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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af en ny,
udendørs løbegård.
Afgørelse
Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af en
ny udendørs løbegård, ved Sverkilstrup Byvej 8, 3390 Hundested. Matrikel nr. 1a,
Sverskilstrup by, Torup. Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2.
Det er en forudsætning for afgørelsen at arbejdet udføres som beskrevet.
Vilkår:








Anlægsarbejdes skal udføres som beskrevet i tilsendte ansøgningsmateriale.
Vandhullets brinker må ikke skride ud i vandhullet, hverken før, under eller efter
arbejdes udførsel.
Der skal etableres kantsikring under arbejdets udførsel.
Løbegården skal støbes i beton og med betonelementer rundt langs kanten, så
der ikke kan ledes jord, gødning eller lignende ned i vandhullet.
Hvis det bliver nødvendigt at berøre vandhullets bund eller brinker under
anlægsarbejdet, skal det ske på en sådan måde, at der ikke kommer jord, beton
eller andre byggematerialer i vandhullet og området skal reetableres hurtigst
muligt.
Dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er
meddelt.

Områdebeskrivelse
Vandhullet er placeret ved Sverkilstrup Byvej 8, 3390 Hundested og er registreret som
en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Søen blev besigtiget d. 27. april 2016 samt 21. december 2020. Søens brinker er
græsdækket med en relativ stejl hældning. Omkring søen vokser flere enkeltstående
birke- og piletræer. 4/5 dele af søfladen var dækket af liden andemad. Historiske
ortofotos fra 1998 til 2014 viser mere eller mindre samme dækningsgrad.
Bredvegetationen bestod af rajgræs med store partier af stor nælde, arter af dueurt,
bellis, arter af mælkebøtte og agertidsel. Bredderne bliver tilsyneladende slået jævnligt.
Søen fremstod uden undervandsvegetation. Kommunen vurderer at søen i dens
nuværende tilstand er af ringe værdi som yngle- og opvækst område for padder
(herunder stor vandsalamander) grundet stejle bredder, eutrofiering, skyggevirkning fra
andemad og samt mangel på undervandsvegetation.

Kort 1: Ortofoto 1999

Kort 2: Ortofoto 2014

Billede 1: Besigtigelse december 2020, søen set fra Sverkilstrup Byvej mod nord.
Projektbeskrivelse
Løbegården skal benyttes af ejendommens malkekøer, så de får mere plads, og så de
har mulighed for at komme udenfor i vinterhalvåret.
Behovet for mere plads er relateret til Arlas Hjerte 3-ordning, hvor der er fokus på øget
dyrevelfærd og 8 m2 pr. ko. Pladskravet bliver et lovkrav fra 2025. Løbegården kan ikke
placeres andre steder, da der nord for stalden er kalveplads, vest for en gyllebeholder
og øst for bygninger.
Ved ansøgningen fremhæves det, at der under arbejdet vil være fokus på at søens
brink ikke beskadiges. Løbegården bliver støbt i beton og med betonelementer rundt
langs kanten, så der ikke kan ledes gødning til vandhullet ved løbegårdens ibrugtagen.

Kort 3: Den nye løbegårds placering, ansøgningsmateriale.

Billede 2: Besigtigelse december 2020, viser hvor løbegangen ønskes placeret.

Internationalt beskyttede arter/naturtyper
Ved dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 skal det jf. Habitatbekendtgørelsens
§6 og §10, vurderes om projektet kan påvirke et Natura2000 område væsentlig, samt
hvorvidt projektet vurderes at beskadige eller ødelægge yngle og rasteområder for
Bilag IV-arter.
Nærmeste Natura2000 område er nr. 153 ”Havet og kysten mellem Hundested og
Rørvig” som ligger 4,3 km fra ejendommen. Projektet vurderes ikke at påvirke Natura
2000 området.
Der er ikke kendskab til forekomst af Bilag IV arter i søen. Nærmeste Bilag IV-art er
stor vandsalamander, som er fundet 850 meter fra ejendommen. Projektet vurderes
ikke at påvirke denne bilag IV-art.
Begrundelse for afgørelse
Projektet ønskes udført op til en sø, der er vejledende registreret som sø og omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3. Søen er jf. naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet mod
tilstandsændringer.
Formålet med naturbeskyttelseslovens §3 er bl.a. at beskytte udvalgte naturtyper mod
tilstandsændringer for herved at sikre bestande af vilde dyr og planter, samt deres
levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og
undervisningsmæssige værdier.
Der er afgivet dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2, idet der er tale om
en erhvervsmæssig nødvendighed for driften og Halsnæs Kommune vurderer at søen
ikke vil påvirkes yderligere, såfremt vilkår er overholdt. Herudover vurderer kommunen
at søen i dens nuværende tilstand er af ringe værdi som yngle- og opvækst område for
padder (herunder stor vandsalamander) blandt andet grundet stejle bredder,
skyggevirkning og dermed lav solindstråling samt mangel på undervandsvegetation.
Nærmeste Natura2000 område samt Bilag IV-art vurderes ikke at blive påvirket af
projektet.
Museumsloven
Såfremt der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal arbejdet
standses og Museum Nordsjælland kontaktes jf. Museumslovens § 27, stk. 2.
Yderligere tilladelser
Hvis projektet kræver andre tilladelser, er det ansøgers ansvar at indhente dem.

Klagevejledning
Denne dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan, jf. lovens § 78, stk. 1, påklages af:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
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.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du
logger på klageportalen med Nem-ID, En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Halsnæs Kommune via klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr.
for borgere og 1.800 for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige
myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs
Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre il behandling i nævnet via
klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan
fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og
Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs Afdeling, Halsnaes@dn.dk, dnhalsnaessager@dn.dk.
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, halsnaes@dof.dk.
Museum, Nordsjælland post@museumns.dk,
Miljøstyrelsen mst@mst.dk.
Friluftsrådet, Nordsjælland nordsjaelland@friluftsraadet.dk.
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