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Herlev Bygade 90 • 2730 HerlevHerlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Center for Teknik og Miljø
Byggeri, Park og Trafik
v./ Kirsten Høi

 

  
 
 
 
 

 
 
 
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning af 
brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen 
Herlev Kommunes naturmyndighed giver hermed Herlev Kommune, Byggeri, Park 
og Trafik, ved Kirsten Høi, dispensation efter Naturbeskyttelseslovens1 § 3 til 
rydning af mindre træer og krat samt tagrørs- og brinkvegetation i forbindelse med 
etablering af dyrehegn omkring Fedtmosen på Kildegårdens jorde syd for Tibberup 
Å samt brinkarealer langs vandløbet. Arealet ligger i landzone på matriklerne nr. 
8ca, 9a, 9g, 10i og 11a Hjortespring, som alle tilhører Herlev Kommune og fremgår 
af oversigtskortet i bilag 1. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår 
 

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. 
 

2. Fældning af træer og buske må maksimalt ske i en bræmme på 4 meter fra 
søernes, mosernes og vandløbets øverste kant (kronekant).  
 

3. Rydningen skal foregå manuelt, f.eks. med motorsav.  
 

4. Der må kun fældes mindre træer, krat, tagrør og brinkvegetation, herunder 
grove urter. Større træer skal blive stående. I tvivlstilfælde afgør Herlev 
Kommunes naturmyndighed om et træ betragtes som større.  

 
5. Afklippet plantemateriale kan anbringes langs kanten af søer og vandløb, i 

en bræmme af 4-6 meter fra kronekant.  
 

6. Der må ikke afgraves i fast bund langs vandløbs- og sø-brinker.  
 

7. Der må ikke tilføres jord- eller plantematerialer til søer, moser og vandløb. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb den 16. december 20222. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet indenfor 3 år efter den, er 
meddelt3. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1392 af 04/10/2022. 
2 Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7. 
3 Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
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Dispensationen gælder kun i forhold til naturbeskyttelseslovens §3 og de interesser, 
som denne lov varetager. Dispensationen omfatter således f.eks. ikke forhold 
omkring fredningskendelsens bestemmelser, vandløbs- og hegnslovens regler eller 
eventuelle forhold omkring afstandskrav eller andet for forsyningsselskabets 
forsyningsledninger i området. 
 
Baggrund 
Herlev Kommunes Byggeri, Park og Trafik ønsker at opstille dyrehegn på to 
kulturenge på Kildegårdens jorde. Hegnene, skal anvendes til kommende dyrefolde, 
hvor dyr afgræsser de grønne arealer.  
 
På det ene areal, ”Folden ved Fedtmosen”, som ligger syd for Tibberup Å, findes tre 
moseområder og otte søer/vandhuller og to fugtige lavninger. Det er udelukkende 
de beskyttede naturområder, som denne dispensation gælder.  
 
Det andet areal ligger på en kultureng syd for Smørmosen. Her findes ikke 
naturarealer, som er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor 
dispensationen ikke omfatter dette areal.  
 
Kulturengene i den ønskede Fold ved Fedtmosen plejes i dag ved ét årligt sommer-
høslet. Formålet med hegning af arealet er at forbedre biodiversiteten igennem 
helårsafgræsning. 
 
Herlev Kommune har behandlet sagen på grundlag af  

 Ansøgning om opstilling af hegn, af den 5. juli 2022. 
 Besigtigelse af moserne og Tibberup Å, jf. notat af den 23. februar 2022. 
 Flora omkring Kildegården, vegetationsudvikling, NIRAS, oktober 2021. 
 Monitering af bi- og løbebille-faunaen i Smør- og Fedtmosen, Hjalte Ro-

Poulsen, december 2019. 
 
Projektbeskrivelse 
Herlev Kommunes Byggeri, Park og Trafik ønsker at opstille dyrehegn til folden 
ved Fedtmosen med 2- eller 3-trådet el-hegn. Stolperne skal være ubehandlede 
solide stolper af robinie. Der etableres adgang til folden i form af klaplåger. Folden 
skal afgræsses af heste eller kvæg. Skitse med placering af hegn er vist i bilag 1.  
 
