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Afgørelse om afslag på § 3-dispensation til genoptagelse af 

vedligehold af dræn på matrikel nr. 3r og 5b Havdrup By, Havdrup  

 

Solrød Kommune meddeler hermed afslag på genoptagelse af vedligehold af dræn på 

matrikel nr. 3r og 5b Havdrup By, Havdrup. 

 

Solrød Kommune afgør, at der i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 ikke kan 

meddeles den nødvendige dispensation til genoptagelse af vedligeholdelse af 

drænledningen i det § 3-beskyttede område.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til Naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 2, i det der 

meddeles afslag i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Allerede fordi det ikke vurderes muligt at meddele dispensation fra § 3, er der ikke 

foretaget en fuld konsekvensvurdering i forhold til Natura2000 og fredningen, da 

hensynet i disse er væsentlig mere restriktive. Dog indgår der i den samlede vurdering, 

en vurdering af, om aktiviteten kan forventes at medføre en væsentlig påvirkning af 

udpegningsgrundlaget i Natura2000 området. 

 

Da naturbeskyttelsesloven står over vandløbsloven i det såkaldte lovhierarki, betyder 

afslag på den nødvendige dispensation til genoptagelse af vandløbsvedligeholdelsen, at 

sagsbehandling efter vandløbsloven ikke vil kunne gennemføres.  

 

Genoptagelse af dræningen vil i den situation også være sammenlignelig med et 

reguleringsprojekt og jf. § 19 i regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen2, så vil en 

vandløbsmæssig godkendelse forudsætte tilladelse (dispensation) efter naturbeskyt-

telsesloven: Vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse 

eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 1986 af 27.10.2021 af lov om naturbeskyttelse. 

2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
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vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig 

afgørelse efter disse bestemmelser.  

 

Solrød Kommune kan derfor ikke udstede påbud om vedligeholdelse eller selv foretage 

vedligeholdelse af evt. dræn på kommunalt areal. Manglende viden om drænet 

nøjagtige beliggenhed vurderes, at være uden betydning i sagen. Dette begrundes med, 

at der på grund af drænets placering i lavbundsareal og tidsrum med manglende 

vedligeholdelse, må formodes, at ledningen vil være i en meget ringe tilstand/udtjent, 

hvorfor en evt. undersøgelse for at fastlægge nøjagtig beliggenhed ikke kan gennem-

føres ved tv-inspektion men i stedet ville kræve gravning i det beskyttede området og 

derfor kan sidestilles med vedligeholdelse af drænet. Men uanset om drænet ligger på 

kommunalt ejet areal eller på naturstyrelsens areal, vil hensynet og beskyttelses-

interessen være den samme og dermed også Solrød Kommunens vurdering i sagen. 

 

Baggrunden for sagen og Solrød Kommunen vurdering og begrundelse for afslaget er 

uddybet nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

I har af flere omgange rettet henvendelse til Solrød Kommune vedr. problemer med 

afvandingen af matrikel 5i og 5k Havdrup By, Havdrup. I har oplyst, at matriklerne 

afvander via et hoveddræn, der løber til Gammel Havdrup Mose. I oplyser yderligere, at I 

ved opgravning har konstateret, at drænledningen er fyldt med jord, hvor den løber 

under stien for enden af jeres matrikel. Fra jeres matrikel løber hovedledningen ind på 

matrikel 3r Havdrup By, Havdrup, som ejes af Naturstyrelsen, hvor nabomatriklen 5b 

Havdrup By, Havdrup, ejes af Solrød Kommune. Det nøjagtige forløb over disse matrikler 

er dog ikke kendt, men hvis det antages at ledning under vejen forløber i lige linje vil 

drænet starte på matrikel 3r. 

 

Solrød Kommune har været i dialog og holdt møde med jer omkring sagen og 

problemstillingerne i forhold til, at drænet fortsætter ind over et beskyttet område. 

