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Park & Vej Den 21. september 2022 
Gentofte Kommune Sagsnr. EMN-2022-05634 

 
 
 
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 2 boardwalks i 
Christiansholms Mose 
 
Park og Vej har den 16. juni 2022 ansøgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere 2 
boardwalks i den centrale del af Christiansholms Mose. Begge boardswalks ønskes opført, hvor der i dag er 
eksisterende stiforløb med flis og afgrænses af trærammer.  
 
Ansøgningen vedrører: 

• Etableringen af 2 boardwalks 
 
Baggrund 
For at forbedre den rekreative oplevelse, muliggøre en mere naturlig hydrologi og øge biodiversiteten har 
Park og Vej ansøgt om dispensation til at etablerer 2 boardwalks på tværs af Christiansholms Mose. Disse 2 
boardwalks skal erstatte eksisterende stier med flis og trærammer. Dette skal ske for at begrænse 
eksisterende spærringer og begrænse nuværende tilføjelsen af træflis på tværs af Christiansholms Mose.  
 
Følgende dokumenter har dannet baggrund for behandling af ansøgningen 

• Ansøgning om dispensation af 16. juni 2022 

• Supplerende oplysninger 1. juni 2022, 16. juni 2022 og 29. juni 2022 

• P & V Besigtigelsesnotat den 28. juli 2022 

• Christiansholms Mose. Notat om vandsystem og kontrol 
 
Udover ovenstående dokumenter har Natur og Miljø sammen med Park og Vej den 13. juni 2022 været ude 
at besigtige området fysisk i forbindelse med fremsendelse af ansøgning.  
 
Høring 
Udkast til dispensationen har været i høring hos Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening (lokalafdeling DN Gentofte), Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk 
Forening (lokalafdeling Gentofte) og Friluftsrådet i perioden fra den 17. august 2022 til 14. september 2022.  
 
Tilbagemeldingen fra 3 interesseorganisationer er, at der er opbakning til at etablerer de to boardwalks, 
der her gives dispensation til. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af 
dispensationens vilkår.  
 
Indkomne høringssvar 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for københavnsområdet 
Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte 
Friluftsrådet, Gentofte 
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Natur og Miljø´s vurdering 
De to Boardwalks etableres, hvor der i dag er træflisbelagte stier afgrænset af planker slået i jorden. Det er 
Natur og Miljøs vurdering, at de to boardwalks ikke vil have en negativ påvirkning på naturtilstanden, 
floraen eller faunaen i området.  
 

Natur og Miljø vurderer, at ved at etablere boardwalks og fjerne de eksisterende stier, vil man opnå en 

positiv effekt, da de eksisterende stier udgør en barriere for vandstrømning, samt flora- og faunapassage. 

Samtidig vil boardwalks øge tilgængeligheden og den rekreative oplevelse for områdets besøgende.  

 

Natur og Miljø vurderer ikke, at etablering af boardwalks strider imod den for området gældende fredning. 

 

Lovgrundlag og vilkår 

På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til 

etablering af 2 boardwalks i Christiansholms Mose. Dispensationen meddeles i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens §65 stk. 21, på følgende vilkår: 

 

1. Arbejdet skal foregå, som beskrevet i ansøgningen 

2. Af hensyn til dyrelivet skal arbejde udføres i perioden 15. august – 31. december 

3. Ved etablering skal maskinerne i så høj grad som muligt køre på allerede etablerede 

faste veje og stier, og hvor dette ikke er muligt, skal kørsel ske på udlagte 

køreplader. 

4. Træplankerne og træflisen, der udgår fra de eksisterende stier, skal fjernes i 

forbindelse med etablering af boardwalks. 

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

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

træbeskyttes.  

7. Arbejdet skal overholde vilkår i Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af 

erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder arbejdstider. 

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

arbejdets afslutning. 

 
Øvrige tilladelser 
Ansøger 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 Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. 