Lokalitetsbeskrivelse 
Udbredelse og placering 
Området ved Fedtmosen, som ønskes hegnet, ligger i det fredede område Smør- og 
Fedtmosen samt Kildegårdens jorde. Området er i plejeplanen, 2016-2026, betegnet 
”Det åbne land nord for Kildegården”. 
 
Indenfor den ønskede hegning ligger tre adskilte moser, henholdsvis Valnæs Mose, 
Fedtmosen og en mindre unavngiven mose (mose s.n.) mod øst. Mosernes 
beliggenhed fremgår af figur 1. Mosernes areal udgør henholdsvis ca. 7.700 m2 i 
Valnæs Mose, ca. 16.650 m2 i Fedtmosen og ca. 2.500 m2 for den unavngivne mose.  
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Mosen, Valnæs Mose, ligger i tilknytning til, og vest for, søen af samme navn. Inde 
i selve Fedtmosen ligger der fire mindre, adskilte søer/vandhuller med åbne 
vandflader, hver på mellem 330 og 470 m2. Den unavngivne mose mod øst ligger i 
en lavning i terrænet og rummer sandsynligvis en ca. 300 m2 stor vandfyldt, delvist 
tilgroet lavning, som muligvis har karakter af temporært vandhul. 
 
Dertil ligger der fire søer og en, unavngiven fugtig lavning på de grønne græsarealer 
(kulturenge) inden for den ønskede hegning. Søernes størrelse varierer, hvor de to 
største søer er Valnæs Mose og Stadagersøen, som hver især er på ca. 6.200 m2, 
mens Nattergalesøen er ca. 4.000 m2, Tibberup Sø er ca. 3.200 m2, og den 
unavngivne lavning er på ca. 1.200 m2. Stadagersøen og Nattergalesøen er 
hydraulisk forbundne med en mindre smal ca. 50 lang grøft og igen med grøfter og 
rør fra Nattergalesøen til Valnæs Mose. Tibberup Sø er hydraulisk forbundet til 
Fedtmosen. 
 
 

 
Figur 1. Moser og søer indenfor den ønskede indhegning. Området afgrænses mod nord af 
Tibberup Å (blå streg).”s.n.” betyder unavngivet område. 
 
Søerne og moserne er omgivet af kulturenge samt stisystemer bestående af grus-, 
græs- og ridestier. Dertil afgrænses området mod nord og øst af Tibberup Å. Åen er 
et offentligt vandløb der har sit udspring i Smørmosen og passerer flere kommuner, 
for til sidst at munde ud i Roskilde Fjord.  
 
 
Naturtilstand 
Naturtilstanden af Valnæs Mose og Fedtmosen er undersøgt i år 2010 og igen i 
sommeren 2021. Søernes naturtilstand er undersøgt i 2008 og 2014. Tibberup Å er 
besigtiget i sommeren 2020. Vådområdernes naturtilstand fremgår af tabel 1, 
nedenfor. 
 
Vådområdernes naturtilstand varierer fra dårlig til høj Overvejende har søernes og 
mosernes naturtilstand i løbet af de sidste 14 år ikke udviklet en markant bedre 
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tilstand og vådområderne er fortsat truet af eutrofiering samt tilgroning med især pil 
og tagrør.  
 
 
Tabel 1 
Navn  Naturtilstand  Undersøgt år Bemærkninger  
Valnæs Mose (mose) Ringe  2010 og 2021 

 
Tilgroning og eutrofiering.  

Valnæs Mosen (sø) God – høj 2008 og 2014 Tilgroning. 
Lavning s.n.  Dårlig - ringe 2008 og 2014 Tilgroet med pil. 
Fedtmosen (Herlev) Moderat  2010 og 2021 Fortsat tilgroning med pilekrat. 
Vandhul i mose s.n. Dårlig - ringe 2008 og 2014 

 
Tilgroet rørsump. 
 

