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Dispensation til opsætning af badebro og anlæggelse af træsti indenfor hhv. skovbyggelinjen og 
§ 3 naturtypen overdrev ud for Trylleskoven, Solrød Kommune.
 
Solrød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, om beskyttede 
naturtyper, til at krydsning af areal med strandoverdrev med strandbro fra skovbrynet på Trylleskoven til 
stranden. Træstien anlægges i den eksisterende trampesti gennem arealet. 

Samtidig meddeleles der dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinjen, til 
anlæggelsen af stien samt tilhæftning af badebroen til land. Stien anlægges på matrikel 38 c Karlstrup 
by, Karlstrup. Dispensationerne er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, hhv. stk. 3 og stk. 
2.

Beliggenheden fremgår af nedenstående kort:

Ansøgers oplysninger
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen af 5. maj 2015.

Du oplyser i ansøgningen følgende om projektet:

Badebro
Broen er 60 m lang og 1,6 m bred. Broen er forholdsvis lang for at øge brugsværdien i det relativt 
lavvandede område. Broen udføres med tre platforme, der giver bedre mulighed for ophold og pauser 
og for udnyttelse for alle aldersgrupper. På platformene kan der opsættes bænke. Langs den ene side 
af broen monteres rækværk med dobbelt håndliste i 30 mm tov. I modstående side af værnet monteres 
en kant på 120 mm som hjulværn. Badetrapper monteres ved hver platform. Broen monteres over 
middelvandstand fx 0,8 til 1,0 m. Den endelige højde og placering fastlægges i forbindelse med 
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udførelsen. Badebroen udføres i trykimprægneret fyrretræ. Alt træ er FSC certificeret. Broen monteres i 
havbunden med 2”x1,5 m pløkker med 4 pløkker pr. anker. Broens materiale og opsætning kræver et 
minimum af vedligehold og kan stå ude hele året. 

Rampe
Rampen til badebroen monteres på den yderste platform. Rampen er skridsikker. I siderne er der kant, 
der sikre mod udskridning samt rækværk. Længden af rampen er vejledende sat til 25 m, men 
bestemmes endeligt på stedet efter opmåling. Rampen er beskrevet som et tilvalg og afhænger af 
projektets samlede økonomi.

Strandbro
I tilknytning til broen etableres en 1,6 m bred strandbro på 85 m over stranden således at 
tilgængeligheden til broen for handikappede og gangbesværede lettes. Strandbroen er udført i samme 
materiale og efter samme princip som badebroen. Den er forankret med spyd i sandet og der er en 
sektion på 5 m nær stranden, der nemt kan optages for passage med driftskøretøjer. Strandbroen er 
udført i trykimprægneret fyrretræ. For hver 5 m placeres et anker, som fastgøres til undergrunden med 
4 stik 1,5 m pløkke på stranden og ellers 2 stk. 1,5 m pløkke. Ankrene forbindes med metalvanger på 5 
m. Hele konstruktionen er udført i rustfrit stål.

Stranden
Det kan blive nødvendigt at foretage en afretning af stranden for at opnå den rette hældning i forhold til 
broen.

Solrød Kommunes bemærkninger
Strandbroen kommer til at gå fra skovbrynet til badebroen i den eksisterende sti gennem 
strandoverdrevet. Strandoverdrevet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtilstanden må 
dermed ikke ændres uden særlig tilladelse.

Træbroen anlægges som nævnt i den eksisterende sti. Træbroen er 1,6 m bred, hvilket på nogle steder 
vil være noget bredere end den eksisterende sti. Det er dog Solrød Kommunes vurdering at 
påvirkningen af strandoverdrevet vil være minimal. 

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 er at sikre skovenes værdi som landskabselementer, at 
opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og at beskytte skovene mod 
blæst.

Skovbyggelinjen er en generel linje på 300 m, der gælder for alle offentlige skove og visse private 
skove. 

Det er Solrød Kommunes vurdering, at projektet vil indgå naturligt i området og at strand- og badebroen 
ikke vil ødelægge skovbrynet som levested for plante- og dyrelivet. Området er i forvejen en stærk 
publikumsmagnet og anvendes allerede pt. til badning. Badebroen og strandbroen etableres i tilknytning 
til de eksisterende publikumsfaciliteter.

Det ansøgte vil endvidere ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af de plantearter eller yngle- 
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Trylleskoven er ejet af Solrød Kommune og det har derfor ikke været nødvendigt at sende 
dispensationsansøgningen i høring.

Betingelser
Det er en betingelse for denne dispensation, at projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Klage- og søgsmålsvejledning

Dispensationen vil blive offentliggjort i på kommunens hjemmeside www.solrod.dk den 28. december 
2015.

Dispensationen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

./.

http://www.solrod.dk/
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Klageberettigede er efter naturbeskyttelseslovens § 86:
 ansøgeren,
 ejeren af ejendommen, 
 offentlige myndigheder,
 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller 

rekreative interesser som formål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. klagefristen udløber den 25. januar 2016. 

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagenævnet har 
bedt kommunen oplyse om, at en klage først behandles når klagegebyret på 500 kr. er indbetalt - dette 
sker også via klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den 28. december 2015 dvs. senest 
den 28. juni 2016.

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Med venlig hilsen

Maria Astrup Skov
biolog

Kopi til:
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Østsjælland 
Danmarks Naturfredningsforening, Hovedkontoret
Danmarks Naturfredningsforening, Solrød lokalafdeling
Dansk Ornitologisk Forening i Køge 
Dansk Ornitologisk Forening, København
Friluftsrådet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Fritidsfiskerforbund 
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