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Tillæg til Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at opsætte et 
trætopsnaturskjul og adgangsforanstaltning (boardwalk) i Brobæk Mose, 
matr. 7fi Vangede af 20. juli 2022 
 
 
Dette er et tillæg til Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at opsætte et trætopsnaturskjul og 
adgangsforanstaltning (boardwalk) i Brobæk Mose, matr. 7fi Vangede af 20. juli 2022.  
 
Med tillægget ændres følgende vilkår fra dispensationen af 20. juli 2022: 
 
Vilkår 2 ændres fra  
 

Af hensyn til dyrelivet og søens tilstand skal arbejdet udføres i perioden 15. august– 31. 
december.  

Til:  
Af hensyn til dyre- og planteliv skal arbejdet udføres i perioden 1. september til 1. marts, med 
mulighed for udvidelse frem til 1. april såfremt vejrforholdene tillader det.  

 
Øvrige vilkår fra dispensationen af 20. juli 2022 er fortsat gældende.  
 
Baggrund 
Ansøger har henvendt sig til Natur og Miljø med ønske om at få udvidet perioden for udførelse af arbejdet 
med opsætning af fugletårn i Brobæk Mose. I dispensationen af 20. juli 2022 er der stillet vilkår om, at 
arbejdet skal udføres i perioden 15. august til 31. december. Ansøger ønsker at udvide perioden frem til 
1. april.  
 
Natur og Miljøs vurdering 
Den, i dispensationen af 20. juli 2022, anførte periode for udførelse af arbejdet med opsætning af 
fugletårnet lægger sig ikke op ad vores normale praksis. Normalt vurderes arbejder af lignende karakter 
at kunne udføres i perioden 1. september til 1. marts uden at dyre- og planteliv påvirkes i væsentlig grad. 
Afhængig af vejrforholdene, projektets karakter og det pågældende naturområde kan perioden udvides til 
1. april.  
 
Natur og Miljø vurderer ikke, at dette tillæg til afgørelsen af 20. juli 2022 har væsentlig betydning for 
projektet i sin helhed eller for områdets naturtilstand, bilag IV-arter og udpegningsgrundlaget. 
 
Lovgrundlag  
Tillæg til dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2. 
 
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.  
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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 Maja 
Toft på telefon 39 98 85 67 eller på e-mail mtof@gentofte.dk.   
 
Med venlig hilsen 
Maja Toft 
Natur- og Miljømedarbejder 
 
 
 
 
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   

• Gentofte Søs venner, mandatar.torbenwilken@gmail.com (sager vedr. Gentofte sø) 

• Gentofte Sogns Grundejerforening, info@gentoftesognsgrundejerforening.dk 
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