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DN Gentofte      20. juli 2022 
Høyrups allé 7, 3. tv.     Sagsnr. GEO-2022-00247 
2900 Hellerup 
Att. Ulrik Reeh 
 
 
 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at opsætte et 
trætopsnaturskjul og adgangsforanstaltning (boardwalk) i Brobæk Mose, 
matr. 7fi Vangede  
 
Natur og Miljø meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til opsætning af trætop 
naturskjul og adgangsforanstaltning i Brobæk Mose, placeringen er vist nedenfor. Trætop naturskjulet og 
adgangsforanstaltningen opsættes på matr.nr. 7fa Vangede, som ejes af Gentofte Kommune. 
 

 
Figur 1: Kort over placering af trætopsnaturskjul. Træet er placeret som vist med rød markering på luftfotoet. 

Placering er ca. Breddegrader: 55;45;10.95 og Længdegrad: 12;31:43.69 
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Grøn Guide Gentofte har den 26. april 2022. på vegne af DN Gentofte fremsendt ansøgning om 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til opsætning af et af trætop naturskjul og 
adgangsforanstaltning (boardwalk) i Brobæk Mose.  
 
Ansøgningen vedrører  

• Opsætning af trætop naturskjul  

• Etablering af adgangsforanstaltninger (boardwalk) til trætop naturskjul 
 
Baggrund 
Der ansøges om opsætning af trætop naturskjul og tilhørende adgangsforanstaltninger (boardwalk). Dette 
skal forbedre mulighed for naturoplevelse og understøtte et øget naturkendskab for besøgende i Brobæk 
Mose. Placeringen er valgt i et samarbejde mellem Park & Vej, Grøn Guide Gentofte, DN Gentofte og DOF 
København. Placeringen er valgt, så der opnås den bedste mulighed for at se områdets natur og fugle, uden 
at naturen og fuglelivet bliver forstyrret. 
 
Følgende dokumenter har dannet baggrund for behandling af ansøgningen 

• Ansøgning om dispensation den 26. april 2022 

• Supplerende oplysninger af den 27. april og 8 juni 2022 

• 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), Friluftsrådet, Gentofte Søs venner Gentofte Sogns grundejerforening og Miljøstyrelsen i 
perioden fra den 21. juni 2022 til 19.juli 2022.  
 
Natur og Miljø har modtaget høringssvar fra DOF og DN Gentofte. De indkomne høringssvar har ikke givet 
anledning til ændring af dispensationens vilkår.  
 
Indkomne høringssvar 
Både DN Gentofte og DOF meddeler deres tilslutningen til trætopsnaturskjulet og tilhørende 
adgangsforanstaltning. 
 
Natur og Miljøs vurdering 
Det ansøgte anlæg har til formål at sikre besøgende øget adgang til at opleve naturområdets naturværdier 
og derigennem understøtte et øget kendskab til den lokale natur.  
Det vurderes ikke, at etableringen af trætop naturskjulet og adgangsforanstaltning vil have en væsentlig 
effekt på områdets naturtilstand, bilag IV-arter eller udpegningsgrundlaget.  
 
Etableringen af trætop naturskjulet sker som beskrevet i ansøgning, uden brug af store og tunge maskiner i 
naturområdet. 
 
Lovgrundlag og vilkår 
På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 
til etablering af naturskjul/fugletårn og anlæg af adgangsforanstaltning.  
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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 og søens tilstand skal arbejdet udføres i perioden 15. august– 31. december.  

3. Der må ikke fældes hule træer, der kan være ynglested for hulrugende fugle eller flagermus. 

4. Udsigtsplatformen skal fastgøres til det tredelte træ 

5. Den lave platform foran trappen, trappen og Boardwalken skal opsættes på stolper 
(punktfundamenter), og der må ikke udlægges bunddækkende materiale imellem stolperne 
(punktfundamenterne). 

 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 
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 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. 
 
 

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

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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@gentfote.dk.   
 
Med venlig hilsen 
Lea Estø 
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 
 
 
Tilladelsen offentliggøres desuden på Gentofte Kommunes hjemmeside. 
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Bilag 1 - Projektbeskrivelse 
 
Projektbeskrivelse   
DN Gentofte ønsker at opfører et naturskjul, der skal skabe nye muligheder for at iagttage mosen og dens 
rige fugle- og dyreliv med en udsigt over hele rørskoven, nogle åbne vandspejle samt direkte ind i de 
nærtstående skovbryn uden at forstyrre hverken flora eller fauna. Skjulet vil være tilgængeligt for 
offentligheden og særligt til gavn for alle, der færdes og ønsker at opleve naturen og landskabet ved den 
tætte og svært overskuelige Brobæk Mose.  
 
