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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til opstilling af læskur i 

Klausdalfolden i Smør- og Fedtmosen 
 

Herlev Kommunes naturmyndighed giver hermed Hjortespring Naturpleje 

Forening, ved Ejner K Holst, dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 16 til 

opstilling af læskur til dyrehold i Kausdalfolden indenfor søbeskyttelseslinjen til 

den store sø i Smørmosen.  

 

Klausdalfolden ligger på Kildegårdens jorde på matriklerne nr. 11b, 11f og 11g, 

Hjortespring. Arealet er en del af det fredede område Smør- og Fedtmosen1 og 

ligger i delområde ”Det åbne land vest og syd for Smørmosen”2. Herlev Kommune 

er grundejer på samtlige matrikler.  

 

Dispensationen gives på følgende vilkår 

 

1. Læskuret skal etableres som ansøgt, herunder placering, materialevalg, 

størrelse mv.  

2. Læskuret må ikke behandles med miljøskadelige produkter, som f.eks. 

bekæmpelsesmidler, kemiske rengøringsmidler, salt eller lignende. 

3. Læskuret skal i sin helhed nedtages og bortskaffes såfremt det enten ikke 

anvendes eller fremstår misligholdt i ikke brugbar tilstand. Nedtagelse kan 

aftales med grundejer.  

4. Dispensationen gives på betingelse af, at der ikke findes tinglyste 

dokumenter, der er til hinder for etablering og placering. 

 

 

Tilladelsen til opsætning af læskuret til dyrehold kræver tilladelse efter 

fredningsbestemmelserne. Herlev Kommunes fredningstilsynsmyndighed har i brev 

af den 9. februar 2023 truffet afgørelse om at læskuret er i overensstemmelse med 

fredningens formålsbestemmelse, og at læskuret derfor kan opstilles, i forhold til 

fredningsbestemmelserne3. 

 
1 Fredningskendelse, Naturklagenævnets afgørelse af 25. maj 2004 om fredning af Smørmosen og 

Fedtmosen. 
2 Plejeplan for Smør- og Fedtmosen, 2016-2025. 
3 Afgørelse om opsætning af læskur til dyrehold i Klausdalfolden, Smør- og Fedtmosen, Herlev 

Kommune den 9. februar 2023. 
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Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb den 21. marts 2023.4 

 

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet indenfor 3 år efter den, er 

meddelt5.  

 

Dispensationen gælder kun i forhold til naturbeskyttelseslovens §16 og de 

interesser, som denne lov varetager. 

 

 

Baggrund  

Herlev Kommunes naturmyndighed har den 6. februar 2023 modtaget jeres 

ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen ved den store sø i Smørmosen i 

forhold til opstilling af læskur i Klausdalfolden. 

 

I dag findes der ikke noget læskur til dyrene i folden, og det er sparsomt med 

naturlig skygge og læ. Opstilling af læskuret vil derfor forbedre vilkårene for især 

får og lam, som kan søge ly og skygge i skuret.  

 

Sagen er behandlet på baggrund af  

• Ansøgning fra Hjortespring Naturpleje Forening, den 6. februar 2023. 

• Afgørelse efter fredningsbestemmelserne, den 9. februar 2023. 

 

 

Projektbeskrivelse 

Læskuret ønskes opstillet i den nordlige del af Klausdalfolden, nær det eksisterende 

pilekrat. Placering i folden fremgår af bilag 1. Jf. ansøgningen udføres læskuret i 

runde afbarkede stolper af lærk, robinie eller lignende hårdttræ, med et grundareal 

på ca. 4 x 4 meter og en varierende højde på 1,6 til 2,2 meter. Dette svarer til design 

og materialevalg som det eksisterende læskur i Vestfolden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitetsbeskrivelse 

Klausdalfolden er ca. 1,5 ha stor, og består af et græsareal, som ligger i det åbne 

land vest for Smørmosen og den store sø i mosen. Folden danner en bufferzone som 

overgang mellem mosens biologiske værdier, Klausdal, Fugletårnsfolden og 

 
4 Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.   
5 Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.   

  
Eksempler på udseende af det ønskede læskur. 
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græsenge syd for mosen. Mod vest afgrænses folden af et gammelt, levende hegn af 

seljerøn, mirabel og slåen. Langs foldens østlige side findes en grussti, og langs den 

nordlige og sydlige del findes græsstier. Stierne udgør tilsammen en del af det 

eksisterende stisystem i det fredede område.  

 

Foldarealet har tidligere været en del af de dyrkede marker og blev senere udlagt 

som åbent græsareal. I 2004 og 2005 blev opgravet bundmateriale fra oprensningen 

af Smørmosen spredt på græsarealet. Klausdalfolden blev etableret i år 2013, med 

henblik på sommerafgræsning.  