Stadagersøen God  2008 og 2014 Delvist tilgroet med pil og 
tagrør.  

Nattergalesøen God 2008 og 2014 Tilgroning med tagrør, pil og 
dunhammer. 

Tibberup Sø God 2008 og 2014 Trusler er tilgroning.  
Tibberup Å Moderat  2020  
Naturtilstand af søer og moser indenfor den ønskede hegning af de grønne arealer på 
Kildegårdens jorde samt Tibberup Å.  
 
 
Søerne har i perioden 2010-2015 været plejet ved udtynding af krat og træopvækst. 
F.eks. er mindre dele af randvegetation bestående af buske og træer i år 2014 fjernet 
i forbindelse med etablering af forbedring af til- og afløb fra søerne Nattergalesøen 
og Stadagersøen.  
 
 
 

 
Figur 2. Sydlig brink af Stadagersøen, set fra vest. Herlev Kommune, den 23. februar 2022. 
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Figur 3. Tibberup Sø, set fra vest. Ridestien, de dyrkede marker og de høje træer i 
Træbanken ses til højre i billedet. Vandstanden i området var på dagen for besigtigelsen 
meget højere end normalt. Herlev Kommune, den 23. februar 2022. 
 
 
Moserne er i dag præget af opvækst med vedplanter. Især Valnæs Mose har en 
meget varieret vedflora og kan karakteriseres som en skovmose. 
 
 

 
Figur 4. Skovmose med stedvis fugtig bund vest for søen, Valnæs Mose. Herlev Kommune, 
den 23. februar 2022. 
 
 
Fedtmosen har ikke udviklet sig meget de sidste 11 år, og den er præget af 
vandhuller og store flader med tagrør og pilekrat, domineret af gråpil med spredte 
mospuder af især sphagnum. Inde i mosen vokser urter som er kendetegnet af en 
mere sårbar natur. Undersøgelsen fra 2021 viste, at Fedtmosens samlede 
naturtilstand er relativ stabil, men med en udvikling i retning af en mere fugtig 
mose.  
 
Der er ikke foretaget målrettet naturpleje af moserne hverken i tidligere eller 
nuværende plejeperiode.  
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Figur 6. Pilekrat i den nordøstlige del af Fedtmosen ved Tibberup Å (t.h.). Herlev 
Kommune, den 23. februar 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ca. 100 meter strækning af Tibberup Å ud for den østlige mose s.n. (unavngiven 
mose) blev i sommeren 2020 foretaget besigtigelse i forbindelse med restaurering af 
vandløbet. På denne strækning ligger Tibberup Å lysåbent og er domineret af 

Figur 6. Mosearealet s.n. 
set fra øst. Tibberup Å 
ligger nedsænket i terræn 
til højre i billedet. Mosen 
er domineret af 
tagrørsvegetation. Herlev 
Kommune, den 23. 
februar 2022.

Figur 5. Vestlige del af 
Fedtmosen. Her ses en 
mindre trampesti igennem 
tagrørsvegetationen. 
Tibberup Å ligger til venstre 
i billedet. Herlev Kommune, 
den 23. februar 2022.
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tagrørsvegetation samt græsser og grove urter. Alle planter er almindeligt 
forekommende arter og tilknyttet fugtige biotoper med næringsrige 
jordbundsforhold.  
 
 
De grønne arealer med kulturenge imellem søerne og moserne har siden 2016 været 
plejet med ét årligt sommerhøslet med bortkørsel af høet.  
 
 
Beskyttede dyr, planter naturområder 
Fra Smør- og Fedtmosen er kendt flere bilag IV-arter, hhv. stor vandsalamander, 
spidssnudet frø, skimmelflagermus, vandflagermus og dværgflagermus.  
 
Flagermus er især kendt fra moserne i Gladsaxe Kommune, men findes 
sandsynligvis i hele moseområdet og dermed også i Herlev Kommune. Søerne og 
vandløbet udgør potentielle fourageringsområder mens hulheder i gamle træer, 
bygninger, broer og lignende udgør mulige leve- og opholdssteder.  
 