Solrød Kommune har undersøgt historik omkring vedligeholdelse af drænet, uden at der 

er fremkommet viden eller dokumentation for at der har været udført sædvanlig 

vedligeholdelse, ligesom at der har været et ophold i vedligeholdelse i minimum den 

tidligere ejers tid (fra 2002-2021). Dette er oplyst under dialogen med jer og der er også 

drøftet alternative afvandingsløsninger for jeres matrikel, da Kommunen gjorde 

opmærksom på at en genoptagelse af vedligeholdelsen ville kræve § 3 dispensation, 

som med områdets beskyttelse og udpegning ikke kunne forventes meddelt.  

 

I mail af 7. marts 2022 opfordrede Kommunen jer til at sende en ansøgning, der kunne 

danne grundlag for en afgørelse som I efterfølgende har mulighed for at få afprøvet hos 

klageinstansen. 
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Den 10. marts 2022 sendte I en mail, hvor I ansøgte om, at Kommunen vedligeholdte 

drænet i mosen nedstrøms jeres matrikel. Denne afgørelse er svar på jeres ansøgning. 

 

Kommunens vurdering 

 

Vurdering af vedligeholdelsespraksis: 

Solrød Kommune har eftersøgt oplysninger om vedligeholdelse af drænet på jeres 

matrikler 5i og 5k Havdrup By, Havdrup, samt de nedstrømsliggende matrikler 3r og 5b 

Havdrup By, Havdrup, hvor drænet som I ønsker vedligeholdt er beliggende, og som 

jeres dræn har afløb til. 

 

I dialogen, der er foregået forud for nærværende afgørelse har Kommunen bedt jer 

redegøre for historikken omkring vedligeholdelsen af drænsystemet på jeres matrikler. I 

oplyste, at I har overtaget matrikel 5i og 5k Havdrup By, Havdrup den 1. april 2021 og 

har været i kontakt med den tidligere ejer af matriklen, der har oplyst, at han ikke har 

vedligeholdt drænet i sin ejertid (fra 2002 til 2021).  

 

Solrød Kommune overtog matrikel 5b Havdrup By, Havdrup den 8. januar 2015. 

Kommunen har ikke fået drænkort over området og har ikke viden om dræn i området. 

Kommunen har forhørt sig hos WSP i forhold til om der i Hedeselskabets drænarkiv 

skulle ligge oplysninger om dræn i området, men det var ikke tilfældet. Kommunen har 

ikke vedligeholdt drænet i de sidste 6 år, hvor Kommunen har været grundejer og har 

ikke viden om tidligere vedligehold. Ligeledes foreligger der ikke viden om 

vedligeholdelse af et dræn på Naturstyrelsens areal. 

 

Da der ikke har været udført vedligehold af drænledningen i en længere årrække og da 

der ikke foreligger oplysninger om tidligere vedligehold/vedligeholdelsesintervaller, så 

vil der være tale om en genoptagelse af vedligehold. Da vedligeholdelsen vil foregå i et 

beskyttet område, så vil det kræve en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven samt 

en vurdering i forhold til Natura 2000. 

 

Det fremgår af Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper, 

vejledning nr. 40 af december 20193 s. 35: ”I tilfælde, hvor vandløbet igennem længere tid 

ikke er blevet vedligeholdt, eller hvor der kun har fundet en begrænset vedligeholdelse 

sted, kan vandløbet ændre skikkelse så væsentligt, at genoptagelse af tidligere 

vedligeholdelsespraksis vil kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (NKO 123, 

NYT nr. 120, 146, 157 og 196).” 

 

                                                      
3 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-139-0.pdf  

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-139-0.pdf
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Det er yderligere Klagenævnets praksis, at såfremt et dræn i eller tæt ved et § 3-område 

ikke har været vedligeholdt i en årrække, skal der, hvis man ønsker at genoptage 

vedligeholdelsen gives tilladelse i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 

Jeres begrundelse for, at I ønsker drænsystemet vedligeholdt og afvandingen 

genoprettet er ønsket om, at afdræne et fugtigt område i den nordlige ende af jeres 

matrikel, så det kan opdyrkes. Den tidligere ejer af jeres matrikler har ikke tidligere 

kontaktet vandløbsmyndigheden omkring afvandingsproblemer, selvom det på luftfoto 

kan erkendes at område i perioder har været fugtigt. Der er sammenfald mellem det 

område og det I nu ønsker afdrænet. 

