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Beboer ved Glarmestersøen             20. januar 2023 
Mosegårdsvej 15, Mosegårdsvej 17,                     Sagsnr. EMN-2019-05933 
Mosegårdsvej 21, Mosegårdsvej 25 A-J  
og Nymoseparkens Grundejerforening.  
Att.: Birgit Gotenborg 
 
 
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af opvækst og 
efterfølgende afbrænding i Glarmestermosen, matr. 3nx, 3sr, 3qo og 3qp Vangede  
 
Birgit Gotenborg har den 17. december 2022, på vegne af Beboere og grundejerforeningen, der er naboer 
til Glarmestermosen ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til fjernelse og afbrænding af 
opvækst på holmen i Glarmestermosen.   
 
Ansøgningen vedrører: 

- Afskæring af opvækst på holmen i Glarmestermosen 
- Afbrænding af afskåret plantemateriale  

 

 
 
Baggrund 
For at skabe bedre vilkår for fugle- og paddelivet i søen ønsker søens naboer at mindske den kraftige vækst 
af holmen og holde ny vækst nede. Søens naboer ønsker at pleje søen ved at beskære og afbrænde 
opvækst på holmen en gang årligt i de kommende 5 år.  
 
Følgende dokumenter har dannet baggrund for behandling af ansøgningen 

• Ansøgning om dispensation af d. 17.12.2022 

• Supplerende oplysning af d. 21.12.2022 

• Telefon- og mailkorrespondance af hhv. 14.12.2022, 29.11.2022, 19.11.2019, 14.11.2019 (EMN-
2019-05933) 
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• Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med udledning af tag- og overfladevand 
til Nymosen, matr. 4dv, Vangede. (GEO-2018-00337) 

• Arter.dk (Artsfund i Glarmestermosen) 

• § 3-besigtigelse fra hhv. 2008 og 2017 af Glarmestermosen  

• Miljøstyrelsens naturplejeportal om moser og kær: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-
naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/moser-og-kaer/   

• ”Tilstandsundersøgelse af søer – Hundesømosen, Søndersø og Nymosen” rapport d. 25. oktober 
2021 

• ”Padde og § 3-undersøgelse i Gentofte Kommune” rapport fra d. 10. januar 2022 

• Fysisk besigtigelse af området den 20.12.2022 
 
Høring 
Udkast til dispensationen har været i høring hos Nymoseparkens Grundejerforening, ejere af matrikler 
hvori holmen er placeret, Vangedes Venner - Nymosegruppen, Friluftsrådet, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, i perioden fra den 3. januar 2023 til den 18. januar 
2023.  
 
Tilbagemeldingen fra 3 interesseorganisationer samt mosens naboer er, at de tilslutter sig dispensationen. 
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af dispensationens vilkår.  
 
Indkomne høringssvar 
Gentofte kommune har modtaget 4 høringssvar. De modtagne bemærkninger kan ses nedenfor: 

- Dansk Ornitologisk forening, lokalafdelingen for københavnsområdet (DOF): DOF kan varmt 
tilslutte sig dispensationen til at holde endnu et af kommunens moseområder så lysåbent som 
muligt. Som bekendt er tilgroning af lysåbne naturarealer siden starten på industrialiseringen af 
landbruget generelt et af de største problemer for landets flora og fauna. Selvfølgelig er der også 
arter, der ikke har gavn af rydning og høst, fx rørsanger, men de fleste af disse arter har det alt 
andet lige væsentligt lettere i den danske natur end de arter, der kræver lys og luft. 

- Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord: Friluftsrådet tilslutter sig kommentaren fra DOF 
- Fællessvar fra Lodsejerne omkring Glarmestermosen: De har ingen bemærkninger til 

dispensationsudkastet. 
- Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte: DN Gentofte kan støtte ansøgningen om 

dispensation til afskæring og afbrænding af opvækst på holmen i Glarmestermosen. Afbrænding 
kan være et hensigtsmæssigt virkemiddel til naturpleje af lysåbne naturtyper som erstatning eller 
supplement til afgræsning og høslæt.  

 
Natur og Miljøs vurdering 
Den ansøgte ændring i plejen har til formål at sikre og forbedre naturforholdene i Glarmestermosen. Natur 
og Miljø vurderer, at den ansøgte fjernelse og afbrænding af opvækst på holmen i Glarmestermosen ikke vil 
medføre negativ påvirkning af søen, såfremt vilkår i dispensationen overholdes.  
 
I området er der registreret flere beskyttede fuglearter, der vil have glæde af områdets variation og hermed 
indsatsen for at afholde holmen fra tilgroning. Flere af disse fuglearter fouragerer på mere åbne lokaliteter, 
og de må derfor forventes at få glæde af, at opvækst afskæres og afbrændes på holmen i 
Glarmestermosen. Natur og Miljø har ikke kendskab til fund af bilag IV-arter i mosen, men vurderer, at den 
ansøgte ændring i driften ikke vil forringe vilkårene for evt. tilstedeværende bilag IV-arter.  
 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/moser-og-kaer/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/moser-og-kaer/
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Lovgrundlag og vilkår 
På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at 
beskære og afbrænde opvækst på holmen i Glarmestermosen. Dispensationen meddeles i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 21, på følgende vilkår: 
 
Vilkår 

1. Afbrændingen skal foregå som beskrevet i ansøgningsmaterialet 
2. Afbrændingen skal foretages i vintermånederne 1. december til 1. marts 
3. Inden afbrænding gennemføres skal Beredskab Øst godkende forhold og tidspunkt vedrørende 

afbrænding. 
4. Beredskab og politi skal orienteres inden afbrændingen igangsættes. 
5. Natur og Miljø skal orienteres inden afbrændingen igangsættes 
6. Ansøger skal orientere naboer og relevante interesseorganisationer inden afbrændingen 

igangsættes. 
 