Padderne, spidssnudet frø og stor vandsalamander, er observeret i flere 
vandområder omkring projektområdet, især i søer og vandhuller i Gladsaxe 
Kommune. Fra Herlev Kommune kendes især grøn frø, men de to andre padde-arter 
findes sandsynligvis også i Herlev, hvor især de mindre vandhuller kan være 
potentielle ynglelokaliteter for padder. Padderne er muligvis ikke så udbredt i de 
større søer på Kildegårdens jorde, idet der her findes større fiskebestande. Der er 
ikke observeret vandsalamander i nogen af søerne i projektområdet. 
 
Padderne har ikke Tibberup Å som primært levested, men individer vil 
formodentligt i perioder kunne findes i vandløbet.  
 
Moserne ligger ca. 1 km syd og 2 km øst for nærmeste Natura2000 område, Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, nr. 139 
 
Andre dyrearter 
I området lever og færdes flere andre dyrearter, herunder vildtlevende hjorte. I 
Herlev Kommunes del af Fedtmosen ses dyreveksler i den nordlige og indre del af 
mosen. Desuden er mus, hare og ræve kendt fra det fredede område.  
 
Undersøgelse af insekter i 2019 viste, at der i projektområdet findes 19 mere eller 
mindre almindelige bi-arter samt den mere sjældne moshumle samt tagrørs 
maskebi, som kræver våde overgangszoner til det tørre landskab, som den kan 
bygge rede i. Ingen af bierne listet som truede arter.  
 
 
Lovgivning 
På baggrund af besigtigelsen den 23. februar 2022 fastholder Herlev Kommunes 
naturmyndighed, at de tre moser, otte søer og to fugtige lavninger fortsat er omfattet 
af beskyttelsen efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Dertil er Tibberup Å udpeget som 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring af tilstanden af 
beskyttede naturområder, herunder søer med et naturligt dyre- og planteliv og et 
areal på over 100 m2, eller moser når moserne enkeltvis, tilsammen eller i 
forbindelse med søer større end 100 m2, er større end 2.500 m2 i sammenhængende 
areal.  
 
Herlev Kommunes naturmyndighed karakteriserer rydning af opvækst langs 
vådområdernes kant- og brinker, som tilstandsændrende karakter, da det samlet 
udgør et omfang, som er større end hvad kan betragtes som almindelig 
vedligeholdelse.  
 
Herlev Kommunes naturmyndighed kan i særlige tilfælde give dispensation fra 
beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3. Der gives som udgangspunkt ikke 
dispensation til indgreb, som forringer den biologiske tilstand af søer og moser. 
 
I habitatdirektivets bilag IV a og b er listet en række arter af vilde dyr og planter, 
hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af 
dyrene omfatter både yngle- og rastepladser, og alle livsstadier af de vilde planter 
skal beskyttes mod ødelæggelse. Levesteder og voksesteder skal beskyttes, uanset 
om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 
beskyttede områder.  
 
 
Herlev Kommunes vurdering  
Samtlige vådområder, Tibberup Å, søerne, moserne og de fugtige lavninger, er 
omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3, både i forhold til deres 
størrelse og forekomsten af et naturligt plante- og dyreliv.  
 
Dertil kan Stadagersøen, søen Valnæs Mose, Nattergalesøen samt Tibberup Sø ikke 
betragtes som ”enkeltmandssøer”, desuagtet de ligger udelukkende på kommunalt 
areal. Dette begrunder Herlev Kommunes naturmyndighed med, at søerne har til- 
og afløb, som indbyrdes er forbundne og alle afleder til Tibberup Å, som er et 
offentlig vandløb, som løber gennem flere kommuner.  
 
Rydning af brink- og randvegetation er ikke beskrevet i ansøgningen. Herlev 
Kommunes naturmyndighed vurderer, at det flere steder bliver nødvendigt at 
foretage beskæring af opvækst langs brinkerne i søer og moserne, for at gøre plads 
til placering af dyrehegnene. Det vil sandsynligvis skulle foregå på strækninger 
langs moserne op til Tibberup Å på i alt 180 meter samt langs Stadagersøen, 
Nattergalesøen og Tibberup Sø med i alt ca. 200 meter.  
 
