
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 Natur og Miljø 

 

 

 

Natur og Miljø  
Telefon: 39988567 
Afd.tlf.: 39988575  
 
 

Bernstorffsvej 161,  2920 
Charlottenlund 
Hovedtlf.nr.: 3998 0000 
www.gentofte.dk 

 Mandag-Onsdag 8.00-16.00 

Torsdag 8.00-18.00 

Fredag 8.00-14.00 
 

 

Side 1 af 9 

 

 

 

Gentofte Kommune, Park og Vej  
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
Att. Christina Dreyer-Nielsen  
 

17. januar 2022 
Sagsnr. EMN-2021-07475  

 
 

 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af kantsikring i 
Nymosen, matr. 4dv, Vangede - del 2  
 
Park og Vej, Gentofte Kommune har med ansøgning af 19. august 2021 søgt om dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens §3 til renovering af den eksisterende kantsikring i Nymosen.  
 
Den 28. december 2020 meddelte Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til 
renovering af kantsikring på fire delstrækninger i Nymosen. Ansøgningen af 19. august 2021 
vedrører dispensation til opretning af søkant samt renovering af den eksisterende kantsikring på 
de resterende strækninger i Nymosen (se bilag 1). Arbejderne omfatter:   
 

1. Nedskæring af stolper og tekstil ved vandspejl  
2. Renovering af eksisterende kantsikring med kraftigt pileflet  

 
Baggrund 
Park og Vej ønsker at renovere kantsikringen i Nymosen, da den eksisterende er i en dårlig 
vedligeholdelsesmæssig tilstand, der bevirker, at brinkerne - herunder grusmaterialer fra 
stiopbygningen - flere steder skrider under og igennem den eksisterende kantsikring og ud i 
mosen. I vinteren 2021 er kantsikringen renoveret på enkelte delstrækninger (EMN-2020-
01856). Park og Vej ønsker nu at renovere den resterende kantsikring. 
 
Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen:  

 Ansøgning om dispensation den 19. august 2021 
 Supplerende oplysninger af 20. december 2021 
 Projektbeskrivelse, bilag 1 
 Natur og Miljøs vurdering, bilag 2 

 
Høring 
Udkast til dispensationen har været i høring hos Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) og Nymosegruppen i perioden fra den 5. januar til den 12. januar 
2022.  
 
Natur og Miljø har modtaget høringssvar fra DN, DOF og Nymosegruppen. De indkomne 
høringssvar har ikke givet anledning til ændring af dispensationens vilkår. 
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Indkomne høringssvar 
 
Høringssvar fra Nymosegruppen 
Nymosegruppen takker for muligheden og påskønner, at den kantsikring i Nymosens 
hovedbassin, som allerede er gennemført, er blevet omhyggeligt udført - dog sine steder i en for 
lav højde, så kantsikringen ligger under søens vandstand. Nymosegruppen forventer, at fejlen 
bliver rettet og ser frem til, at den fortsatte kantsikring udføres med høj kvalitet. Nymosegruppen 
bemærker, at stien, som adskiller Nymosens hovedbassin fra det vestlige bassin, desværre også 
mister materiale til det vestlige bassin - også kaldet Glarmestersøen - på grund af manglende 
kantsikring på et stykke af bassinet. 
 
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
DOF kan hermed tilslutte sig vurderingen fra DN Gentofte. 
 
Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
DN Gentofte har vurderet materialet og finder, at ansøgningen er velbegrundet og tager de 
nødvendige hensyn til natur og miljø i projektet. 
 
Natur og Miljøs vurdering  
De ansøgte renoveringsarbejder har dels til formål at sikre, at brinkerne ikke skrider ud i søen og 
eroderer stierne i og omkring Nymosen. 
 
Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke vil medføre en negativ 
påvirkning af Nymosen, såfremt vilkår i dispensationen overholdes.  
 
De ansøgte renoveringsarbejder vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for 
Nymosen 2012, hvori det beskrives, at målet for søen bl.a. er at forbedre oplevelsen af og 
tilgængeligheden til søens åbne vandspejl.  
 
Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke forringer vilkårene for evt. bilag 
IV-arter som Spidssnudet frø og flagermus eller fredede arter som orkideer. 
 
Lovgrundlag og vilkår 
På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§3 til renovering af kantsikring i Nymosen. Dispensationen meddeles i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens §65 stk. 21, på følgende vilkår: 
 

1. Arbejdet skal foregå som beskrevet i ansøgningen samt bilag 1 til denne dispensation. 

2. Af hensyn til dyrelivet og søens tilstand skal arbejdet udføres i perioden 1. oktober til 15 
marts.  

3. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der laves passager i kantsikringen så svømmefugle og 
padder nemmere kan komme i land. 

