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Afgørelse om dispensation fra museumslovens § 29 a til gennem-
brud af beskyttet dige matrikel 167a, Hørsholm By, Hørsholm. 
 

Gade/vej Arboretet 4 

Matr.nr. Matrikel 167a, Hørsholm By, Hørsholm 

Ejendomsnr. 28705 

Tilhørende 15. Juni Fonden 

  

  

  
  

Team Plan og Byg meddeler giver hermed dispensation fra Museumslo-
vens § 29 a, stk. 1 til etablering af tre permanente gennembrud af et be-
skyttet dige i landzone beliggende matrikel 167a, Hørsholm By, Hørsholm.  
 
Afgørelsen er truffet i medfør af museumslovens § 29 j, stk. 2 til dispensa-
tion af § 29 a, stk. 1, på nedenstående vilkår: 
 
Vilkår for to gennembrud af den nordlige ende af diget: 
 
De to gennembrud af diget fremgår af de to nederste foto på side 2, mar-
keret med gule pile, i ansøgningsmaterialet for dige.  
 
Status for den nordlige eksisterende gennembrydning besigtiget af Mu-
seum Nordsjælland i august 2021: 
Mod nord, hvor diget slutter, går der fra trampestien en skiltet sti over den 
nordligste afslutning af diget. Diget er i denne ende generelt meget lavere 
og mindre markant end på midten. Trampestien langs diget er slidt dyb på 
midten på det sted, hvor den går ned mod broen over åen/vådområdet i 
nord. 
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1. Tegninger af præcis placering af de to gennembrud skal sendes til 
Hørsholm Kommunes godkendelse inden arbejdet igangsættes. 

2. Tegning med registrering og markering af eksisterende beplant-
ning samt oplysninger om, hvilken beplantning, der ønskes fjernet, 
skal godkendes af Hørsholm Kommune, før anlægsarbejdet påbe-
gyndes. Det skal fremgå, hvilken beplantning, der fjernes med rød-
der henholdsvis uden rødder, før anlægsarbejdet. 

3. Nye selvsåede planter på stiarealerne må fjernes for at sikre stiad-
gangen. 

4. Der må ikke placeres sten foran eller langs stier til diget, heller ikke 
ved kantning. 

5. Hvis det på et kort stykke bliver nødvendigt at gennembryde/bort-
grave resterne af diget, som er ca. 10-40 cm højt (højden stiger 
mod syd), kan den jord fra diget bruges til at afslutte diget på en 
pæn og naturlig måde.  

6. Det er kun materiale fra det nuværende dige, som må bruges til at 
afslutte diget på en pæn og naturlig måde.  

 
 
Vilkår for gennembrydning af diget på midten: 
 
Gennembrud af diget fremgår af 2 foto fra side 2 i ansøgningsmateriale for 
dige. Placering af træsti/træbro fremgår af skitse på side 3 i digeansøgnin-
gen. 
 
Status for den midterste eksisterende gennembrydning besigtiget af Mu-
seum Nordsjælland i august 2021: 
På midten af diget har den skiltede sti slidt et stort hul i diget, hvor jorden 
er skredet ned i skoven mod vest. På vestsiden af diget er der eroderet 
jord ned i en stor vifteform pga. den erosion, der er opstået i forbindelse 
med færdsel på den skiltede sti.  
 
 

1. Tegninger af præcis placering af træsti/træbro og gennembrud 
skal sendes til Hørsholm Kommunes godkendelse inden arbejdet 
igangsættes. 

2. Tegning over brokonstruktion, inklusiv materialevalg, skal godken-
des af Hørsholm Kommune, inden anlægsarbejdet igangsættes. 

3. Tegning med registrering og markering af eksisterende beplant-
ning samt oplysninger om, hvilken beplantning, der ønskes fjernet, 
skal godkendes af Hørsholm Kommune, før anlægsarbejdet påbe-
gyndes. Det skal fremgå, hvilken beplantning, der fjernes med rød-
der henholdsvis uden rødder, før anlægsarbejdet. 

4. Nye selvsåede planter på stiarealerne må fjernes for at sikre stiad-
gangen.  

5. Ansøger skal etablere en flydende træsti/træbro, som ligger 
ovenpå diget fremfor at bortgrave diget, dermed undgås erosion i 
gennembrydningen. Flydende betyder, at broen ikke er forankret. 

