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Dispensation efter NBL §3 til afbrænding på Høvelte-Sandholm-
Sjælsmark Øvelsesterræn  
 
 

 
Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til afbrænding af ca. 50.000 m2 overdrev 
Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 
1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse. Til dispensationen er knyttet en 
række vilkår jf. afsnit herom. 
  
Berørte matrikler og ejerforhold  
Afgørelsen omfatter Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads matrikel 
nr.  13a, Kettinge By, Blovstrød. 
Baggrund og ansøgning 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har med mail af 28. januar 2022 
ansøgt om tilladelse til at afbrænde § 3-beskyttet natur. 
Hele arealet er kortlagt som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 
3, og arealet grænser op til en beskyttet sø. Natura 2000 område nr. 
260, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt ligger ca. 60 
m fra området, der ønskes afbrændt, jf. bilag. 
Den første afbrænding ønskes foretaget i foråret 2022, og vil være 
afsluttet senest 31. marts 2022. 
Arealet holdes pt. lysåbent ved hyppig øvelsesaktivitet og slåning, 
men slåning og opsamling besværliggøres af terrænforhold, såsom 
tidligere kampstillinger og spor. Afbrændingen ønskes fremover foretaget 
hvert andet år, med henblik på at undgå tilgroning. 
Arealet holdes pt. lysåbent ved hyppig øvelsesaktivitet og slåning, 
men slåning og opsamling besværliggøres af terrænforhold, såsom 
tidligere kampstillinger og spor. Afbrændingen ønskes foretaget hvert 
andet år, med henblik på at undgå tilgroning. 
Da det nærliggende habitatområde nr. 260 er udpeget for at beskytte 
forekomster af skovnaturtyper, og der ikke er arter på 
udpegningsgrundlaget, er det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses 
vurdering, at afbrændingen ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
habitatområder, plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Center for By og Miljø 
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm 
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Internationale naturbeskyttelsesinteresser  
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, rastesteder, 
fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m.  
I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, 
som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, 
betyder efter Naturstyrelsens vurdering, at såvel planterne som 
planternes voksesteder skal beskyttes.  
Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i 
eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 
beskyttede områder.  
Forvaltningen har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfattet af 
bilag IVa eller bilag IVb på eller i nærheden af den strækning, hvor der skal 
afbrændes. 
 
Forvaltningens vurdering 
Det er svært for forsvarsministeriet at vedligeholde overdrevet på den 
måde det er beskrevet i driftsplanen, med slåning og bortskaffelse af det 
afklippede på grund af de specielle terrænforhold på området.  Hørsholm 
Kommune vurderer at det er vigtigt at holde tilgroningen på området nede 
og er derfor positiv indstillet overfor ideen med afbrænding, som måske er 
løsningen på forsvarets problem med at få driftet området. Der gives 
derfor dispensation til det ansøgte både i 2022 og 2023. 
Hvis afbrænding ønskes som en fast plejeform fremover foreslås det, at 
forsvarsministeriet indfører det i den fremtidige driftsplan.  
Afgørelse  
På baggrund af ansøgningen meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø 
dispensation til det ansøgte i Arboretet Hørsholm. Afgørelsen er truffet i 
henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om 
naturbeskyttelse.  
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

• Der må kun afbrændes under hensyntagen til naboer mv. 
Fremkommer der klager over lugt eller røg skal afbrænding straks 
standses og kommunen kontaktes 

• Der skal være mindst 10 meter med bevokset areal mellem søer 
og det afbrændte område. Hvis terræn hælder væk fra sø kan 
man gå ned til 5 meter i afstand til sø 

• Der må afbrændes i februar/marts/april i 2022 og 2023 
 

 
 
Offentliggørelse og klagevejledning  
Afgørelse offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside den 17. 
februar 2022. Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
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Klageberettigede er 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 samt visse 
landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86.  
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 
lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 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 NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
Natur- og Miljøklagenævnet 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. Kommunen sender via Klageportalen kommunens 
bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og 
Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, 
der er indgået i sagens bedømmelse.  
Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre 
involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til 
Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.  
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har 
opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7.  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.  
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver 
fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på 
gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommes af afgørelsen som følge af den tid, 
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der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, 
hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at 
klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring.  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 88.  
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet  
Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 
muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er 
afsluttet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.  
Forældelse af dispensationen  
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder den 
jf. naturbeskyttelseslovens § 66.  
  
 
 
Venlig hilsen 
  
Tina Søndergaard Weile 
Biolog 

 

  
  
Bilag:  
1 Kort bilag 
 
  
Kopi til:  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
• Dansk Botanisk Forening, 
Naturbeskyttelsesudvalget 
nbu@botaniskforening.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, 
Hørsholm, hoersholm@dn.dk 
Grønt Råd/v Ruth Pedersen  
rupe0404@gmail.com 
• Dansk Ornitologisk Forening, 
Nordsjælland formand@dofnordsj.dk  
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• Friluftsrådet Nordsjælland, 
nordsjaelland@friluftsrådet.dk  

 

  


