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Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til opsætning af 2 
formidlingsplatforme i ellemose i sydenden af Sjælsø 
 
Team Miljø har den 28. april 2021 modtaget ansøgning fra Team Vej og 
Park om at anlægge to formidlingsplatforme i tilknytning til eksisterende 
træbro i ellemosen på Nebbegårds Alle’ 2 2970 Hørsholm. 
 
Ansøgning 
Hørsholm Kommune ønsker at supplere en hævet træsti gennem en 
Elleskov med to formidlingsplatforme på hver ca. 10 m2:  
 
Formål  
Projektet med platformene har tre hovedformål:   

• At skabe bedre adgang for især seniorer og børn til elleskoven, 
med mulighed for at tage kort varigt ophold, hvor vi ønsker at   

• At gøre det lettere at studere skovens planter og dyr, og  

• At formidle hvad man kan opleve i en elleskov  
 

 
Baggrund  
Hørsholm Kommune anlagde i 2014 en træsti, hævet over vandet, 
gennem en Elleskov ved Sjælsøs østlige ende.  
Træstien snor sig gennem skoven. Den er knap 300 meter lang og 80 cm 
bred.  
Elleskoven er omfattet af fredningen, Sjælsøs østende, og træstien 
opfylder et led i fredningen, som var etablering af en fodgængerpassage 
gennem skoven. En del af fredningsbeskrivelsens formål er at der skal 
etableres et opholdsområde og at sikre offentlighedens adgang, hvorfor 
der kan argumenteres for etableringen af formidlingsplatformene. 
Etableringen af de to formidlingsplatforme kræver en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3, en dispensation fra søbeskyttelseslinjen og 
en landzone tilladelse. Der er ansøgt herom. 
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Billede af Elleskoven 
 
Elleskoven  
Det meste af året står skoven under vand. Elleskov kaldes ikke 
overraskende for Danmarks mangrove. Den vrimler med snoge, frøer, 
vildt og et rigt fugleliv. Elleskoven er en fantastisk naturlokalitet. Det er 
noget helt særligt at kunne komme tæt på dyr og opleve skoven tørskoet 
på helt tæt hold. Træstien forbinder den adgangsgivende vej, 
Nebbegårdsallé med Sjælsø og et stisystem i Sjælsølund Skov.  
Skoven er ejet af Gentofte kommune der har indgået aftale med 
Hørsholm kommune om oprettelsen af formidlingsplatformene som tillæg 
til den eksisterende træsti. Der er således fuld offentlig adgang og 
træstien tilhører Hørsholm Kommune.  
 
 
Naturoplevelser og adgang  
Ved besøg på broen har man lyst til at gøre ophold, evt. lægge sig ned på 
maven og kigge ned i vandet og studere flora og fauna. Dette er dog 
vanskeligt med stiens nuværende udtryk, uden at være til ulempe for 
andre gæster.  
 
 
Målgrupper  
En af de primære målgrupper er seniorer, som med bænke og platform 
får mulighed for at gøre holdt undervejs på en tur. Platformene vil 
fungere som støttepunkt, hvor man enten blot kan hvile eller drikke en 
kop kaffe. Hørsholm Kommune har en stor andel ældre borgere og vil få 
flere fremover.  
En anden vigtig målgruppe er børn. De vil få mulighed for at sidde eller 
ligge ned og kigge ned i vandet. Her kan man være heldig at se en snog 
jage en frø. Samtidig vil man på plancher kunne læse om de observerede 
dyr. Danmarks Naturfredningsforening og DOF har bidraget med 
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information og fotos til den nuværende planche. De er også blevet 
involveret i de nye og meget mere uddybende og detaljerede plancher.  
DN har ligeledes været involveret i placeringen af platformene.  
Stiens begrænsede længde gør den oplagt til kortere ture med små børn 
eller ture for ikke helt så godt gående. Den benyttes dog af en bred 
målgruppe af både familier til fods, og organiserede grupper og 
foreninger. 
 
 
Formidlingsplatformen  
Der ønskes at etablere to ca. 10 m2 platforme, der skal være en udvidelse 
af træstien. Platformene skal indeholde siddemuligheder på bænke og 
liggemulighed ved kanten samt plancher med information om dyre- og 
planteliv i elleskoven. 
Den skal bygges i lærk eller eg ligesom stien, med bjælker af robinie. 
Platformene tænkes placeret på hver sin side af stien ca. 2/3 dele af stiens 
længde fra vejen ned mod søen, dog stadig centralt placeret i elleskoven. 
Placeringen er valgt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
Se kortbilag. 
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De D formede aftegninger viser de forventede placeringer af 
formidlingsplatformene i Elleskoven.   
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Formidlingsplatformens placering i Hørsholm kommune. 
 