 

 

Lovgivning  

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje, jf. § 16, 

foreskriver beskyttelseszoner på 150 meter omkring udpegede vandløb og 

søer. Zonerne måles fra bredden af søen eller vandløbet. Beskyttelseszonen gælder 

for søer større end 3 ha, inkl. rørskov.  

 

Beskyttelseslinjen omkring søer og åer skal sikre, at der ikke gennemføres 

projekter, der vil påvirke oplevelsen af disse markante og værdifulde 

landskabselementer negativt. Herudover skal bestemmelsen sikre dyrs og 

planters levesteder langs søer og vandløb. 

 

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  

Den store sø i Smørmosen har et samlet areal på ca. 5 ha, inkl. vandfladen og 

rørskov. Herlev Kommunes naturmyndighed vurderer derfor, at søen er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 16 om beskyttelseslinjer. 

 

Læskuret ønskes placeret i en afstand af ca. 50 meter fra søens vestlige brink, 

hvorfor det kommer til at ligge indenfor beskyttelseszonen.  

 

Læskuret vil have et areal på ca. 16 m2 med en højde på ca. to meter. Siderne 

beklædes kun på den nederste ca. 1 meter med brædder og metalgitter med luft 

imellem, mens den øverste halvdel er åben. Skuret placeres tæt på et eksisterende 

stort piletræ. 

 

Herlev Kommune vurderer, at læskurets dimensioner og design i sig selv er 

beskedne med et luftigt udseende. Dertil vil placering indgå i den eksisterende 

landskabelige udformning i det nære rum omkring skuret.  
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Området består af forholdsvist åbne afgræssede arealer med trægrupper, spredte 

træer og buske. Vest for Klausdalfolden findes et markant nord-sydgående levende 

læhegn af buske og højre træer. Landskabet er formet af en tunneldal, hvor de 

højeste skråninger syd for søen i Smørmosen, ligger 4-5 meter højere end søen og 

Klausdalfolden, som ligger i bunden af landskabet. Stisystemet i dette område 

forløber både langs søen samt nord, syd og øst for dyrefolden.  

 

Herlev Kommune vurderer, at der på de øverste dele af skråningen er lange udkig 

over søen fra stisystemerne. Læskuret vil kunne ses herfra, men ikke skærme for 

udsynet over søen. Det samme forhold gør sig gældende for stisystemerne omkring 

dyrefolden. Her vil læskuret kunne ses fra stierne, men det vil ligge i en anden 

retning end udkig over søen.  

 

Herlev Kommune vurderer dertil, at placeringen af læskuret ikke strider imod målet 

i plejeplanen, om at bevare udsigten over søen og hele moseområdet fra det 

højtliggende punkt i syd.  

 

Klausdalfolden ligger ca. 1 km syd og 2 km øst for det nærmeste Natura2000 

område Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov, nr. 139. Herlev Kommune 

vurderer, at afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde ikke er relevant 

i forhold til placering af læskuret.  

 

Fra Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde kendes flere arter, som er 

omfattet af Habitatsbekendtgørelsens bilag IV, herunder Stor vandsalamander, 

Spidssnudet frø, Skimmelflagermus, Vandflagermus og Dværgflagermus. Herlev 

Kommune vurderer at læskurets placering ikke vil påvirke de nævnte arters 

eventuelle levesteder ved søen, negativt.  

 

Samlet vurderer Herlev Kommunes naturmyndighed at læskurets placering, design 

og udformning ikke medfører nogen visuel forringelse af den store sø i Smørmosen 

som landskabselement.   

 

I vurderingen er der lagt vægt på, at læskuret ikke vil fremstå dominerende i 

landskabet grundet dets dimensioner, design og materialevalg. Samtidig er skurets 

placering tilpasset så dets synlighed fra det omkringliggende landskab og langs søen 

er begrænset mest muligt. Dertil medfører læskuret med den ønskede placering ikke 

negativ påvirkning af levesteder for områdets dyre- og planteliv langs den store sø i 

Smørmosen.  

 

Herlev Kommune vurderer således, at der kan gives dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinjer til opstilling af 

læskuret i Klausdalfolden. 

 

Klagevejledning  

 
Denne dispensation kan efter naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet.  
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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. 

 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige senest den 21. marts 2023.  

 

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. 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6430 eller sende en mail til 

Bolette.Halfdan-Nielsen@herlev.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bolette Halfdan-Nielsen  

Natur, Miljø og Affald 

 

 

Kopi sendt til  

• Fredningsnævnet for København  

• Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Herlev  

• Dansk Ornitologisk Forening  

• Friluftsrådet  

• Gladsaxe Kommune  

• Herlev Kommune, Grøn drift 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:VandogNatur@herlev.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Oversigtskort over placering af læskur samt søbeskyttelseslinje 

 

   

Øverst: Ønsket placering af læskur i Klausdalfolden, markeret med rød pil 

 

Nederst: grøn cirkel viser omtrentlig placering af læskuret. Lys blå skravering viser 

søbeskyttelseslinjen for den store sø i Smørmosen. 

 


