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Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til naturpleje 
i Vallerød Mose og Alsmosen 
 
 
 
 
Ansøgning 
A/B Opnæsgård har med mail af 30. januar 2018 ansøgt om dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens § 3, til udførelse af naturpleje i og ved Vallerød 

Mose og Alsmosen.  

På tilsyn den 21. februar 2018 med Opnæsgård, hvor området og 

ansøgning blev gennemgået. Det blev aftalt at, ansøgningen måtte afvente 

sommertilsyn. 

 Der har efterfølgende været tilsyn ved begge søer den 3. august og 18. 

september 2018. 

Formålet med projektet er primært en rydning af pilekrat, uønsket 

opvækst og rørsump, især i den vestlige ende af Vallerød Mose og på den 

østlige side af Alsmosen.  

 

Beskrivelse af området 
Vallerød Mose 
Vallerød Mose er domineret af gul åkande og nøkkerose. Søen har et ca. 

dække på 65% af flydebladsplanter. 

Langs bredden af søen er der fundet 42 forskellige plantearter, der er 

tilknyttet bredzonen, hen over en vekslende fugtighedsgradient. Området 

omkring søen har karakter af en park. Store dele af søen er præget af krat 

og skov, der er derfor mange vedplanter. Den udbredte skyggeeffekt og 

søens stejle brinker gør, at urterne i bredzonen har lidt trange vilkår. 

Der er en god bestand af grøn frø i søen.  

Alsmosen  

Søen rummer tætte bælter af gul åkande. 
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Søen er hjemsted for 41 forskellige plantearter der er tilknyttet bredzonen. 

Store dele af søen er præget af krat og skov, og der er derfor mange 

vedplanter. Dette gør også at urterne i bredzonen har lidt trange vilkår. 

Der er få områder med rørskovsplanter så som dunhammer og gul iris. Der 

er observeret grøn frø i søen. 

 

Vurdering 
 
Vurdering af natur- og miljømæssige konsekvenser 

Vallerød Mose 

En fjernelse af det tætte pilekrat hele vejen rundt om søen, samt 

udtynding af den kraftige rørskov vil tillade en større solindstråling, hvilket 

indvirker positivt på mange organismer, der er tilknyttet vandhuller. 

Desuden vil udtynding af andre buske og træer tæt ved søens brinker 

bevirke en mindskning af næringsstoftilførsel fra løvfald. Udtynding af 

flydebladsplanterne gul åkande vil fremme etablering af en 

undervandsvegetation, der kan konkurrere med alger om næringssaltene 

Alsmosen  

En kraftig udtynding af krat og skov i den østlige side samt udtynding af 

krat i den sydøstlige del af søen vil øge solindstrålingen samt mindske 

næringsstoftilførsel fra løvfald. Udtynding af flydebladsplanter gul åkande 

vil fremme etablering af undervandsvegetation, der kan konkurrere med 

alger om næringssaltene. 

Det vurderes fra ovenstående, at projektet vil gavne de organismer der er 

knyttet til vandhuller og søer, heriblandt grøn frø, som er fundet i 

området.  

Projektet vil også fremme naturkvaliteten i området, hvis der ved 

udtynding af vedplanterne bibeholdes eller plantes et udvalg af 

hjemmehørende danske buske og træer i forskellige aldre og størrelser. 

Træer og buske giver skjul og yngleplads for mange fugle og insekter.   

 

 

Forhøring 
Ansøgningen har inden Hørsholm Kommunes behandling, været i forhøring 

hos Grønt Råd. Grønt råd havde ingen kommentarer. 

 

 

Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed dispensation til det ansøgte, med 

nedenstående vilkår. Afgørelsen er truffet på baggrund af ovenstående 

vurdering, baseret på ansøgningsmaterialet, samt Miljøstyrelsens 
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retningslinjer for naturpleje1. Afgørelsen er i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, jf. § 32.  

 

Vilkår 
 

 Dispensationen gælder for et førstegangsindgreb, samt for evt. 

opfølgende rydning året efter, begge indgreb skal ske imellem 1. 

oktober og 1. marts. 

 Dispensationen kan benyttes inden 2. november 2021, og bortfalder 

automatisk herefter.  

 Tilkørsel og opstilling af materiel må ikke skade eller ændre 

brinkerne i søerne. 

 Der må udelukkende ryddes vækst fra de beskrevne områder, og 

den ryddede opvækst skal fjernes fra området. 

 Der skal efterlades eller udplantes et udvalg af hjemmehørende 

danske træer og buske i bredzonen af begge søer. 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 

hjemmeside d 5. oktober 2018, og klagefristen udløber d. 2. november 

2018. 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan Kommunens afgørelse, 

bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor 

afgørelsen er meddelt/offentlig bekendtgjort. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-

ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune. 

Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm 

Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 

besked om videre sendelsen. 

                                                           
1 http://mst.dk/natur-vand/natur/national-
naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/smaa-
soeer-og-vandhuller/  
2 LBK nr. 934 af 27/06/2017 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/smaa-soeer-og-vandhuller/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/smaa-soeer-og-vandhuller/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/smaa-soeer-og-vandhuller/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 

om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm 

Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffet 

afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 

på www.nmkn.dk.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere, 

og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Klageberettigende i sagen her er den, afgørelsen er rettet til, samt enhver, 

der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Venlig hilsen 

 
 
Kopi til orientering 
 

 Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

 DN lokalforening hoersholm@dn.dk  

 DOF Hørsholm hoersholm@dof.dk 

 Grønt Råd Hørsholm dl_tek-grontraad@horsholm.dk  

 Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk 

 Friluftsrådet Kreds Nordsjælland nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  

 
 

  
Tina Weile 
Biolog 
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