6. Der kan ikke bores støttepæle ned i diget.  
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7. Tekniske tegninger for udformning af træsti/træbro skal fremsen-
des til Hørsholm Kommunes godkendelse inden arbejdet påbegyn-
des. 

8. Træsti/træbro skal etableres indenfor den eksisterende trampesti 
ind i skoven, hvor der i dag er en nedbrudt trampesti hen over di-
get. 

9. Træstien/træbroen skal udgå fra trampestien mod øst og fort-
sætte ind i skov med den ønskede hældning, som tillader adgang 
for gangbesværede. 

10. Hvis placering af træsti/træbro ændrer sig, skal placeringen frem-
sendes til Hørsholm Kommunes godkendelse, inden arbejdet på-
begyndes. 

11. Der må ikke graves i diget, dette er for at forhindre yderligere ero-
sion på stedet. 

12. Ved etablering af træsti/træbro kan den jord, som er udskredet, 
lægges tilbage på diget, så det afslutter diget på en pæn og natur-
lig måde. 

13. Det er kun materiale fra det nuværende dige, som må bruges til at 
afslutte diget på en pæn og naturlig måde.   

14. Hørsholm Kommune skal informeres af ansøger, når anlægsarbej-
det påbegyndes samt afsluttes. 

 
Vilkår for eksisterende trampesti til at forbinde de eksisterende stier: 
 

1. Ansøger skal beskytte trampestier over diget mod yderligere sli-
tage. 

 
Bemærkninger 
Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til museumslovens 
§ 29 a, stk. 1. Andre dispensationer og tilladelser kan være nødvendige. 
 
Ansøgning 
Hørsholm Kommune har den 14. december 2021 modtaget en revideret 
ansøgning om dispensation til gennembrud af et beskyttet dige, som fore-
går ved at gennembryde det beskyttede dige tre steder, heraf etablere en 
træsti/træbro.  
 
På vegne af grundejer (15. juni Fonden) og bruger (Københavns Universi-
tet) af ejendommen har Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue søgt om land-
zonetilladelse samt nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelses- og 
museumsloven til etablering af anlægget ”Move Green Lab”.   
 
Formålet med ”Move Green” er at etablere en forskningsbaseret videns- 
og formidlingsplatform med afsæt i etablering af et 1:1 demonstrations-, 
forsknings- og afprøvningslaboratorium i Arboretet.  Målet er at forske i 
design, sundhed og brug af naturmiljøer specifikt designet til at være til-
gængelige og sundhedsfremmende for mennesker med mobilitetsproble-
mer. 
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Intentionen med projektet ”Move Green Lab” er; 
  

• at skabe en forbedret mulighed for at opleve de natur- og landskabs-
værdier, der er til stede i området. Dette med særligt fokus på personer 
med bevægelseshandicap, som ofte har dårlig adgang til – og stor gavn 
af naturens restorative potentiale,  

• at skabe tilgængelige løsninger, der indskriver sig bedst i natur og land-
skab, 

• at danne grundlag for forskning i, hvordan der kan skabes bedre adgang 
til naturen for personer med bevægelseshandicap, uden at ødelægge 
eller dominere naturen samt hvilken effekt adgangen til naturen har for 
brugeren, 

• at forskning og erfaringer fra projektet videreformidles så andre; orga-
nisationer, kommuner, private kan drage nytte af disse. 

 
”Move Green Lab” er særligt designet for mennesker med mobilitetspro-
blemer, hvilket betyder, at det vil blive tilgængeligt for alle, også for f.eks. 
familier med barnevogne. Ligeledes vil de sundhedsfremmende aspekter 
gælde alle – ikke kun mennesker med mobilitetsproblemer. Alle som bru-
ger arealet i dag; hundeluftere, stavgængere, flanører, børnefamilier etc. 
er fortsat velkomne i ”Move Green Lab” – fordelen er, at stierne ikke læn-
gere vil blive oversvømmet, glatte eller mudrede. 
 
Projektet ”Move Green Lab” strækker sig fra Kirkegårdsvej i nord, langs 
østsiden af Springdam, vestsiden af Ubberød Dam til moseområdet øst for 
Kongevejen i syd og består af en stiforbindelse (primært eksisterende) 
samt en række trækonstruktioner (broer, boardwalks og canopywalk) og 
inventar. Grundlæggende er det, at designet er på naturens betingelser og 
i harmoni med de stedlige forhold, at tilgængelighedsløsningerne er inte-
grerede i det eksisterende landskab og dermed ofte usynlige, og at alle be-
søgende kan komme så tæt på naturen som muligt og inviteres til at gå på 
opdagelse og tilbydes naturoplevelser. 
 