 

Klagenævnet har i flere afgørelser om genoptagelse af vedligehold udtalt at ” 

driftsmæssige og jordbrugsmæssige interesser ikke i sig selv kan begrunde en 

dispensation”. 

 

I forhold til at der ønskes genoptagelse af afdræning til en beskyttet mose, hvor 

tilstanden kan blive påvirket har Klagenævnets følgende bemærkning (her fra NMK-510-

00276): 

 

”Sagen rejser spørgsmålet, om vedligeholdelse af det rørlagte vandløb vil påvirke navnlig det østlige 

moseområde på en måde, som forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker indledningsvist, at naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de 

arealer, der til enhver tid opfylder lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype. Det er således 

arealets tilstand på tidspunktet for det ønskede indgreb, der er omfattet af beskyttelsen. 

Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at vedligeholdelse af det rørlagte vandløb vil medføre 

en ændring af vandføringen heri, som alt andet lige vil påvirke afstrømningen af de omkringliggende 

mose- og engområder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.” 

 

Klagenævnets typiske bemærkning omkring mulighed for dispensation til vedligehold 

(her fra 18/05661): 

 

”Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra 

forbuddet i § 3. 

 

Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige 

omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de 

beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de 

pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig 

interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. 

 

En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv 

tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt 

kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn 
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vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen 

afgørende forrykning af tilstanden i området. 

 

Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for 

den fremtidige administration af § 3- beskyttelsen i området. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis er i overensstemmelse med lovbemærkningerne restriktiv. 

 

En særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation, kan ifølge lovbemærkningerne f.eks. være, 

at et ansøgt indgreb har en naturforbedrende funktion. Vurderingen af, om et indgreb har en 

naturforbedrende funktion for beskyttelsesinteresserne, forudsætter en konkret vurdering af de 

aktuelle forhold i og omkring vandløbet.”  

 

Solrød Kommunen vurderer derfor at en begrundelse med ønske om dyrkning ikke er en særlig 

omstændighed eller hensyn der kan begrunde en dispensation fra § 3, hvorfor der skal meddeles 

afslag.  

 

Væsentlighedsvurdering: 

Jf. udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 for området, så er der følgende overordnede 

målsætninger: 

 

• Sikre en vanddækket rørsump af hensyn til rørhøgs og rørdrums ynglemuligheder.  

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for levestederne hensigtsmæssig 

hydrologi og drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode etableringsmulighe-

der for arterne. Den økologiske integritet for området sikres derudover ved god 

vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvil-

ket reguleres gennem vandområdeplanerne. 

 

Det er kun Gammel Havdrup Mose, der er vurderet som muligt yngleområde for 

rørhøg. Der er flere observationer af rørdum i den delvist vanddækket tagrørsskov i 

området hvor drænet formodes at ligge. 

 

Det er oplyst, at hoveddrænet på jeres matrikler er etableret i 1964, og derfor vurderes 

det som meget sandsynligt med tanke på rørlagte vandløbs forventede levetid i 

blødbundsjorde, at drænledningen på strækningen nedstrøms vejen er udtjent og 

kræver omlægning for at blive funktionsdygtig.  

 

En omlægning vil betyde anlægsarbejde inklusiv opgravning i og kørsel på den 

beskyttede eng og mose, hvilket vil medføre en tilstandsændring af områderne. I 

området hvor gravearbejdet forventes udført. er der også en del tagrørbevoksning, som 

er delvist vanddækket. Denne rørsump kan ikke udelukkes at være leve- og ynglested 

for rørdum. Anlægsarbejdet nødvendig for vedligehold risikerer derfor at forstyrre de 

fugle som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Dette er en væsentlig 

påvirkning som ikke kan tillades. 
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Ved genoptagelse af afdræningen vil det igen blive muligt, at dyrke arealet intensivt helt 

op til de beskyttede områder. Dette vil sammen med genoptagelse af afdræningen 

betyde en mertilledning af næringsstoffer til Natura 2000-området, hvilket vil udgøre en 

væsentlig risiko for udpegningsgrundlaget og målsætningen for Natura 2000-området. 

