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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af 

båderampe i Furesø ved Birkerød Sejlklub 

 

Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af eksisterende båderampe i 

Furesø ved Birkerød Sejlklub. 

 

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

nr. 1986 af 27/10/20211 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

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

 

Berørte matrikler og ejerforhold 

Afgørelsen omfatter følgende matrikler: 

Matr.nr. 5 Furesø, Bistrup, som er ejet af Naturstyrelsen Hovedstaden. 

 

Beliggenheden fremgår af bilag 1.  

 

Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysninger i ansøgning af 17. 

januar 2022, samt Naturstyrelsens tilladelse af 28. januar 2022 i henhold 

til bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen2.  

Ansøgningen er sendt af Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, 

Ejendomme, der forvalter ejendommen, som huser Birkerød Sejlklub. 

 

Af ansøgningen fremgår det, at den eksisterende båderampe af 

trykimprægneret træ ønskes udskiftet med en ny rampe i 

varmgalvaniseret stål.  

Den nye båderampe vil, ligesom den gamle rampe, være 2,9 meter bred 

og 15 meter lang. Rampen fæstnes via seks bundankre placeret på 

søbunden, som hver er fastgjort med fire 2” x 1,5 m pløkker. 

                                                 
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986 
 
2 Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2016 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/933
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Den nye båderampe anlægges mod den eksisterende landkonstruktion, 

og vil således få samme placering som den nuværende rampe. 

 

Båderampens placering fremgår af bilag 1, mens skitsetegning med mål 

findes i bilag 2.   

 

I 2018 blev båderampen på modsatte side af samme broanlæg også 

skiftet fra træ til stål. Med udskiftningen af den resterende båderampe i 

træ, vil de to ramper således være ens.  

Billede af henholdsvis den eksisterende gamle rampe i træ og den nyligt 

udskiftede stålrampe på den modsatte side af broen fremgår af bilag 3.  

 

Beskrivelse af området 

Båderampen er en del af et større broanlæg i den nordlige del af Store 

Kalv opført i tilknytning til Birkerød Sejlklub. 

 

Området er besigtiget af kommunen, Naturstyrelsen og en repræsentant 

fra Birkerød Sejlklub den 23. september 2021. Ved besigtigelsen kunne 

det konstateres, at den gamle båderampe af træ er gammel og nedslidt 

og trænger til renovering/udskiftning. 

 

Broanlægget, som båderampen er en del af, strækker sig i alt ca. 70 

meter gennem en rørsump og ud i vandet. 

Selve båderampen ligger omgivet af brodæk på begge sider, ca. 40-45 

meter ude i vandet. 

 

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. 

 

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

bilag IVa eller bilag IVb i eller i nærheden af anlægsområdet. 
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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.  

 

Da anlægget sker i selve søen berøres naturtyperne Næringsrige søer 

og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (Habitatnaturtype nr. 

3150) samt Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

(Habitatnaturtype nr. 3140). Kommunen er ikke bekendt med, at der i det 

specifikke anlægsområde er registreret arter, der er karakteristiske for 

naturtype 3150 eller 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. 

Der forekommer i anlægsområdet ikke biotoper, som sædvanligvis ses 

at huse nogle af disse arter.   

 

Kommunens vurdering 

Det er kommunens vurdering at udskiftningen af den gamle båderampe 

med en ny af samme længde og bredde ikke vil ændre søens tilstand 

væsentligt eller forrykke den nuværende naturtilstand i området. Der er 

alene tale om udskiftning af eksisterende anlæg med samme placering 

og dimensionering og ikke udvidelse eller nyetablering af anlæg. 

 

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om, at der findes bilag 

IV-arter i anlægsområdet, og det ansøgte vurderes heller ikke at påvirke 

Natura 2000-interesser, herunder naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget.  

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 

om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 

• At rampens placering og udformning sker i overensstemmelse med 

vedlagte kortskitse og skitsetegning (bilag 1 og 2).  

• At alle rester af den gamle båderampe fjernes, inden den nye 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
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etableres.  

• At der ikke ryddes vegetation, herunder rodmateriale, under 

anlægsarbejdet.  

• Der må ikke efterfølgende, uden tilladelse, foretages udvidelse eller 

andre ændringer af rampen eller det broanlæg, som rampen er en 

del af.  

• At der ikke foretages terrænregulering/opfyld i søen.  

• At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild heraf. 

• Rampen skal vedligeholdes forsvarligt. I modsat fald bortfalder 

tilladelsen, og rampen skal fjernes.  

• I tilfælde af, at rampen ødelægges og ikke straks genopføres, skal 

alle rester af rampen fjernes fuldstændigt. Området skal bringes i en 

stand svarende til den tilstand, som området havde før rampens 

etablering.  

• Tilladelsen bortfalder, hvis rampen ikke er genopført senest et år 

efter ødelæggelsen.  

 

Bemærkninger 

Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. Andre dispensationer og tilladelser kan 

være nødvendige. 

 

Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, 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. 

 

Klagevejledning 
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 
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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.  

  

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, 

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

 

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 tirsdag den 7. juni 2022 

 

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. 
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Venlig hilsen 

  

 

 

 

Bilag: 

1. Oversigtskort med beliggenhed af ramper 

2. Skitsetegning af båderampen 

3. Billede af den gamle båderampe i træ, samt nye båderampe i stål 

 

 

Kopi til:  

 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 

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

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, 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, 
rudersdal@dof.dk  

 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og 
oeresund@sportsfiskerforbundet.dk  

 

• Friluftsrådet, 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 

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

 

 

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:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@museumns.dk
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• Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

 

• Rudersdal Kommune, Ejendomme, tom@rudersdal.dk  
 

 

mailto:byplan@rudersdal.dk
mailto:tom@rudersdal.dk