Gennembrud af beskyttet dige 
Diget vil blive gennembrudt tre steder, det ene sted til en træsti/træbro på 
midten af diget.  
 
Ansøgningen indeholder ikke målbare placeringer af digegennembrud-
dene. Ansøgningen indeholder visualiseringer, som ikke er målfaste. 
 
Lovgrundlag for dispensation og tilsyn 
Diget på matrikel 167a er et beskyttet dige, jf. § 1 i digebekendtgørelsen 
(BEK nr. 1190 af 26/09/2013).  
 
Af museumslovens § 29 a, stk. 1 (LBK nr. 358 af 08/04/2014) fremgår: ”Der 
må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende”.  
 
Muligheden for dispensation følger af museumslovens § 29 j, stk. 2: ”Kom-
munalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen 
i § 29 a, stk. 1.  
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I medfør af museumslovens § 29 j, stk. 2 kan kommunen således træffe af-
gørelse om at dispensere fra § 29a, stk. 1. 
 
Kommunen er dispensationsmyndighed og kan vurdere, om et konkret til-
tag kræver dispensation. Den pågældende kommune vurderer, om der kan 
meddeles dispensation i det konkrete tilfælde.  
 
Slots – og Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed for beskyttede diger og har 
indsigelsesret. Slots – og Kulturarvsstyrelsen fører tilsyn med, at vilkårene 
overholdes, jf. museumslovens 29 o, stk. 3.  
 
Hvis vilkårene ikke overholdes, kan dispensationen umiddelbart bortfalde,  
eller det uopfyldte vilkår gennemtvinges, evt. ved domstolenes hjælp. Jf.  
”Vejledning om beskyttede sten – og jorddiger” fra Kulturarvsstyrelsen,  
juni 2009.  
 
Begrundelse for dispensation 
Alle ændringer i digets tilstand (gennembrydninger, genopbygninger, jord-
oplæg, konstruktioner over/nær/på) skal have en dispensation fra den 
kommune, hvor diget er geografisk beliggende. 
 
Ud fra en samlet vurdering af sagen finder forvaltningen i Hørsholm Kom-
mune, at gennembrydninger af diget ved de anførte vilkår, primært på 
baggrund af besigtigelsesrapporten, ikke forringer digets tilstand. 
 
Anvendelse af eksisterende trampesti til at forbinde de eksisterende stier 
indgår som en nødvendighed for at etablere rundturen i Arboretet.  
 
Status for diget 
Diget er beskyttet og beliggende i landzone. Diget er et jorddige uden syn-
lige sten. Diget er meget lavt. Begge steder er der i dag eksisterende tram-
pestier, som har slidt på diget. Diget er ensidigt, hvilket kommer til udtryk 
ved, at der kun til den ene side er et dige, mens den anden side går ud i et 
med terrænet. Digets østlige side er omgivet af meget tæt brændenælde - 
og buskbeplantning samt træbevoksning.  
 
Generelt er diget pænt på den vestlige side, selvom manglende lys i skoven 
– og dermed bevoksning med urter og græs – medfører, at diget er erode-
ret lidt, så det ikke står så skarpt, som oprindeligt. 
 
Diget er beliggende både i Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune. 
 
Kulturhistoriske, landskabelige og biologiske hensyn 
Alle diger har en kulturhistorisk, en biologisk og en kulturlandskabelig  
betydning af større eller mindre værdi, der skal vurderes ved 
beskyttelsen af diger, jf. kapitel 8 i Vejledning om beskyttede sten – og  
jorddiger” fra Kulturarvsstyrelsen, juni 2009.  
 
Godkendelse af ændring af beplantning skal imødekomme, at biotoper 



 

 

 

  
  

Dato: 21.12.2021 
Sagsnr: 2021-8017 

6/10 

(bosteder for dyr og planter) skal bibeholde leve – og vækstbetingelser. 
 
Der må ikke bruges jord fra andre steder til at reparere diget. Årsagen er, 
at jorden i diget kan indeholde oplysninger om kulturlandskabet, da diget 
blev opført (pollen, frø mv.), mens materiale fra stien kan være tilført fra 
andre mulige andre steder.  
 