 

I en sammenlignelig sag, der også omhandlede øget tilledning af næringsstoffer til 

Gammel Havdrup Mose gav Solrød Kommune i 2013 afslag på genopdyrkning af et 

areal, der ligger i tilknytning til Gammel Havdrup Mose Afslag på anmeldelse om 

genopdyrkning af matr. nr.  5l Havdrup By, Havdrup af 13. november 2013. I forbindelse 

med behandlingen af sagen fik Kommunen COWI til at udarbejde en rapport, der belyste 

konsekvenserne af genopdyrkningen Natura 2000-konsekvensvurdering af 

genopdyrkning af mark i N90/F103 Gammel Havdrup Mose af 18. juli 2013. Rapporten 

fastslog, at en genopdyrkning af de anmeldte arealer ikke kan udelukkes at medføre en 

negativ påvirkning af bevaringsmålsætningerne og dermed skade 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, Gammel Havdrup Mose. Dette skyldes, 

at opdyrkningen vil medføre en målbar merudledning af kvælstof og en øget 

fosforbelastning af Gammel Havdrup og Snoldelev Mose. Dette vurderes, at kunne skade 

bevaringsmålsætningerne for sortterne ved at medvirke til en forringelse af 

vandkvaliteten og sigtdybden og dermed fødegrundlaget for arten. 

 

I forhold til Natura 2000-områder, så har Klagenævnet bl.a. udtalt: ”Det påhviler den 

pågældende myndighed at sikre, at et projekt ikke forringer forholdene for 

udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder. Hvis projektet kan skade området, eller der 

er tvivl herom, kan projektet ikke gennemføres.” Andre relevante klagenævnsafgørelser i 

den sammenhæng er: 18/05714 og 18/05736, 18/05494 – NMK-510-01009, NMK-510-

00276, 18/05488, 19/03653. 

 

Jf. figur 3, er sortterne stadig en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

og risikoen for påvirkning ved øget næringsstofudledning er stadig aktuel. 

Solrød Kommune kan ikke udelukke, at udførelse af vandløbsvedligeholdelse og 

udledning af drænvand kan skade det beskyttede område og kan derfor ikke dispensere 

fra § 3. 

 

Som nævnt i Klagenævnsudtalelsen, er Kommunen også forpligtet til at tage hensyn til 

den præcedens en § 3-dispensation vil kunne skabe i forhold til Kommunens øvrige 

forvaltning af områder beskyttet under naturbeskyttelsesloven og Natura 2000. 

 

I har i februar 2022 i samme sag henvendt jer til Miljøstyrelsen. I svar fra Miljøstyrelsen af 

9. marts 2022 oplyser de, at de er enige i at det er Solrød Kommune, der skal behandle 

sagen.  
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Såfremt I ønsker en bedre afvandings af jeres marker, skal I, som vi har oplyst, indsende 

reguleringsprojekt hvor afdræning/afledning sker udenom/nedstrøms det beskyttede 

område. Vi er opmærksomme på at dette kræver afledning via naboarealer, hvilket vil 

skulle godkendes efter vandløbslovens § 21. 

 

Lovgrundlag 

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1986 af 27.10.2021 af lov 

om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) § 65, Stk. 24, idet der meddeles afslag ift. 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Partshøring  

Inden Solrød Kommune har truffet endelig afgørelse i sagen, har et udkast til afgørelsen 

været sendt i 14 dages partshøring ved jer som ansøger i henhold til forvaltningslovens5 

§ 19, stk.16.  

