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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø ved 
Gråpilevej og Tibberup Å 
 
Herlev Kommune giver hermed grundejer Christian Østen dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens1 §3, til at oprense sø for pilekrat, tagrør, bundslam mv. 
samt beskære buskads omkring søen. Søen ligger på matr. nr. 11d, Hjortespring. 
 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår 
 

 Oprensningen skal ske i perioden 1.oktober til 1. marts.  
 

 Der må ikke graves i søens faste bund. 
 

 Hældning og beliggenhed af søens brinker må ikke ændres. 
 

 Såfremt afgravet materiale fra oprensningen ønskes spredt på jorden, må det 
kun ske på egen matrikel. 

 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristes udløb de, 13. oktober 20202.  
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er 
meddelt.3 
 
Dispensationen gælder kun i forhold til naturbeskyttelsesloven og de interesser, som 
denne lov varetager. Dispensationen omfatter ikke forhold godkendelse af 
bortskaffelse af jordmateriale, eller regler for bortskaffelse af plantematerialer samt 
opsamlet affald, herunder eventuelt farligt affald fra søen. 

 
1 Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, § 65, stk. 2 
2 Naturbeskyttelsesloven, § 87, stk. 7 
3 Naturbeskyttelsesloven, § 66, stk. 2 
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Baggrund 
Grundejer har den 22. august 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 3 til oprensning af den lille sø / vandhul på ejendommen. Søen er næsten helt 
tilgroet med pilekrat og tagrør, som næsten skjuler vandfladen. 
 
Formålet med oprensningen er, at skabe et lyst vandhul, med henblik på at forbedre 
vandkvaliteten.   
 
Herlev Kommune har behandlet sagen på baggrund af 
 Ansøgning om oprensning, den 22. august 2020 
 Besigtigelse af vandhullet, den 27. august 2020 
 
 
Projektbeskrivelse 
Grundejer har i ansøgningen ønsket at udføre en oprensning af søen på 
ejendommen. Ved besigtigelsen den 27. august blev de forskellige tiltag yderligere 
uddybet af ansøger.  
 
Således ønsker grundejer at  

 fjerne opvækst af pil i den vestlige, nordlige, østlige side af søen 
 fjerne tagrør så de ikke dækker hele vandoverfalden 
 lade enkelte større, sunde solitære træer langs brinkerne bliver stående 
 oprense ophobet bundslam og samtidig fjerne det henkastede affald.  

 
 
Lokalitetsbeskrivelse 
Søen er ca. 1.200 m2 stor, lavvandet næringsrig sø og med et naturligt dyre- og 
planteliv, om end det artsmæssigt er sparsomt. Søen ligger på privat areal, matr. 
nr. 11d, Hjortespring, i den fredede del af Smør- og Fedtmosen. 
 
Søen er afgrænset af Gråpilevej, marker, skovtykning og et åbent ca. 15 meter bredt 
engareal mod Tibberup Å. Smør- og Fedtmosen ligger 70-80 meter øst for søen. 
Der er ikke kendskab til til- eller afløb fra søen.  
 
Herlev Kommune besigtigede søen og dens omgivelser den 27. august 2020. 
Besigtigelsen viste, at søen er næsten helt tilgroet med pilekrat og tagrør, så der ikke 
er nogen åben vandflade, hvilket også afspejles i manglende undervandsplanter og 
flydebladsvegetation, som tidligere har været til stede i søen.  
 
På dagen for besigtigelsen var søbunden i den vestlige side blotlagt. Samme forhold 
gjorde sig gældende for den nærliggende del af Tibberup Å grundet et tørt forår og 
sensommer. Flere steder langs søens brinker og den brinknære bund sås gammelt, 
henkastet affald. Søbunden var dækket af et lag slam, gamle grene og fremstod 
uden sø-vegetation.  
 
Grundet det manglede vandspejl blev søens smådyrsfauna ikke undersøgt. Der blev 
observeret en enkelt frø (ikke artsbestemt).  
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Søens naturtilstand blev undersøgt sidste gang i år 2008. Resultaterne viste et højt 
næringsindhold i vandfasen, et ca. 20 cm tykt slamlag og en maksimal vanddybde 
på 40 cm og middeldybde på 20 cm.  
 
Af sø-vegetation blev fundet kors- og liden andemad, løgkarse, sødgræs samt flere 
almindelige arter af vandlevende smådyr, hvoraf nogle lever ved fri vandfase, f.eks. 
skøjteløber og rygsvømmer samt andre også bundlevende smådyrsfauna, f.eks. 
vandbænkebidder, dansemyg, almindelig skivesnegl og bugsvømmer. Dertil er der 
tidligere observeret haletudser af uidentificeret tudse. 
 
Søen ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område, nr. 139, Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov, Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde 
F109. 
 
Søen figurerer ikke i statens vandområdeplaner, vandområdedistrikt II, 
hovedvandopland 2.2, jf. miljoegis.mim.dk.  
 
 
Lovgivning  
På baggrund af besigtigelsen den 27. august 2020 vurderer Herlev Kommune, at 
søen, inklusiv brinker og bredvegetation, er omfattet af beskyttelsen efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven.  
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages tilstandsændrende 
indgreb i beskyttelse af naturområder, herunder søer større end 100 m2, som 
indeholder et naturligt dyre- og planteliv. Herlev Kommune karakteriserer den 
ansøgte oprensning som tilstandsændrende. 
 
Herlev Kommune 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 eller påvirker bilag IV-arter 
eller Natura 2000-områder negativt, eller hvis det er til hinder for opfyldelse af 
miljømål i vandområdeplaner.  
 