Herlev Kommunes naturmyndighed bemærker, at der i forvejen foretages 
tilbagevendende beskæring af brinkvegetation lang Tibberup Å for at sikre 
vandføringen, jf. vandløbsregulativet for Tibberup Å. Dertil udføres lejlighedsvis 
beskæring af træ- og kratopvækst af søers brinkvegetation, som en del af indsatsen, 
i plejeplanen for det fredede område. 
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I plejeplanen er der beskrevet, at der ved risiko for tilgroning skal ske en udtynding 
ved rørskær og rydning af pil, el og popler m.fl. under hensyn til omgivende sårbar 
natur. Plejen skal udføres som mosaikpleje. Dertil er der afstandskrav på 3 meter for 
friholdelse af grøfter ved søerne, men ikke afstandskrav til friholdelse langs søernes 
brinker generelt. Plejeplanen beskriver desuden, at træer og krat skal gennemgås 
med ca. 8 års mellemrum for beskæring og udtynding. 
 
I denne dispensation er der sat vilkår om, at beskæringen af vegetation maksimalt 
må udføres i en afstand af 4 meter fra kronekant af vandløbet og brinker af søerne. 
Afstandskravet er sat dels for at tilgodese behov for at have plads til arbejdsareal for 
at kunne opføre dyrehegnene og dels for at undgå, at for meget af den naturlige 
brink- og randvegetation fjernes.  
 
Langs de nordlige sider i Valnæs Mose og Fedtmosen findes enkelte større træer, jf. 
figur 4 og 5. Træerne giver skygge til de enkelte vandløbsstrækninger og enkelte af 
træerne vil potentielt kunne fungere som flagermustræer. 
 
Afstandskravet på fire meter skal sammenholdes med vilkår om, at der kun må 
fældes mindre træer, krat, tagrørs- og brinkvegetation, herunder urter. Fjernelsen af 
opvækst på de relevante strækninger langs søerne, kan betragtes som mosaikpleje, i 
og med at der ikke fjernes vegetation andre steder langs de større søer.  
 
Jordbundsforholdene langs brinkerne af moserne og søerne er meget fugtige og med 
blød bund, jf. f.eks. figur 3 og 6, og naturmyndigheden vurderer, at den flere steder 
ikke er egnet til at bære tunge maskiner. Derfor er der stillet vilkår om, at rydningen 
af vegetation skal foregå manuelt. For at undgå at der sker erosion af jordmateriale 
samt øget næringspåvirkning af såvel vandløb som søer, er der samtidig stillet krav 
om, at der ikke må tilføres jord- eller plantemateriale til vådområderne.  
 
Såfremt det afklippede vegetation ønskes bibeholdt i området, er der stillet krav om, 
at plantematerialet kan anbringes i en bræmme af 4-6 meter fra kronekant af såvel 
søer som moser langs vandløbet. Placeringen af plantematerialet vil således kunne 
friholde arbejdsareal for opstilling af dyrehegn. Naturmyndigheden vurderer, at 
eventuel placering i denne afstand ikke vil medføre at plantematerialet tilflyder søer 
eller vandløbet. Samtidig vil materialet kunne ligge til naturligt henfald og nedbrud 
af gavn for f.eks. insekter, fugle og svampe og eventuel næringsafgivning til 
vådområderne vil ske over en lang tidshorisont. Naturmyndigheden vurderer at 
afstandskravet også sikrer overholdelse af reglerne i vandløbsregulativets § 7.44. 
 
Naturmyndigheden vurderer, at rydning i begrænsede bræmmer langs 
vådområderne ikke vil påvirke områdets bilag IV-arter negativt.  
Dispensationen stiller krav om, at der ikke må fjernes større træer, hvoraf nogle 
potentielt vil kunne indeholde hulheder som muligt levested for flagermus.  
 