Der må ikke lægges sten langs diget fx stien ud mod skråningen (mod 
åen/vådområdet i nord) med store sten, da de ellers kan forveksles med at 
være sten tilhørende diget, også selvom der ikke er nogen sten på diget i 
forvejen. Et andet materiale end sten kan evt. bruges. 
 

Hørsholm Kommune har under vilkår i denne afgørelse skrevet de tiltag, 
som ud fra en konkret vurdering af diget skønnes at være nødvendige for 
at imødekomme varige negative tilstandsændringer ved at gennembryde 
diget. Hørsholm Kommune har taget udgangspunkt i besigtigelsesrappor-
ten fra Museum Nordsjælland om at bevare og hindre at forringe diget. 
 
Hørsholm Kommune har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfat-
tet af bilag IVa eller bilag IVb, hvor der er digegennembrud, jf. digebe-
kendtgørelsens § 7. 
 
Udtalelse og besigtigelsesrapport fra Museum Nordsjælland 
Det ansøgte har været i høring hos Museum Nordsjælland, der har udtalt 
sig den 11.10.2021 om mangler i ansøgningsmaterialet, som er indarbejdet 
i det seneste reviderede ansøgningsmateriale af den 14.12.2021: 
 
Diget eksisterer, det fremstår blot med en vold, som man plejer at se di-
ger, hvad enten de nu er bygget af sten eller jord. Det fremstår ensidigt og 
meget tydeligt set fra vestsiden. 
 
Termen gennembrydning gælder, uanset om man ønsker at bygge hen 
over, gennem eller bore ned i diget, og ligegyldigt hvor synligt det er fra 
den ene eller anden side. 
 
Det er kun materiale fra det nuværende dige, som må bruges til at afslutte 
diget på en pæn og naturlig måde. 
 
Er der tvivl om, hvor jorden kommer fra, er det bedre at lade være med at 
tilføre diget materiale. 
 
Fra et kulturhistorisk synspunkt, vil det være at foretrække, hvis man kan 
lave en flydende konstruktion, hvor man ikke er nødt til at bore støttepæle 
ned på 12 steder.  
 
Besigtigelsesrapport af den 24.08.2021 fra Museum Nordsjælland 
Diget blev besigtiget i forbindelse med ”Move Green Lab” projektet, der 
skal give adgang for alle til Arboretet og naturen deromkring. Det indebæ-
rer, at der skal udbedres og etableres stier således, at det er muligt at 
komme rundt med nedsat mobilitet f.eks. pga. ganghandicap m.v. 
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Af rapporten fremgår, at diget findes i de offentlige databaser Fund og For-
tidsminder, Arealinfo m.fl., hvilket betyder, at diget er beskyttet. 
 
Diget er et jorddige uden synlige sten, som på vestsiden (matrikel 167a og 
3æ1) er meget tydeligt undtagen i den nordlige del, hvor diget er meget 
lavt. Den østlige side af diget (matrikel 2b og 1 c2) derimod var meget svær 
at erkende, da der var fyldt jord op næsten til toppen af diget. Der var lige-
ledes en meget tæt brændenælde- og buskbeplantning langs diget samt 
træbevoksning på diget. Lige øst for buskene (og diget) løber en bred 
græsbeklædt trampesti, som afgrænses mod øst af en mark (på matrikel 
1c), der ligger i græs. Marken stiger op fra stien og fra Ubberød Dam. 
 
Der er to eksisterende stier med skiltning, som fra trampestien går ind 
over diget. Dette har naturligvis medført en markant slitage på diget disse 
steder. 
 
For at kunne etablere en rundtur på matrikel 167a og samtidig udnytte de 
eksisterende stier på stedet, skal Hørsholm Kommune meddele dispensa-
tion til gennembrydning af diget, hvor der i dag er eksisterende trampes-
tier, som har slidt på diget, iflg. rapporten.  
 
Besigtigelsesrapporten beskriver diget og vejleder om gennembrydningen 
af dette på de to lokaliteter for den bedste mulige bevarelse af diget ved: 
 

- at man bygger en flydende træsti/træbro ved stien over den mid-
terste del af diget, således at diget ikke bliver beskadiget yderli-
gere. 

 
- at man fjerner de sidste nedbrudte rester af jorddigets ende i nord 

og lægger dem tilbage på diget, for at få enden af diget til at frem-
stå tydeligere og pænere. Stien bør ikke afgrænses af store sten 
mod skråningen, men af et andet materiale.  

 
- at der evt. etableres et formidlingsskilt ved digegennembruddet på 

midten. 
 
