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Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til naturpleje ved 
Vallerød Gadekær 
 
 
 
 
 
Baggrund 
Familien Johannesen, Vallerødgade 19 A, 2960 Rungsted, har den 6. 
september 2018 søgt om dispensation til opgravning af ca. 20 meter 
vegetation ud for deres bred mod gadekæret i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
Vegetationen består af hasselbuske, pil, og dunhammer. 
Beskrivelse af området 
Vallerød Gadekær ligger lysåbent omgivet af villahaver, midt i den 
oprindelige landsby Vallerød. I søens nordlige ende er Vallerød Skole 
placeret. Søen er delvist dækket af forskelligt farvede åkander. Midt i søen 
er der et par øer, tæt bevokset med rødel og pil. Søen har ikke noget tilløb, 
men har et udløb til kloaksystemet på den østlige side. 
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 grønne frøer. 
Tilstand 
Tilstanden i Vallerød Gadekær vurderes at være moderat/ringe, ifølge 
målinger i 2016. 
Data om søen 
Vurderet/målt 
Areal, ha. 0,91 
Dybde, middel 0,4 
Dybde maks. 0,6 
Sigtdybde, meter 0,5 
Oplandsareal, ha. 4 
Opholdstid, år 2,0 
Vandskifte, sommer, % 0 
Fosforkoncentration, total-P Skønnet 0,220 
Oplandsarealet er vurderet på baggrund af højdekurver fra Arealinfo, og er 
et groft overslag. 
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Vandskiftet er vurderet på baggrund af observationer af 
vandstandsvariationer i sommeren 2016. 
 
Vurdering 
 
Vurdering af natur- og miljømæssige konsekvenser 

Udtynding af buske og træer tæt ved søens brink bevirker en mindskning 

af næringsstoftilførsel fra løvfald.  

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke artsdiversiteten i søen. 

 

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 29. 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 det beskrevne område, og 

den ryddede opvækst skal fjernes fra området. 

 

                                                           
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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Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 

hjemmeside d. 29. november 2018, og klagefristen udløber d. 27. 

december 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. 

 

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 
 

  
Tina Weile 
Biolog 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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 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  

 
 
 

 

  

 

 

  

mailto:mst@mst.dk
mailto:hoersholm@dn.dk
mailto:hoersholm@dof.dk
mailto:dl_tek-grontraad@horsholm.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk

