
 

 

 

 

  

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

  

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

Telefon +4556182000 

www.solrod.dk 

 

Den 9. maj 2022 

 

 

Sagsnr. 

01.05.08-G01-2-22 

 

 

 

Man-tirs kl. 8-14          

Onsdag  kl. 10-14  

Torsdag kl. 13-17 

(Borgerservice kl. 13-18)  

Fredag lukket  

 

Solrød Kommune  

Teknik og Miljø 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

 

Dispensation til etablering af midlertidig byggeplads og 

kørevej på overdrev og hede ved Trylleskoven  
 

Solrød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at 

etablere en midlertidig byggeplads og kørevej på overdrev og hede på matr. nr. 38c 

Karlstrup By, Karlstrup, beliggende ved Trylleskoven. Dispensationen er meddelt i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 

 

Beliggenheden fremgår af vedlagte kortbilag. 

 

Betingelser 

Det er en betingelse for denne dispensation, at  

Planlægning 

- Solrød Kommunes naturmyndighed forelægges tidsplanen for arbejdet. 

- Solrød Kommune sørger for skiltning i forbindelse med adgangsveje og færdsel i 

området forud for arbejdets opstart. 

- Udgangspunktet for den nøjagtige placering af byggepladser på overdrevsarealet ud 

for Trylleskoven er oversigtskortet på bilag 1. Arealerne afsættes på stedet sammen 

med Solrød Kommunes naturmyndighed.  

- Byggepladser etableres med belægning af køreplader for at skåne naturarealerne og 

sikre at der ikke tilføres næringsstoffer fra byggematerialer. Kørsel uden for 

køreplader må alene ske i det eksisterende kørespor. 

- Anlægsarbejde igangsættes og udføres i efterår-vinter 2022-2023 uden for 

vækstsæsonen. 

- Såfremt arbejdet bliver forsinket i forhold til den godkendte tidsplan, skal Solrød 

Kommunes naturmyndighed underrettes i god tid forinden overskridelsen.  

- Den nøjagtige placering af kørevej på overdrevsarealer udfor Trylleskoven og på 

hedearealet ved Karlstrup Mosebæk afsættes på stedet sammen med Solrød 

Kommunes naturmyndighed og KLAR Forsyning.  

- Beskæring af større træer ved Karlstrup Mosebæk må udelukkende ske i perioden 

./. 
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mellem 1. september og 31. oktober af hensyn til eventuelle forekomster af 

flagermus.  

- Beskæringen af træer omkring adgangsvejen gennem Trylleskoven udføres efter 

anvisning fra Solrød Kommunes naturmyndighed.  

Selve arbejdet og retablering 

- At kørsel og deponi alene sker inden for de områder, som er afsat til formålet. 

Kørselsvejen markeres i terrænet forud for opstart af arbejdet. 

- Retableringen af naturlige terrænforskelle sker efter en retableringsplan, som skal 

godkendes af Solrød Kommunes naturmyndighed. 

 

Ansøgers oplysninger 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i Swecos ansøgning af 21. januar 

2022. Ansøgningen er indsendt af Sweco på vegne af bygherren. 

Sweco oplyser i ansøgningen, at byggeplads og kørevej etableres i forbindelse med 

gennemførelse af projekt Kystsikring af Solrød område A samt regulerings- og 

restaureringsprojekt i nedre løb af Karlstrup Mosebæk.  

Arbejderne vil omfatte oplag af byggematerialer som jord og sprængsten til dige langs 

Karlstrup Mosebæk, parkering og kørsel med entreprenørmaskiner (gravemaskine, 

gummihjullæssere, traktor) samt opstilling af skurvogne. Hertil muligvis opstilling af 

containere til materiale til bortkørsel. Selve byggepladsen ønskes etableret på 

strandarealet udfor Trylleskoven. 

Arbejdernes varighed vil være koordineret med tidsplanen for kystsikringsprojektet, som 

forventes gennemført inden for perioden den 15. oktober 2022 til den 31. december 2022 

og arbejdet forventes at ville strække sig over en periode på ca. 3 måneder.  

Ansøger ønsker anvist en kørevej til og langs Karlstrup Mosebæk, hvorfra arbejderne 

udføres. Der ansøges om tilladelse til at arbejde i et op til 6 m bredt bælte fra 

vandløbskanten, svarende til almindelig arbejdsbælte ved vandløb i forbindelse med 

vedligeholdelse.  

Oplag af eks. sten og hvor der ellers vurderes risiko for personskade, hegnes med 

byggepladshegn. Placeringen sikrer offentlighedens frie adgang fra Karlstrup Strandvej til 

stranden, og langs stranden i begge retninger. 

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.  

 

Besigtigelse 

Vi har den 8. april 2022 besigtiget området og konstateret, at den nordlige del af 

overdrevsarealet mod Karlstrup Ny Mosebæk har en forstyrret karakter med overvejende 

blotlagt sandjord og en vegetation med kun få indvandrede overdrevsplanter som 
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markbynke, lancetvejbred, sandstar og bidende stenurt. En luftfotogennemgang 

bekræfter at dette område har været forstyrret/blotlagt i forbindelse med anlæggelsen af 

vandløbet mellem 2012 og 2014.  

Området umiddelbart syd herfor er overdrevsvegetationen veludviklet med arter som 

bidende stenurt, hedelyng, sandskæg, dueskabiose, nikkende kobjælde (stor bestand), gul 

snerre, alm. pimpinelle, blåmunke, markfrytle og rødknæ.  

Selve køresporet langs Trylleskoven er præget af komprimerede jordbundsforhold og 

vegetationen består overvejende af rapgræs og med spredte forekomster af 

karakteristiske overdrevsplanter. 

Strandværts køresporet er der større områder med forstyrret karakter, og hvor 

overdrevsvegetationen er under indvandring sammen med mere forstyrrelsestolerante og 

næringstilknyttede arter som engbrandbæger, løgkarse og draphavre. En 

luftfotogennemgang bekræfter at disse områder har været forstyrret/blotlagt i 

forbindelse med bekæmpelse rynket rose i 2019. 

Langs Karlstrup Mosebæk er vegetationen præget af en del ruderate arter som rød 

hestehov, pastinak, følfod og butbladet skræppe.  

 

Solrød Kommunes bemærkninger 

Projektet er en del af Kystsikringsprojekt Solrød Kommune, Område A, der dækker fra 

Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej. Behandlingen af kystbeskyttelsessager er omfattet 

af inklusion, som betyder at der ikke skal træffes selvstændige afgørelser efter den lovgiv-

ning som inkluderes, herunder naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur.  

 

Derfor er det kun er de midlertidige anlæg (byggeplads og køreveje), som skal være om-

fattet af denne dispensation.  

Solrød Kommune har lagt til grund at der er tale om et anlægsprojekt, som er af sam-

fundsmæssig interesse i forhold til at sikre kystbeskyttelse. Der er afsøgt muligheder for 

alternative adgangsveje og placeringer af byggepladser er justeret i forbindelse med be-

handlingen af sagen.  

Der er ved de skærpende vilkår i høj grad taget hensyn til de væsentlige naturværdier i 

området. Nogle konkrete forhold omkring projektet er endnu uafklaret, hvorfor vi har 

stillet vilkår om, at kommunens naturmyndighed løbende skal føre tilsyn med 

anlægsprojektet. 

Det er vores vurdering, at påvirkningen af de beskyttede naturområder ved det ansøgte 

er minimal med de stillede vilkår.  

På baggrund af besigtigelsen og gennemgangen af luftfotos har vi endeligt udpeget are-

alerne vist på vedlagte kort (bilag 2) som overdrev og hede, hvilket betyder, at arealerne 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden 

særlig tilladelse. 



 

 
SIDE 4/6 

Det skal understreges, at det medsendte kort kun viser § 3 registrerede arealer på de 

ovenfor nævnte arealer. Det betyder, at der andre steder på ejendommen kan være 

områder, der er beskyttede, selv om områderne ikke fremgår af kortet. Det er 

naturtilstanden på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde. 

Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder. 

 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatdirektivet - de såkaldte bilag IV-arter. Det er 

ikke muligt at give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis projektet kan påvirke de 

beskyttede arter negativt.  

Det er vores vurdering, at flere af de store træer ved Karlstrup Mosebæk har en karakter, 

som gør dem til egnede sommeropholdssteder for flagermus. Med de stillede vilkår til 

beskæringstidspunkt er det vores vurdering, at eventuelle bestande af flagermus i 

området ikke vil blive berørt af projektet.  

Det er vores vurdering, at de områder, som berøres direkte af aktiviteterne, ikke er raste- 

eller ynglesteder for øvrige bilag IV-arter.  

 

Natura 2000-område 

Der kan ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis det ansøgte, kan påvirke 

et Natura 2000-område væsentligt. 

Det nærmeste Natura 2000 – Fuglebeskyttelses- og Habitatområde er beliggende ca. 3,2 

km mod syd (nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø). 

Det er vores vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil have påvirkning af naturtyper og 

arter på udpegningsgrundlaget i de nærmeste Natura 2000 områder. Vi har på den 

baggrund vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 

ikke vil påvirke Natura 2000-området. 

 

Klage- og søgsmålsvejledning 

Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.solrod.dk 

 

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

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. 
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Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk 

og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID/MIT-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der 

betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer. 

 

Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug 

af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til det 

relevante klagenævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, og en eventuel klage skal være indgivet 

til Klageportalen den 6. juni 2022. 

 

Afgørelsen vil desuden kunne indbringes for domstolene, jf. naturbeskyttelseslovens § 

88, inden for en frist på 6 måneder fra denne afgørelses meddelelse.  

 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Astrup Skov 

Biolog 

 

 

 

Bilag:  

Bilag 1 – Oversigtskort over areal til byggeplads og materiel 

Bilag 2 – Oversigtskort over udpegede naturtyper 
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Kopi til: 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

Naturstyrelsen Midtsjælland; msj@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Hovedkontoret: dnsolroed_sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Solrød lokalafdeling: solroed@dn.dk 

Dansk Ornitologisk, Solrød lokalafdeling: solroed@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, København: natur@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, kreds 15: roskilde@friluftsraadet.dk 

Dansk Botanisk Forening: nbu_sj@botaniskforening.dk 

Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 


