Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

Dispensation til oprensning af sø på matr.nr. 12a, Farum By, Farum, beliggende mellem Paltholmvej og Slangerupvej.
Furesø Kommune påtænker at pleje en sø ved et grønt areal i Farum for at forbedre forholdene for søens flora og fauna. Furesø Kommune ejer matriklen
hvorpå søen ligger. Søen har nr. 515 i rapporten ”Vådområder i Farum 20132014” fra 2014.
Furesø Kommunes Natur- og Miljøafdeling har den 18. juni 2019 besigtiget
området.
Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige
tilfælde dispensere fra loven.
Sagsfremstilling
Søen ligger ved et grønt areal, bevokset med træer og japansk pileurt. Området
bruges af områdets beboere, blandt andet til hundeluftning. Søen er under tilgroning med især bredbladet dunhammer, og der ønskes derfor at foretage pleje
i området. Oprensningen af søen er en del af et projekt med bekæmpelse af japansk pileurt.
Projektbeskrivelse
Plejen indebærer, at bestanden af dunhammer oprenses inden for det gule område, som er vist på figur 1 i denne afgørelse. Derudover ryddes pilekrat inden for
det grønne område.
Formålet med plejen er, at forbedre forholdene for dyre- og plantearter i området. Ved at åbne op og gøre vandhullet mere lysåbent vil det skabe bedre vilkår
for den mere lavtvoksende vegetation. Samtidig vil det også skabe optimale
forhold for padder, da de trives i opvarmet, lavt vand.
Nuværende tilstand
Søen ligger i terræn, der mod nordvest, syd og øst skråner relativt stejlt opad
mod det træbevoksede areal og Paltholmvej. Søen er lavvandet og domineret af
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bredbladet dunhammer. Der vokser derudover blandt andet vandpeberrod og
sump-forglemmigej i vandet, og bredvegetationen består blandt andet af nikkende star, bittersød natskygge, lyse-siv, sværtevæld og blære-star. Hele bredden af søen er tilgroet i pilekrat.

Figur 1. Områder med oprensning og rydning. Søen oprenses inden for den gule markering, og pilekrat ryddes inden for den grønne markering.

Figur 2. Søens placering.
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Afgørelse
Furesø Kommune giver dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af
forvaltningen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3.
Dispensationen gives, da oprensningen og rydning af pilekrat forventes at have
en naturforbedrende effekt, både på floraen og faunaen i søen. Ved at gøre søen
mere lysåben vil det skabe bedre muligheder for, at den lave bredvegetation kan
brede sig. Samtidig vil der være bedre levevilkår for padder.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
 Af hensyn til plante- og dyrelivet i søen skal oprensningen foretages indenfor perioden 15. august - 1. marts.
 Kun grene og blade, slam og mudder, må oprenses. Den faste bund må ikke
beskadiges, da søen så kan blive ”utæt”
 Det opgravede materiale må ikke give anledning til terrænreguleringer over
½ meter, med mindre tilladelse hertil er givet af kommunen
 Hvor brinkerne berøres af oprensningen skal de tilrettes med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5 og således at de passer
naturligt ind i landskabet
Bemærkninger
Ved ikke at plante på bredarealet undgås, at søen belastes med nedfaldne blade
og grene. Der bør kun plantes nord-nordøst for søen for at sikre at søen ikke
bliver skygget eller at der bliver for meget læ. Kun hjemmehørende plantearter
må anvendes.
Endvidere gør kommunen opmærksom på, at plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Det vil f.eks. gælde efterfølgende fjernelse af selvsået opvækst af træer og
buske i begrænset omfang.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen ligger ca. 640 m fra Natura 2000-område nr. 123 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det er kommunens vurdering, at dispensationen ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. Tværtimod vil oprensningen af dunhammer og rydningen af pilekrat gøre
søen mere lysåben, til gavn for både flora og fauna, og dermed vil søen også
kunne fungere som en spredningskorridor fra Natura 2000-området til de andre
søer i området.
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Strengt beskyttede arter (Artikel 12 og 13)
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 og rastesteder. I EF-habitatdirektivets bilag IVb er
listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Alle livsstadier af
plantearterne er omfattet af beskyttelsen.
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 beskyttede arter af padder
i og ved søen, men det udelukker ikke at de kan forekomme, da arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander forekommer udbredt i kommunen på egnede
levesteder. Derudover er både spidssnudet frø og stor vandsalamander tidligere
registreret ved søen.
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe eventuelle leve- eller
rastesteder for de beskyttede dyrearter i området. Tværtimod kan projektet tilgodese de beskyttede arter ved at gøre søen mere lysåben.
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer andre bilag IVa- eller bilag IVb-arter i eller ved søen.
Fortidsminder
Hvis der stødes på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med oprensningen, skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27.
Fundet skal meddeles til det lokale arkæologiske museum, Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 72 17 02 40. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.
Udspredning af oprenset materiale
Oprenset materiale i form af mudder eller slam må ikke spredes på dyrket jord
eller i private haver uden særskilt tilladelse fra Natur og Miljøafdelingen.
Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside fredag den 9.
august 2019, og offentliggjort i Furesø Avis tirsdag den 13. august 2019.
Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen
er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 6. september 2019.
Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De, der
kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:
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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
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret efter klagefristens udløb. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet.
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 NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om
reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
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 kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Har du ikke hørt fra os umiddelbart efter klagefristens udløb, kan du begynde
arbejdet.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
efter offentliggørelsen.
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Venlig hilsen,

Mette Juel Furu
Biolog

Susanna Kjær Nielsen
Natur- og Miljøchef

Kopi til orientering:
Miljøministeriet
Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Miljørådet
Museum Nordsjælland
Foreningen Naturparkens Venner
Furesø By og Land
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