 

Ansøgers bemærkninger: 

 

I har i partshøringen indsendt en række bemærkninger om, at I ikke er enige i 

kommunens afgørelse. Indledningsvis har I opsummeret jeres kommentarer til 

nedenstående. 

  

Angående vedligeholdelse 

Drænafløbet til mosen er udført i 1964. Vedligeholdelsen af afløbet til mosen skal 

vedligeholdes af kommunen, som det var et vandløb. Røret til vandløbet skal være 

over vandniveau i mose/vandløb. Dette er ikke blevet vedligeholdt, så det hører under 

kommunens, vedligeholdes pligt. 

 

Vandløbsloven gælder her, uanset at det er et Natura 2000 område. Lodsejer der 

modtager vand fra en anden lodsejer skal sørge for at vandet kan komme videre og 

væk. 

 

                                                      
4 § 65. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, 

og § 18, stk. 1. 

5 Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433  

6 § 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte 

oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før 

myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at 

fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for 

den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist 

for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
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Dernæst er der borgerrets sikkerhed. 

 

Det kan ikke være rigtigt vi skal nægtes at komme af med drænvandet og skal påføres 

en omkostning for dette med reference til som beskrevet ovenfor, hvor længe siden det 

er at afløbet blev etableret. 

 

I har ligeledes efterlyst dokumentation for at det vand, I ønsker at lede ud i mosen skulle 

indeholde flere næringsstoffer end det vand, der i forvejen er i mosen. 

 

Endvidere påtaler I, at Ejrebækken ikke skulle være vedligeholdt og at det er årsagen til 

den høje vandstand i mosen. 

 

Solrød Kommune vurderer 

 

Solrød Kommune modtaget ansøgers bemærkninger af 6. april 2022. Solrød Kommune 

vurderer ikke at bemærkningerne giver anledning til at ændre afgørelsen, som derfor 

fastholdes. 

 

Solrød Kommune skal bemærke, at den nøjagtige beliggenhed og udstrækning af et 

muligt dræn nedstrøms ansøgers areal ikke er klarlagt, og det er derfor uvist om drænet 

ligger på kommunal og/eller naturstyrelsens areal. Hvis drænet løber i lige line under 

stien vil det løbe ind på Naturstyrelsens areal. Solrød Kommune har vurderet at en 

undersøgelse af drænets nøjagtige placering og tilstand ikke vil kunne ske uden, at der 

skal foretages omfattende gravearbejde i den § 3 beskyttede område.  

Da Solrød Kommune vurderer, at det ikke vil være muligt at genoptage afdræningen 

igennem arealet, har Solrød Kommune vurderet at en undersøgelse er overflødigt og på 

samme måde som genoptagelse af vedligeholdelse, ikke kan udføres uden en § 3 

dispensation da den forudsætter gravearbejde i eng, mose og tagrørsområdet, svarende 

til den som kræves ved genoptagelse af vedligeholdelse.   

 

Solrød Kommune har ikke foretaget undersøgelser af næringsindholdet i vandet i mosen 

kontra jeres drænvand. Der er dog ingen tvivl om at drænvand fra dyrkede arealer vil 

indeholde næringsstoffer og der vil dermed være tale om en yderligere tilledning af 

næringsstoffer til mosen, såfremt der blev givet tilladelse til genoptagelse af dræningen 

fra jeres arealer til mosen. 

 

Solrød Kommune kan oplyse at det offentlige Ejrebæk er vedligeholdt i henhold til 

gældende regulativ, men at dette ikke giver garanti mod oversvømmelser eller forhøjet 

vandstand ved vandløbet i perioder med meget eller langvarig nedbør. Endvidere har 

dette ingen betydning for afslag på tilledning af drænvand til mosen. 

 

Aktindsigt 
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Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt jf. forvaltningslovens § 9, stk. 17. 