 
1Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27/10/2021 
 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 Natur og Miljø 

 

 

 Sagsnr. EMN-2021-07475  Side 3 af 9 

 

4. Den nye kantsikring skal placeres op ad den eksisterende søbred og der må ikke foretages 
terrænregulering/opfyld på land ud over det borteroderede materiale.  

5. Stolper og bolværk til kantsikring skal være af ubehandlede materialer.  

6. Kantsikringen må efterfølgende ikke imprægneres, males eller på anden vis træbeskyttes.  

7. Tung kørsel uden for faste veje og stier skal ske på udlagte køreplader. 

8. Arbejdet skal overholde vilkår i Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af 
erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder arbejdstider. 

9. Natur og Miljø skal orienteres forud for arbejdets start og senest 14 dage efter arbejdets 
afslutning. 

 
Øvrige tilladelser 
Park og Vej skal selv sikre, at evt. nødvendige tilladelser efter anden lovgivning indhentes. 
 
Hvornår er dispensationen gældende? 
Dispensationen må først benyttes, når klagefristen er udløbet. Derudover har en rettidig klage 
opsættende virkning på afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke 
har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 
 
Offentliggørelse   
Afgørelsen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. 
 
Klagevejledning  
Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i 
Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor 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. Evt. klage skal derfor senest indsendes den 14. februar 2022.  

Hvis I ønsker at klage, skal klagen indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af 
Nævnenes Hus.  

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende 
indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for 
afgørelsen. Når der klages, skal der samtidigt betales et gebyr, som opkræves via betalingskort i 
Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. 
Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes via Nævnenes Hus.  

Klageberettigede, jf. § 86 i Naturbeskyttelsesloven er, 
1) Adressaten for afgørelsen, 
2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) Offentlige myndigheder, 
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4) En berørt nationalparkfond, 
5) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Søgsmål 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal 
anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs.18. juli 2022.  
 
Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog 
være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.  
 
Kontaktperson 
Har du spørgsmål i sagen, eller ønsker du at drøfte denne nærmere, kan du henvende dig til 
Maja Toft, tlf. 39 98 85 67. 
 
Med venlig hilsen 

Maja Toft 
Natur- og miljømedarbejder 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:  

 Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk og 
dngentofte-sager@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling DN Gentofte, gentofte@dn.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Gentofte, gentofte@dof.dk  

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  og 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

 Vangedes Venner, Nymosegruppen, vvnymosen@gmail.com, brummer@pc.dk, 
erlinggotenborg@gmail.com, aakesandoe@hotmail.com og desirdk@gmail.com 

 

Tilladelsen offentliggøres desuden på Gentofte Kommunes hjemmeside. 

 
 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 Natur og Miljø 

 

 

 Sagsnr. EMN-2021-07475  Side 5 af 9 

 

Bilag 1 – Projektbeskrivelse  
 
Park og Vej ønsker at renovere kantsikringen i Nymosen da den eksisterende er i en dårlig 
vedligeholdelsesmæssig tilstand.  
 
Den 28. december 2020 meddelte Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til 
renovering af kantsikring på fire delstrækninger i Nymosen. Med dispensationen til renovering af 
de fire delstrækninger blev der blandt andet etableret en strækning i den nordlige del af Nymosen 
med naturlig bred (markeret med ”1” på figur 1, tv); dette med henblik på at skabe en bedre 
biotop for flora, jordfauna og padder, og gøre det lettere for padder samt svømmefugle, at 
komme på land.  
 
Med ansøgning af 19. august 2021 søges dispensation til opretning af søkant samt renovering af 
den eksisterende kantsikring på de resterende strækninger i Nymosen. Størstedelen af 
kantsikringen omkring Nymosen renoveres ved at stolper og tekstil nedskæres ved vandspejlet 
(markeret med prikker på figur 1, th). På enkelte strækninger renoveres den eksisterende 
kantsikring med ny kraftig pileflet og geotekstil udskiftes; hvor det skønnes nødvendigt, 
udskiftes de eksisterende stolper (markeret med rød på figur 1, th).  
 

