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Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til naturpleje 
i Sø ved Bakkehusene 
 
 
 
 
Baggrund 
Indsatsplanen for Søen ved Bakkehusene er en del af en større plan, hvor 
Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene i og ved en lang række 
søer. 
Mange af søerne i kommunen lever ikke op til den målsætning der er 
fastlagt for dem, eller har generelt en dårlig miljøtilstand. Dette skyldes 
især fortidens synder, idet det tidligere var meget almindeligt at udlede 
urenset spildevand i søerne. Herudover er en stor del af søerne udsat for 
tilgroning både i vandet og på brinken. 
Formålet med planen for søerne i Hørsholm Kommune er at forbedre 
søernes egnethed som levested for planter og dyr, samt forbedre 
borgernes mulighed for at opleve søerne. Dette sker ved en række 
indsatser, der generelt spænder fra rydning af træer og til kemisk 
behandling for at binde fosfor i sedimentet. 
For Søen ved Bakkehusene består indsatsen i følgende: 
· Træer og buske ryddes på en del af søens sydøstlige brink 
Formålet med indsatsen er at forbedre forholdene for vandplanten 
krebseklo. 
Søen ved Bakkehusene er et af meget få steder i Hørsholm Kommune, 
hvor der er en forekomst af krebseklo. Grøn mosaikguldsmed, der er 
Hørsholm Kommunes ansvarsart, er afhængig af krebseklo for at kunne 
yngle. 
Indsats i sø ved Bakkehusene 
Det overordnede formål er at sikre, at søen ved Bakkehusene opnår en 
forbedret tilstand med et varieret dyr- og planteliv, samt at krebseklo 
opnår en større udbredelse i søen. Til gavn for grøn mosaikguldsmed.  
Indsatsen består i følgende: 
· Træer og buske ryddes på en del af søens sydøstlige brink 
Der ryddes en ca. 80 meter lang strækning af den vestlige, sydlige og 

sydvestlige brink i en dybde på 10 meter fra søbredden. 
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Beskrivelse af området 
Søen er beskyttet Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Der er ikke observeret arter, der er beskyttet iht. Habitatdirektivets bilag 
IV. I maj 2016 blev der iagttaget en god bestand af fredede frøer. 
Søen ved Bakkehusene har to mindre områder med krebseklo, med et 
samlet areal på ca. 25 m2. Det vides ikke, om der er en bestand af grøn 
mosaikguldsmed i søen. 
Med sit naboskab til motorvejen er det ikke muligt at gå hele vejen rundt 
om søen, men der er cykel/gangsti, der passerer tæt forbi søen. Søen 
afvander gennem rørledninger og en mindre grøft til Donse Å. 
Der er i sommeren 2016 observeret flygtende småfisk springende ud af 
vandet, formodentlig jagtet af gedder eller aborrer. 
Søen er af rekreativ interesse for lokalområdet. Der er i dag ikke 
væsentlige fiskeinteresser ved søen. 
Der er flere gange observeret isfugle ved søen. 
Tilstand 
Tilstanden i Søen ved Bakkehusene vurderes at være jævnt god, idet 
sigtdybden ikke har været under 100 cm i sommeren 2016. 
I forsommeren var vandet klart med en sigtdybde til bund. Ved 
udløbsbrønden blev der flere gange observeret mindre områder med 
oliefilm, formodentlig fra motorvejen. 
Data om søen 
Der foreligger ikke analyser af vandkvaliteten i søen. 
Vurderet/målt 
Areal, ha. 0,85 
Dybde, middel 2,0 
Dybde maks. 5,0 
Sigtdybde, meter 1,0 
Oplandsareal, ha. 20 
Opholdstid, år 0,5 
Vandskifte, sommer, % 20 
Fosforkoncentration, total-P Skønnet 0,100-0,150 
Fosforpulje i sediment, 0-20 cm 
Sediment, forureningsklasse Skønnet 3-4 (Olie fra motorvej) 
Oplandsarealet er vurderet på baggrund af højdekurver fra Arealinfo, og er 
et groft overslag. 
Vandskiftet er vurderet på baggrund af observationer af 
vandstandsvariationer i sommeren 2016. 
 
Vurdering 
 
Vurdering af natur- og miljømæssige konsekvenser 

En fjernelse af en del af de buske og træer der står på søens sydøstlige 

brink, vil tillade en større solindstråling, hvilket indvirker positivt på mange 

organismer, der er tilknyttet vandhuller. Desuden vil udtynding af buske og 

træer tæt ved søens brinker bevirke en mindskning af næringsstoftilførsel 

fra løvfald. Den forventede virkning af indgrebene er, at udbredelsen af 

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

knyttet til vandhuller og søer, heriblandt de frøer og guldsmede, som er 

fundet i området.  

 

 

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 

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 30. oktober 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. 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 

hjemmeside d 30. oktober 2018, og klagefristen udløber d. 27 november 

2018. 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan Kommunens afgørelse, 

bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

                                                           
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://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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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. 

 

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 

  
Tina Weile 
Biolog 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:mst@mst.dk
mailto:hoersholm@dn.dk
mailto:hoersholm@dof.dk
mailto:dl_tek-grontraad@horsholm.dk
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 Friluftsrådet Kreds Nordsjælland nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  
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