 

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen eller ønsker aktindsigt, kan I kontakte undertegnede 

på tlf.: 56182244 eller på mail mas@solrod.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Maria Astrup Skov 

Biolog 

 

Kopi til: 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

Naturstyrelsen Midtsjælland; msj@nst.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: dbotf@mail.tele.dk 

Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

Klagevejledning 

I kan klage over afgørelser, truffet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

 

Afgørelsen kan påklages af  

 Modtager for afgørelsen 

 Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 Offentlige myndigheder 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 

 Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

                                                      
7 § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan 

forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 

mailto:mas@solrod.dk
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen.  

 

Klagefristen er den 6. maj 2022 kl. 13:30. 

 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder ved at søge på 

”klageportal” på www.borger.dk eller www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der 

klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for 

virksomheders og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Det 

er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klageren 

indbetaler ovenstående gebyr. Nævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før 

gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk) findes information om, hvordan 

man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt 

telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder 

klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage, herunder hvilke konkrete 

informationer, der skal sendes med.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes.  

 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, 

klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence 

til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis 

ret.  

 

Hvis afgørelsen bliver påklaget af andre, underretter kommunen jer om klagen.  

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Hvis I vil indbringe afgørelsen for en domstol, skal det ske inden 6 måneder efter at 

afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, Stk. 18. 

 

  

                                                      
8 § 88. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt 

inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
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Bilag 1 Beskyttede og fredede områder i Gammel Havdrup Mose 

 

Herunder redegøres for de beskyttelsesmæssige bindinger der er for det pågældende 

område. 

 

Naturbeskyttelsesloven 

Gammel Havdrup Mose omfatter flere naturtyper, der er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens9 § 310. Naturtyperne i området omfatter eng, mose og sø. På 

nedenstående figur 1 er de § 3-beskyttede naturtyper, der ligger nærmest jeres matrikel 

vist. 

 

                                                      
9 Bekendtgørelse nr. 1986 af 27.10.2021 af lov om naturbeskyttelse 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986  

10 § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af 

vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget 

som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. 

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og 

strandsumpe samt 4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i 

forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal. 

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, 

når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
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Figur 1: 2021 luftfoto. Beskyttede naturtyper ved matrikel 5i Havdrup By, Havdrup er vist med 

signaturforklaring i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver matrikelskel. 

Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 17.03.2022/WMS-

tjeneste, Ortofoto forår 2021, matrikelskel og beskyttet natur. Indeholder data, som 

benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

 

Natura 2000 

Foruden at Gammel Havdrup Mose er beskyttet i forhold til naturbeskyttelsesloven, så er 

mosen også udpeget som Natura 2000-område nr. 150. Natura 2000-området udgøres 

af Fuglebeskyttelsesområde F103. Området er specielt udpeget for at beskytte 

levesteder for sortterne, rørhøg og rørdrum. Figur 2 viser afgrænsningen af 

fuglebeskyttelsesområdet. 
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Figur 2:  2021 luftfoto. Afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F103 ved matrikel 5i Havdrup 

By, Havdrup. Signaturforklaring er vist i øverste venstre hjørne. De gule streger 

angiver matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © 

SDFE, 17.03.2022/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2021, matrikelskel og Natura 2000. 

Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

 

Udpegningsgrundlaget jf. Natura 2000-basisanalysen 2022-2027 for det beskyttede 

område er vist i den nedenstående figur 3. 

 

 

Figur 3: Arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Y 

angiver, at der er tale om en ynglefugl. Fra Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – 

Gammel Havdrup Mose. Natura 2000-område nr. 150. Fuglebeskyttelsesområde F103. 

Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 

 

Fredning 

Endelig er området også omfattet af arealfredning Reg. nr. 06705.00 – Snoldelev Mose, 

Gl. Havdrup Mose af 3. juli 197811. Afgrænsningen af det fredede område er vist i figur 4. 

                                                      
11 https://www2.blst.dk/nfr/06705.00.pdf  

https://www2.blst.dk/nfr/06705.00.pdf
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Figur 4: 2021 luftfoto. Afgrænsning af det fredede område ved matrikel 5i Havdrup By, 

Havdrup. Signaturforklaring er vist i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver 

matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 

17.03.2022/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2021, matrikelskel og fredninger. 

Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

 

 

 