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. 
 
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 17. februar 2023. 
 
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 

 
1LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022 (Naturbeskyttelsesloven)  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 den 20. juli 2023. 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 29 37 76 36 eller på e-mail lebe@gentofte.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Lea Estø 
Natur- og Miljømedarbejder 
 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til følgende:  
 

• Ansøger 

• Lodsejere 

• 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 den 20. januar 2023. 
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Bilag 1 - Projektbeskrivelse 
 

Den 12. december 2022 modtag Gentofte Kommune nedenstående ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. Ansøgningen blev fremsendt på vegne af ejerne af Mosegårdsvej 15, 

Mosegårdsvej 17, Mosegårdsvej 21 og Nymoseparkens Grundejerforening, Mosegårdsvej 25 A-J. 

 

Ansøgning om dispensation for Naturbeskyttelseslov § 3: 

1. For afbrænding af allerede afskåret siv snarest muligt. 

2. For de kommende 5 års nødvendige plejetiltag bestående af afskæring og afbrænding af siv som led 

i almindelig vedligeholdelse af holmen i Glarmestersøen i Nymosen, som Gentofte Kommune og 

lodsejerne omkring Glarmestermosen har et fælles ansvar for at vedligeholde. 

  

Ifølge luftfoto af Nymosen skønnes holmen i Glarmestermosen at være ca. 40x25 meter svarende til ca. 

1000 kvadratmeter stor. Kilde: Natur og Miljø, Gentofte kommune, sagsnr. GEO-2018-00337. 

  

Hensigten med projektet er at mindske den kraftige vækst af holmen, som i årenes løb har fået en stadig 

større negativ betydning for fugle-og paddelivet i søen. 

  

Vedligeholdelsesarbejdet planlægges og gennemføres under hensyntagen til dyre- og plantelivet – normalt 

i vintermånederne. 

  

Med hensyn til afbrænding har undertegnede været i kontakt med Beredskab Øst, Rasmus Storgård, som 

har oplyst, at Beredskabet af sikkerhedsmæssige hensyn blot skal have oplyst, hvornår afbrændingen skal 

ske, så brandstationen kan gøres bekendt med sted, dato og tidspunkt for afbrændingen. Vi vil naturligvis 

drage omsorg for at meddele Beredskabet dette, når vi har modtaget kommunens dispensation. 

  

Gentofte Kommune har anmodet om oplysninger om, hvordan beskæringen af holmen opvækst skal foregå 

samt hvor afbrænding af sivene skal foregå. Hertil har Gentofte kommune modtaget følgende svar:  

Beskæring af siv foregår ved håndkraft ved hjælp af sneskraber hen over isen på søen. Alternativt - hvis der 

ikke er is på søen - har vi skåret sivene manuelt ved brug af motorsav. 

 

Afbrændingen skal foregå på holmen. 
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Bilag 2 - Natur og Miljøs vurdering 

 
Glarmestermosen, der ejes af hhv. private grundejere og Gentofte Kommune, er et grønt område i 
Vangede. Glarmestermosen er på den ene side omgivet af villahaver og på den anden side støder den op 
mod Nymosen. Vandområder i Glarmestermosen og Nymosen inkl. Holme, er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (se kort nedenfor). Glarmestermosen er ikke omfattet af vandområdeplanerne 
2021-2027. 
 

 
 
Naturtilstand 
Holmen er naturtype mose og kær og § 3-undertype fugtigt krat. Holmen er domineret af 
fugtighedsplanter. Selve Glarmestermosen, hvori holmen ligger, er registreret som habitatnaturtypen 3150 
Næringsrig sø og har en estimeret naturtilstand på IV.  
 
Naturtype mose og kær, som holmen er klassificeret, er i risiko for tilgroning såfremt der ikke foretages 
pleje af naturtypen. Typisk vil en gavnlig pleje være rydning af træer og buske samt ekstensiv høslæt. 
 
Beskyttede arter 
Der er registreret forskellige rødlistede og fredede arter gennem årene, hovedsageligt fugle. Der er dog 
enkelt registreringer af skrubtudse i området, men ingen andre padder er registreret her. 
  
Ved § 3-besigtigelse af holmen i august 2021 er der fundet rødlistede og fredede arter som skov-hullæbe, 
grønbenet rørhøne og blåmejse. Derudover er der fundet invasive og problemarter som krybende kornel, 
almindelig taks og almindelig rapgræs. 
 
Ved § 3-besigtigelse af Glarmestermosens vandflade i maj 2017 er der ikke registreret bilagsarter fra 
habitatdirektivet, rødlistede arter eller fredede arter. 
 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 Natur og Miljø 

 

 
 

7 
 

Ved § 3-besigtigelse af Glarmestermosens vandflade i juni 2008 er der ikke registreret bilagsarter fra 
habitatdirektivet, men der er registreret fredede og rødlistede arter i form af skrubtudse, lille lappedykker, 
gråand, grønbenet rørhøne, blishøne og rørsanger.  
 
Konklusion 
Natur og Miljø vurderer, at den ansøgte ændring i plejen er til gavn for opretholdelse af holmens 
naturtyper og at den ansøgte ændring i plejen ikke forringer vilkårene for evt. bilag IV-arter. 
 
 