 
Materialer og opbygning 
Platformene vil blive bygget i samme niveau som den allerede 
eksisterende træsti, ca. 79 cm over jorden.  
Platformene vil blive udført med måle nogenlunde ens med træstien. Som 
er udført i brædder på omkring følgende mål: 
 
B: 290 mm  
 
H: 26 mm   
 
Brodækket er udført med lægter på følgende mål: 
 
B: 50 mm 
 
H: 150 mm 
 
Brodækket vil blive sat på pæle minimum Ø 140 mm samt en længde på 
minimum 1500 mm. Pælene bankes eller trykkes i jorden. 
 
Brodækket skal være ca. 790 mm over jord. 
   
Lægterne monteres med gennemgående gevindstænger og 40*40 mm 
spændeskiver. Pælene placeres med en afstand på ca. 1500 mm. 
Pælenes længde er minimum 1500 meter. Det vurderes ved besigtigelse 
sammen med entreprenøren, hvordan de nærmere forhold skal være. Der 
vil udelukkende blive anvendt ubehandlet FSC eller PEFC certificeret træ. 
 
Der vil blive opstillet en bænk på hver platform, med ryglæn.  
L: 1400 mm B: 400 mm H: 500 mm Ryglæns H: 900 mm  
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Der vil også blive etableret et informationsskilt på platformen. 
Det vil være mellem 500-1300 mm over platformsniveau. 
Størrelsen på tavlen vil afhænge af mængden af information, hvilket ikke 
er bestemt på nuværende tidspunkt.  
 
 
Anlæg 
Ved anlæggelsen skal der kun anvendes manuel eller motormanuelle 
redskaber, der vil derfor ikke blive kørt i mosen.  
 
Anlæg af platformene ønskes påbegyndt mellem 01.10.2022 og senest 
færdiggjort 01.03.2023 – altså uden for yngle perioden.  
 

 
Tegning over platformenes generelle udtryk. 
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Tværprofil af konstruktionen, der vil ikke blive monteret hegn på 
platformene.  
 
 
Drift og vedligeholdelse 
Der vil i forbindelse med anlæggelsen af formidlingsplatformene blive 
skiftet defekte brædder på træstien. Selve den løbende drift af 
formidlingsplatformene vil være den samme som for træstien selv.  
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Træstien i elleskoven og eksisterende formidlingsplanche. 
 
 
Vurdering 
Ansøgningen har været i høring i grønt råd og der er foretaget et fælles 
tilsyn. På tilsynet blev den nuværende placering og udformning af 
platformene aftalt. 
Det vurderes, at anlægning af de to platforme vil påvirke naturtilstanden i 
ellesumpen minimalt. 
 
 
Afgørelse 
På baggrund af ansøgningen meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø 
dispensation til det ansøgte i ellemosen ved Nebbegårds Alle’. 
Afgørelsen er truffet af forvaltningen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 65 stk.3 jævnfør §3. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

• De to platforme skal opsættes og udformes som angivet på 
ansøgningens kortbilag 

• Træfældning skal undgås, og især må der ikke fældes træer med 
en diameter > 50 cm 

• Opsætningen skal foregå i perioden 1. oktober – 1. marts 

• Der må kun anvendes manuelle eller motormanuelle redskaber 
ved anlæggelsen 

• Der må udelukkende anvendes ubehandlet FSC eller PEFC 
certificeret træ 

• Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Team Miljø når 
arbejdet påbegyndes 
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• Denne dispensation skal udnyttes indenfor 3 år ellers bortfalder 
den 

• Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø Team når 
projektet er udført 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside den 18. maj 2022 

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

Klagen skal indgives inden 15. juni 2022. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du 
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for [angiv jeres myndigheds navn] via klageportalen. [Indsættes 
hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage] Når du klager, skal du betale 
et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, 
organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm 
Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får 
besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Venlig hilsen 

 

  
Tina Weile 
Biolog 
 
Kopi til orientering: 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
DN- lokalforening 
madsen-molbech@mail.tele.dk 
Dansk Ornitologisk Forening 
hoersholm@dof.dk 
Dansk Botanisk Forening 
nbu@botaniskforening.dk  
Grønt Råd rupe0404@gmail.com 
Friluftsrådet 
nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
Novafos novafos@novafos.dk 
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