I området ved Smørmosen samt Kildegårdens jorde er der tidligere observeret 
forskellige paddearter, herunder butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø og 
skrubtudse. Disse arter er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen4 og 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvilket indebærer at de er fredede og ikke 
må samles ind eller slås ihjel samt deres ynglevandhuller er beskyttet efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. Dertil er spidssnudet frø beskyttet ifølge 
habitatdirektivets5 bilag IV, hvilket betyder at den ikke må fanges, slås ihjel eller 
forstyrres og dens levesteder ikke må beskadiges eller ødelægges.  
 

 
4 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, 
bekendtgørelse nr. 1466 af 6. december 2018. 
5 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter med senere ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og 
arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. 
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Søen ligger i området, som er omfattet af fredningsbestemmelserne6 for Smør- og 
Fedtmosen, hvis formål blandt andet er at beskytte og forbedre områdets 
biologiske og landskabelige værdier. Dertil er moserne og de spredte småsøer og 
mosehuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som medfører at der ikke må 
foretages ændringer i tilstanden, herunder terrænændringer, beplantning. 
Ifølge fredningskendelsens § 4 må der ikke foretages ændringer i terræn og 
vegetationsforhold. Plejemyndigheden kan dog uanset § 4 foretage de 
foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre- og 
plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de 
landskabelige og rekreative værdier. 
 
 
Herlev Kommunes vurdering  
Søen er i dag næsten helt tilgroet og dertil påvirket af næringsstoffer (eutrof). 
Tilgroningen og et højt næringsindhold på søbunden har bevirket, dyre- og 
plantelivet i søen og dens brinkarealer er i dag mere sparsomt end for 12 år siden.  
 
Selvom oprensningen omfatter bundsediment, krat og tagrør i hele søen, vurderer 
Herlev Kommune at der hurtigt vil indfinde sig et mere varieret dyre- og planteliv 
i søen, idet naturindholdet i de nærliggende vådområder danner et grundlag 
indvandring af arter til den oprensede sø. 
 
Dertil har ophobningen af bundsediment medvirket til at gøre søens vandvolumen 
mindre. Søen er naturligt lavvandet, men afgravning af bundsediment vil være 
med til at øge volumen, så risiko for sommerudtørring mindskes. Dertil er der 
stillet vilkår om, at der ikke må graves i søens faste bund, idet denne fremadrettet 
vil være med til at sikre, at der kan opretholdes vand i søen.  
 
Der er både tidligere og ved besigtigelsen i 2020 observeret padder (uidentificeret).  
Frøer og tudser er generelt i Danmark truet af forurening, opfyldning og tilgroning 
af deres vandhuller. Padderne foretrækker, at vandet i søer, hvor de yngler, er rent 
og med mange vandplanter. Padderne søger på land til deres vinterdvale fra 
omkring oktober til april. Derfor er der stillet vilkår om tidsbegrænsning for, at 
arbejdet med oprensningen af søen skal foregå i vinterhalvåret. 
 
Dertil er de fleste af søens brinker flade, hvilket er med til at padderne favoriserer 
dem som ynglevandhuller. Derfor er der stillet vilkår om, at hverken hældning 
eller beliggenhed (ændring af søbreddens grænse) må ændres.  
 
Der er tidligere fundet en alsidig smådyrsfauna i søen. Herlev Kommune vurderer, 
at oprensningen af søen og fjernelse af pileopvækst og tagrør vil medføre, at søen 
tilføres mere ilt, hvilket vil være til gavn for vandplanter og smådyr.  
 
Ifølge fredningsbestemmelserne kan afgravet materiale fra oprensning af småsøer 
og mosehuller spredes på arealet. Herlev Kommune har dog dårlige erfaringer 
med tidligere udlagt bundslam fra oprensning af søer især på Kildegårdens jorde, 
idet materialet tilførte området et højt næringsindhold med efterfølgende opvækst 

 
6 Fredning af Smørmosen og Fedtmosen, den 13. august 2003. 
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af kraftige urtesamfund, herunder sildig gyldenris. Udspredning af bundsediment 
eller bortskaffelse til godkendt modtager, er dog grundejers eget valg. Dog må 
materialet kun udbringes på egen matrikel. 
 
Samlet vurdering  
Søen har et naturligt dyre- og planteliv, om end det er meget sparsomt. Tilstanden 
vurderes som ringe til dårlig, grundet tilgroning og meget slamdannelse, samt den 
artsfattige flora og fauna. 
 
Herlev Kommune vurderer, at fjernelse af pilekrat og tagrør samt bundsediment 
vil have en væsentlig positiv indvirkning på søens naturtilstand, idet søen bliver 
mindre belastet af næringsstoffer, vandfladen får lys og luft, som giver mulighed 
for etablering af undervands- og flydebladsplanter samt forbedre søens forekomst 
af smådyrsfauna.  
 

 
Figur 1 Søen set fra den vestlige bred. Søen var helt tilgroet med krat og piletræer og 
søbunden sækket med gamle, nedfaldne grene. Foto, Herlev Kommune, august 2020. 
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Figur 2. Søen set fra den nordlige bred. På bunden sås flere typer, gammel henkastet affald. 
Foto, Herlev Kommune, august 2020. 
 
 

 
Figur 3. Søen set fra den sydlige side. Brinken er delvis ubevokset, omkranset af birke og 
piletræer. Vandfasen er tilgroet med tagrør. Foto, Herlev Kommune, august 2020. 
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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. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige senest den 13. oktober 2020. 
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
 
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 og Miljø 
 

 

Kopi sendt til  

 Danmarks Naturfredningsforening: herlev-sager@dn.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening: herlev@dof.dk og natur@dof.dk 
 Friluftsrådet: gb@brusch.dk 
 Gladsaxe Kommune, naturteam: natur@gladsaxe.dk 
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