgårdsvej 83 B 

Trørød 

2950 Vedbæk 

 

Tilladelse til fældning af to træer på vandløbsbanket iht. 

regulativ 

 

Rudersdal Kommune meddeler hermed tilladelse til fældning af et 

kastanjetræ og et birketræ på 2m-banketten til det offentlige vandløb 

Maglemoserenden, på ejendommen Krogholmgårdsvej 83B (matrikel 

4mæ, Trørød By, Trørød). 

Tilladelsen meddeles med en række vilkår, jf. afsnit herom. 

 

 

Baggrund 

Du har ved henvendelse til Rudersdal Kommune spurgt om muligheden 

for fældning et kastanjetræ, ved det offentlige vandløb 

Maglemoserenden. Ønsket begrundes med en frygt for, at træet, der 

synes svækket i sit rodfæste, skal vælte ned i dit hus i forbindelse med 

et stormvejr. 

 

Da træet er placeret indenfor 2m-banketten er det omfattet af 

vandløbsregulativets1 bestemmelsen om bevaring af skyggegivende 

træer og buske.  

Fældning af træet forudsætter derfor vandløbsmyndighedens tilladelse. 

 

Regulativet bestemmelse om bevarelse af skyggegivende træer og 

buske ændrer ikke på ejerforholdet af disse, hvorfor veddet tilhører den 

enkelte bredejer, ligesom fældning og beskæring af hensyn til andet end 

vandløbet eller dets vedligeholdelse, ikke kan ske på 

vandløbsmyndighedens bekostning. 

 

                                                

 
1
 Regulativ for Maglemoserenden 4. marts 1997 
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Tilsyn 

Rudersdal Kommune har ved tilsyn d. 23. september konstateret, at et 

kastanjetræ med flerdelt stamme lokaliseret på GPS koordinat 721310; 

6194397 er angrebet af svamp i en sådan grad, at store områder af 

barken er løs/uden kontakt til veddet og med omfattende revner. Under 

barken ses et veludviklet net af sort svampemycelium og i barkrevner 

ses sorte frugtlegemer, særlig fra terræn til ca. 2 meters højde. 

Ligeledes forekommer mange ”sort-væskende” sår, særligt på træets 

nederste 2 meter 

Det vurderes, at træet indenfor få år vil være svækket i en sådan grad, 

at det vælter i stærk blæst. 

 

Det kunne ved tilsynet konstateres, at der på GPS-kordinat 721309; 

6194402, umiddelbart nord for kastanjetræet, står et birketræ i misvækst 

og med tydelig skader i stammens nederste del. 

Her ses ligeledes begyndende svampeangreb, og en betydelig del af 

både splint- og kerneveddet er rådnet bort 

Det vurderes, at birketræet indenfor en kort årrække vil være svækket i 

en sådan grad, at der er fare for at det vælter. 

 

 

Vandløbsmyndighedens vurdering 

Det fremgår af regulativet for det offentlige vandløb Maglemoserenden, 

at skyggegivende træer og buske i videst muligt omfang skal søges 

bevaret. Det fremgår ligeledes, at kommunalbestyrelsen 

(vandløbsmyndigheden) i særlige tilfælde kan tillade fældning, når det er 

foreneligt med recipientmålsætningen. 

 

Det vurdes på baggrund af det observerede, at de to ovennævnte træer 

inden for en meget kort årrække vil være i risiko for at vælte, hvorved 

deres skyggegivende effekt på vandløbet vil forsvinde. Det vil derfor ikke 

udgøre en betydende forskel for vandløbsbiologien, at de fældes. En 

fældning af sikkerhedshensyn ses derfor ikke at være i strid med den 

miljømæssige målsætning for vandløbet. 

 

På den baggrund er det vandløbsmyndighedens vurdering, at de to 

ovennævnte træer kan tillades fældet. 

 

 

Ejerforhold 

Du har i forbindelse med sagsbehandlingen stillet spørgsmål til 

ejerskabet til træerne. 

 



 

 

3/5 

Du har ved e-mail af 22. oktober fået oplyst; 

at de linjer der er registreret og er gældende på din ejendom, ifølge 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er de samme linjer 

som er fastlagt i 1972, 

at eventuelle uenigheder om skellets placering afgøres ved en 

skelforretning forestået af en landinspektør, 

at du, hvis du ønsker en opklaring af hvor skellet er i terrænet, selv skal 

kontakte og bekoste en landinspektør, 

at andre skellinjer angivet på andet tegningsmateriale kommunen er i 

besiddelse af, vurderes fortsat at medføre at træerne står på din 

ejendom, 

at førstnævnte skellinjer jf. SDFE, medmindre du ønsker en 

skelforretning, vil blive lagt til grund for afgørelsen og, 

at du bedes oplyse om du ønsker sagen afgjort eller vil have foretaget 

skelforretning. 

 

Du har ved svar på ovennævnte e-mail d. 18. oktober meddelt, at der 

var bestilt fældning og at du ikke kunne vente med at fælde træet. 

Du har ved telefonsamtale d. 2. november gentaget dette og fået oplyst, 

at Rudersdal Kommune opfatter denne tilbagemelding som en 

anerkendelse af dit ejerskab til træerne. 

 

Rudersdal Kommune lægger derfor til grund for denne afgørelse, at de 

omfattede træer står på din ejendom og at ejerskabet er ubestridt dit. 

 

 

Afgørelse 

Der gives hermed tilladelse til fældning af kastanjetræet på GPS-position 

721310; 6194397 og birketræet på GPS-position 721309; 6194402 på 

nedenstående vilkår. 

 

Tilladelsen meddeles efter Regulativ for Maglemoserenden, jf. 

vandløbslovens2 §§ 12 og 34. 

 

 

Vilkår 

1. Afskåret materiale fra de fældede træer fjernes fra vandløbets 

bred og banket. 

2. Træerne kan nedskæres til terræn, men roddelen herunder skal, 

af hensyn til vandløbsskråningens stabilitet, efterlades. 

                                                

 
2
 Bekendtgørelse nr 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
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3. Fældningsarbejdet må ikke medføre skade på vandløbet, dets 

skråningsanlæg eller banket. 

Nærværende tilladelse omfatter alene de to ovenfor nævnte træer, og 

giver ikke lov til yderligere fældning af opvækst på vandløbets 

skråninger og banket, som skal lades urørt af hensyn til 

vandløbsbredden stabilitet og skyggevirkningen på vandløbet. 

 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside d. 11. 

november 2020. Du kan læse mere om hvordan vi behandler dine 

personoplysninger på: https://www.rudersdal.dk/saadan-behandler-vi-

dine-persondata-i-teknik-og-miljoe?search=oplysningspligt 

  

 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens § 80.  

 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du 

logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Rudersdal Kommune via klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 

virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Rudersdal 

Kommune. Hvis Rudersdal Kommune fastholder afgørelsen, sender vi 

klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked 

om videresendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 

uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 

klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 

bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på 

naevneneshus.dk. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Eventuel klage skal indgives senest d. 9. december 2020. 

https://www.rudersdal.dk/saadan-behandler-vi-dine-persondata-i-teknik-og-miljoe?search=oplysningspligt
https://www.rudersdal.dk/saadan-behandler-vi-dine-persondata-i-teknik-og-miljoe?search=oplysningspligt


 

 

5/5 

 

 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

1. den, afgørelsen er rettet til, 

2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald og 

3. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Rasmussen 

Biolog 

  

 

 

 

Lis Ravn 

Konst. Afdelingschef i Natur, 

Park og Miljø 