 
 
Figur 1. Karakter af den ansøgte renovering af kantsikringen. (Tv). Figuren til venstre viser hvilke fire 
delstrækninger, der i 2020 blev givet dispensation til at renovere. Ikke alle delstrækninger blev færdigrenoveret i 
vinteren 2021. (Th). Figuren til højre viser de strækninger, der fortsat mangler renovering. Strækninger uden 
markering angiver strækninger, der blev renoveret i vinteren 2021, strækninger markeret med prikker viser hvor 
kantsikringen renoveres ved at nedskære stolper og tekstil ved vandspejlet og strækninger markeret med rød viser 
hvor kantsikringen renoveres med ny kraftig pileflet og geotekstil udskiftes. Hvor det skønnes nødvendigt, udskiftes 
de eksisterende stolper.    
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Forventet påvirkning af naturområdet  
Park og Vej vurderer ikke, at renoveringen af kantsikringen vil påvirke naturområdet negativt. 
Strækninger med orkidéer er kortlagt. På de pågældende strækninger, vil der ikke ske udskiftning 
af bagfyldning eller foretages gravearbejder, men kun udføres et skånsomt kosmetisk indgreb, 
hvor stolper og tekstil skæres ved vandspejlet. Der tilføres ikke nye materialer eller graves. 
I forbindelse med renoveringen af kantsikringen kan det være nødvendigt at fælde eller beskære 
enkelte træer og buske. Dette søges dog undgået i videst muligt omfang, da rødder fra især rødel 
er med til at holde på brinken.  

Anlægsmetode  
Metoden vurderes ift. pris, visuel fremtræden og robusthed samt evt. udfordringer ifm. med 
udførelsen af opgaven. Hvor nødvendigt afgraves ca. 0,5 meters bredde bag den eksisterende 
kantsikring. 
 
Udskiftning af eksisterende kantsikring vil ske med kraftig pileflet (Ø 4-6 cm). Eksisterende 
pæle bevares så vidt muligt. Hvor det er nødvendigt, nedrammes nye ubehandlede træstolper 
med samme dimension i eg, lærk, douglas eller tilsvarende. Der flettes tørrede pilegrene mellem 
stolperne og opsættes ny (sort) fiberdug ind mod bredden. Der bagfyldes med jord.  
 
Der anvendes træmaterialer af pil, eg, douglasgran og/eller lærk eller tilsvarende uden 
imprægnering med tungmetaller eller andre miljøgifte. Der kan eventuelt anvendes behandlet træ 
som ”Kebony” eller tilsvarende svanemærket produkt.  
 
Størstedelen af kantsikringen omkring Nymosen renoveres dog ved at stolper og tekstil 
nedskæres ved vandspejlet. 
 
Tidspunkt for udførelse af renoveringsarbejde 
Arbejdet forventes påbegyndt i vinteren 2022.  
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Bilag 2 – Natur og Miljøs vurdering  
 
Nymosen, der ejes af Gentofte Kommune, er et grønt område i Vangede omgivet af 
villakvarterer. Vandområderne i Nymosen, inkl. holme, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 
3. Se figur 2. Nymosen er ikke omfattet af vandområdeplanerne for 2015-2021.  

Figur 2. §3-beskyttede områder i Nymosen. 
 
Beskyttede arter i Nymosen 
Ved en § 3 besigtigelse i maj 2017 blev der ikke registreret forekomst af bilag IV arter i 
Nymosen. Det kan ikke udelukkes, at der i området findes flagermus og spidssnudet frø. 
 
Omkring østbassinet findes der flere arter af orkidéer. Renoveringsarbejderne vedrører ikke dette 
bassin og det vurderes, at der med den skånsomme renovering (nedskæring af eksisterende 
kantsikring) tages hensyn til eventuelle orkide-individer, der kan have spredt sig til denne 
strækning.  
 
Besigtigelse af eksisterende kantsikring 
Natur og Miljø har besigtiget søen den 3. december 2020. Det kunne konstateres, at den 
eksisterende kantsikring er slidt og nedbrudt mange steder. Flere steder har terrænet på landsiden 
af kantsikringen ”sat sig” sådan at den gamle kantsikring rager 20-30 cm op over det 
bagvedliggende terræn.   
 
 
 

Hovedbassin 

Vest 

Øst 
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Billeder taget ved Nymosen den 3. december 2020 
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Konklusion  
De ansøgte renoveringsarbejder har dels til formål at sikre, at brinkerne ikke skrider ud i søen og 
eroderer stierne i og omkring Nymosen. De steder, hvor kantsikringen rager op over terræn og 
skæres ned til terrænhøjden, vil dette både medvirke til et pænere udseende, men også en lavere 
barriere for padder og svømmefugle.  
 
Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke vil medføre en negativ 
påvirkning af Nymosen, såfremt vilkår i dispensationen overholdes.  
 
De ansøgte renoveringsarbejder vurderes at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for 
Nymosen 2012, hvori det beskrives, at målet for søen bl.a. er at forbedre oplevelsen af og 
tilgængeligheden til søens åbne vandspejl. Derudover er der i udviklingsplanen fastsat et tiltag 
om etablering af naturlig bred langs søens nordlige del.  
 
Natur og Miljø vurderer, at de ansøgte renoveringsarbejder ikke forringer vilkårene for evt. bilag 
IV-arter som Spidssnudet frø og flagermus, eller fredede plantearter som orkidéer. 
 
 
 
 