Besigtigelsesrapporten konkluderer, at ”Move Green” projektet vil kunne 
tilpasses en bevaring af det besigtigede dige, således at erosionen af diget 
fremover vil blive begrænset, og der stadig vil blive god fremkommelighed 
for alle. 
 
Siden besigtigelsesrapporten er udarbejdet, har ansøger beskrevet en 
tredje mindre gennembrydning af den nordlige del af diget. 
 
 
 

 
1 Matrikel 3æ er beliggende i Rudersdal Kommune. 
2 Matrikel 2b og 1c er beliggende i Rudersdal Kommune. 
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Anbefaling fra Museum Nordsjælland 
 
Museum Nordsjælland anbefaler i besigtigelsesrapporten den 24.08.2021: 
 

• at ansøger kan overveje at lave et lille formidlingsskilt, der gør op-
mærksom på jorddiget, og som generelt beskriver digernes betyd-
ning i landskabet. Dette vil medvirke til, at de besøgende ser og 
oplever landskabet på en ny måde. 

 

• Skal diget formidles, så skal det være på gennembruddet af diget 

på midten, hvor man tydeligt kan se det fra vestsiden. 

 
Fortidsminder i jorden 
Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde 
(fx flintegenstande, potteskår, ildsteder, nedgravninger og lign.), skal arbej-
det standses, i det omfang det berører fortidsmindet, jf. museumslovens § 
27, stk. 2. Ansøger skal straks anmelde fundet til Museum Nordsjælland. 
Museet beslutter, om arbejdet kan fortsætte eller skal indstilles, jf. § 27, 
stk. 3. 
 
Gyldighed 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og afgørel-
sen ikke er blevet påklaget. En rettidig klage har opsættende virkning, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Se klage-
vejledning. 
 
En tilladelse eller dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden  
3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden  
følgende år, jf. museumslovens § 29 k, stk. 2. 
 
Offentliggørelse af afgørelse 
I medfør af § 10 i digebekendtgørelsen skal en afgørelse om dispensation 
fra bestemmelser i museumslovens § 29, a, stk. 1, offentliggøres. Der er 
fire ugers klagefrist, hvor der er opsættende virkning på en sådan afgø-
relse. Se klagevejledningen. 
 
Annoncering  
Dispensation med bilag offentliggøres på Hørsholm kommunes hjemme-
side den 21. december 2021. Link til hjemmesiden https://www.hors-
holm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
Klage over afgørelsen  
Hørsholm Kommunes afgørelse efter museumslovens § 29 j, stk. 2 kan på-
klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
Klagevejledning efter museumsloven  

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i museumslovens § 29 t, 
stk.1. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejen-
dom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger 

https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer%20og%20-afgørelser
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer%20og%20-afgørelser
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og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse 
landsdækkende foreninger og organisationer, jf. museumslovens § 29 u.  
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modta-
gelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra be-
kendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. museumslovens § 29 v, 
stk. 1.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævne-
nes Hus' hjemmeside her, hvor du logger på, som du plejer, typisk med Ne-
mID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-
fet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndighe-
den i Klageportalen, jf. museumslovens § 29 v, stk. 2.  
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen 
og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedhæftet 
den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens be-
dømmelse.  
 
Samtidig med, at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involve-
rede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen, jf. museumslovens § 29 v, 
stk. 3.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, 
jf. § 21 i Lov nr. 1715 af 27/12/2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet be-
stemmer andet, jf. museumslovens § 29 v, stk. 7. 
 
 
Vedlagt denne afgørelse:  

1. Ansøgningsmateriale af den 14.12.2021 om diget i projektet 
”Move Green”. 

2. Ansøgningsmateriale af den 14.12.2021 om hele projekt ”Move 
Green”. 

3. Besigtigelsesrapport af diget i Arboretet den 24.8.2021 (rev. 
21.12.2021) fra Museum Nordsjælland  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715
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Venlig hilsen 
 
Helga Ejskjær 
Byplanlægger 
  

Center for By og Miljø 

Team Plan og Byg 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Afgørelsen sendes til orientering til: 
15. Juni Fonden( info@15junifonden.dk) 
Rudersdal Kommune (byplan@rudersdal.dk) 
Grønt Råd i Hørsholm Kommune (skat.n@mail.tele.dk) 
Museum Nordsjælland (post@museumns.dk) 
Slots – og Kulturstyrelsen (post@slks.dk) 
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 
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