For at skabe kontrolleret og tørskoet adgang til naturskjulet anlægges en boardwalk af træ, som etableres 
fra den eksisterende flisebelagte gangsti ca. 50 meter væk fra Naturskjulet. Stianlægget forventes at samle 
færdslen og dermed reducere forstyrrelser. 
 
Naturskjulet udformes med en ørnerede som forlæg i et tregaflet elletræ i udkanten af en rørskov i Brobæk 
Mose, som vist på billedet nedenfor. Udsigtsplatform fastgøres i det tredelte træ. Den lave platform foran 
trappen, trappen selv og boardwalken punktfunderes.  
 
Naturskjulet og tilhørende adgangsgivende boardwalk etableres skånsomt og uden brug af maskiner i 
Natura 2000 området.  Træmaterialer er planlagt som ubehandlet eg og robinie. 
 

  
Figur 2. Naturskjulet med tilhørende adgangsforanstaltninger (til venstre) ønskes placeret i træet, der er vist 

på billedet til højre.  
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Projektet er initieret af DN-Gentofte med økonomisk udgangspunkt i Gentofte kommunens miljøpris, som 
DN-Gentofte modtog i 2020-21. Placeringen er fundet i samarbejde med DOF København, Grøn Guide 
Gentofte og Gentofte Kommunes Park & Vej-afdeling.  
 
Kommunen har givet tilsagn om at påtage sig vedligehold af naturskjulet og adgangssti samt det 
lovbefalede årlige sikkerhedstjek. DN og Grøn Guide vil så vidt muligt involvere frivillige i det nødvendige 
vedligehold også. Gentofte Kommunes Park & Vej-afdeling har givet tilsagn om at rydde buskads frem til 
skjulet og levere afskårne grene til fletning af værn mv.  
 
Etableringen af naturskjulet og tilhørende adgangsforhold forventes etableret i vinterhalvåret 2022-2023. 
nærmere bestemt er den forventede startdato 01.09.2022 og den forventede slutdato 01.12.2022. 
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Bilag 2 - Natur og Miljøs vurdering 
Brobæk Mose ejes af Gentofte Kommune og er et stort grønt område med sammenhæng til Gentofte Sø. 
Området er omfattet af Natura 2000 og indeholder flere forskellige naturtyper, der er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Området indeholder en række forskellige beskyttede og fredede arter bl.a. 
forskellige flagermus, frøer, mosser mv samt en række rødlistede arter, herunder forskellige fugle. 
 
Mosen er fredet og fredningen skal sikre, at området bevarer sin landskabelige-, naturvidenskabelige-, 
pædagogiske- og nærliggende rekreative værdier.  
 

 
 
Naturtilstand 
Hele området er kortlagt som § 3-naturtyper og en del af disse arealer er også kortlagt som habitatnatur 
 
Beskyttede arter 
Gentofte Kommune har ikke besigtiget den præcise placering, men har kendskab til forskellige beskyttede 
arter i Brobæk Mose og området i nærheden af, hvor trætop naturskjulet skal placeres.  
 
I Brobæk Mose kan der både findes Habitatdirektivets bilag IV-arter, rødlistede arter og fredede arter. 
 
Gentofte Kommune er dog af den overbevisning, at den skånsomme etablering af trætop naturskjulet og 
etablering af adgangsforanstaltninger ikke vil forringe områdets naturtyper og arters levevilkår. 
 
Konklusion 
Natur og Miljø vurderer, at trætop naturskjulet kan opføres uden at skade værdifuld natur. Der er ingen 
sårbare plantesamfund på stedet og der tages, via de stillede vilkår, hensyn til dyrelivet. 
Vi vurderer samtidigt, at det er et særligt forhold, der kan begrunde en dispensation, at trætop naturskjulet 
medvirker til at give befolkningen adgang til naturoplevelser. Dette er sammen med beskyttelsen af 
naturen ét af de formål, kommunen skal varetage via sin administration af naturbeskyttelsesloven. 
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