 
4 Vandløbsregulativets § 7.4: Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller 
andre væsker, der foranlediger aflejringer eller forureninger vandet, ligesom sådanne stoffer ikke 
må oplagres nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant eller sådan at der er fare for at vandet 
forurenes.  
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Derud over vil der ikke skulle arbejdes i vådområdernes vandfase, hvor padder 
yngler og lever i forårs- og sommermånederne. Modsat søger padderne på land i 
efterårs- og vinterperioden for at overvintre. Naturmyndigheden vurderer, at 
eventuel rydning i denne periode ikke vil påvirke padderne negativt, da arbejdet 
skal udføres manuelt og dermed uden brug af tunge maskiner, som kunne beskadige 
padderne.  
 
Herlev Kommunes naturmyndighed vurderer, at Natura2000 området, Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ikke vil påvirkes negativt af en rydning af 
brinkvegetation. 
 
Ved besigtigelsen i februar 2022, sås dyreveksler især langs den nordlige del af 
Fedtmosen ved Tibberup Å. Naturmyndigheden vurderer, at der sandsynligvis er 
tale om veksler fra områdets vilde hjorte, som fouragerer i naturområderne på 
Kildegårdens jorde og Fedtmosen.  
 
Indhegning af moserne og søerne med henblik på helårsafgræsning med f.eks. kvæg 
vil ikke påvirke vådområderne negativt, da de i forvejen afgræsses af områdets 
vildt. Da hegn med 2- eller 3-tråde ikke er til hinder for, at områdets hjortevildt kan 
forcere hegnene, vurderer naturmyndigheden at hegning af området ikke vil 
begrænse hjortebestandens mulighed for at færdes frit i området. Der kan dog 
påregnes en kortere periode, hvor hjortevildtet har en tilvænningsperiode til de nye 
hegn. 
 
Naturmyndigheden vurderer, at beskæring af pilekrat i en smal bræmme langs 
moser og søer ikke vil påvirke vådområdernes naturtilstand negativt.  
 
Samlet vurdering 
Flere af vådområderne i den nordlige del af Kildegårdens jorde, ned mod Tibberup 
Å er i dag udfordret ved, at der især langs brinkerne sker en opvækst af pilekrat og 
tilgroning af vandflader med tagrør. 
 
Herlev Kommunes naturmyndighed vurderer, at en beskæring af mindre træer, krat, 
tagrørsvegetation i en afstand af 4 meter fra vådområdernes kant ikke vil påvirke 
vådområderne negativt, men understøtte plejeindsatsen ved at undgå tilgroning og 
nedsætte næringspåvirkningen af vådområder.  
 
Samlet vurderer Herlev Kommune, at der kan gives dispensation til rydningen og 
kan støtte projektet.  
 
 
Klagevejledning  
Denne dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klageberettigede er adressaten, grundejer, offentlige myndigheder, lokale 
foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger og organisationer hvis formål er beskyttelse af natur og 
miljø samt varetagelse af rekreative interesser, jf. lovens § 86.  
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Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige senest den 16. december 
2022.  
 
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets  
klageportal. Link til klageportalen findes på klagenævnets hjemmeside, 
www.naevneneshus.dk.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives 
via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik- og 
Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller VandogNatur@herlev.dk. Herlev 
Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
afgør om din anmodning kan imødekommes.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagesagen på 
900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Yderligere 
oplysninger fremgår af klagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk 
 
Denne dispensation kan prøves ved domstolene inden 6 måneder efter, at 
dispensationen er meddelt, jf. lovens § 88. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bolette Halfdan-Nielsen  
Center for Teknik og Miljø  
 
 
 
Kopi sendt til  

 Danmarks Naturfredningsforening: ekh@fho.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening: herlev@dof.dk og natur@dof.dk 
 Friluftsrådet: vedel.stringarth@gmail.com 
 Gladsaxe Kommune, natur@gladsaxe.dk 
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BILAG 1 
Oversigtskort over placering af hegn samt forslag til placering af låger og færist. 