 
1Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27/10/2021 
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Klagevejledning 
Du/I kan klage over Gentofte Kommunes afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 78 i Lov om 
Naturbeskyttelse. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være 
indsendt senest den 20. oktober 2022. 
 
Klagen skal 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. Nævnet 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, 
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 Lov om Naturbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges 
senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen 
fra bekendtgørelsesdatoen.  
 
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/I spørgsmål i sagen, eller ønsker du/I at drøfte denne nærmere, kan du/I henvende dig/jer til Lea 
Estø på telefon 39 98 85 79 eller på e-mail lebe@gentofte.dk.  
 
Med venlig hilsen 
Lea Estø 
Natur- og Miljømedarbejder 
     
 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
mailto:lebe@gentfote.dk


 

 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

Natur og Miljø 

 

 
 

Oprettet af: Lea Estø (LEBE) Sagsnr: EMN-2022-05634  
Afdeling: Natur og Miljø  
Dato: 27. september 2022 Side 4 af 8 

 

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   

 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dngentofte-sager@dn.dk
mailto:dngentofte-sager@dn.dk
mailto:gentofte@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:gentofte@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
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Bilag 1 - Projektbeskrivelse 
 
To boardwalks ønskes anlagt i den centrale del af Christiansholms Mose. Begge boardwalks ønskes opført, 
hvor der er flis-stier i dag. Flisen holdes af rammer i kanter af stierne.  
 
Park og Vej ønsker at ansøge Natur og Miljø om boardwalks af flere årsager:  
Hævning af stier ved etablering af boardwalks vil muliggøre genskabelse af mere naturlig hydrologi og 
hermed ofte også øget biodiversitet i mosen fremover. Samtidig er det blevet svært at skaffe flis i dag. 

 
De nye broer/boardwalks ønskes udført med dæk af bæredygtigt træ, som eks. Kebony Character, hvor 
øvrig konstruktion kan udføres i alternative materialer, der er egnede til jord/vandkontakt. Dækket 
monteres med rustfri stålskruer ved kantindfasning. 
 
Stibroen skal udføres med en bredde på 1,85 m og påmonteres et 5 cm bredt hjulværn i begge sider, så der 
opnås en fribredde på 1,75 m. Princip for hjulværn som vist på foto. 
 

 
 
Denne konstruktion skal erstatte de nuværende stier med flis og trækanter (se kort og billeder på næste 
side). 
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Forløbet af de to boardwalks i Christians Holms Mose: 
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Bilag 2 - Natur og Miljøs vurdering 
 
Christiansholms Mose er fredet og skal bevares som rekreativt grønt område og være tilgængeligt for 
offentligheden. Derudover er området jf. Planlovens § 11a, pkt. 14 udpeget med beskrivelsen 
”Beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser”. 
 
Christiansholms Mose varierer mellem fugtige områder og arealer med åbent vandspejl. Vandspejlet i 
mosen reguleres af hensyn til naboer, således at overfladevandet siver fra mosens midte ned til den 
nordlige del af mosen, hvorfra det via et pumpesystem returneres til mosens midte. I tilfælde af høj 
vandstand og meget nedbør aktiveres automatisk en pumpe, der leder overskydende overfladevand ud i 
hovedkloakken. 
 
Naturtilstand 
 

      
 
Beskyttede arter 
Der er registreret en række rødlistede og fredede arter i området herunder sumpmejse, vinbjergsnegl, 
skov-hullæbe og blåmejse m.fl.  
 
Konklusion 
Natur og Miljø vurderer ikke, at etableringen af 2 boardswalks vil have væsentlig betydning for områdets 
natur og vurderer samtidig, at ændringen fra de eksisterende stiforløb til boardwalks kan styrke og 
understøtte en forbedret natur og biodiversitet i området. 
Natur og Miljø vurderer, at etablering af de 2 boardwalks er forenelige med områdets fredning. 
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