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Dispensation fra skovbyggelinjen naturbeskyttelsesloven §
17 til etablering af midlertidigt læskur
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 skovbyggelinjen til opsætning af midlertidigt
læskur til heste i Høje Gladsaxe Park i Gladsaxe Kommune.
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 17, stk. 1 til
etablering af et midlertidigt læskur til heste i Høje Gladsaxe Park, matr.nr. 5ba, Buddinge.
Dispensationen fra § 17, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven gives jf. § 65, stk. 1 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside
www.gladsaxe.dk/natur d. 1. december 2020. Afgørelsen annonceres desuden i
lokalavisen.

Beliggenhed og ejerforhold
Læskuret ønskes etableret i den østlige del af parken matr.nr. 5ba, Buddinge. Gladsaxe Kommune
ejer matriklen.

Figur 1. Høje Gladsaxe Park med fredskove (markeret med grønt), der alle afkaster en 300 meters skovbyggelinje.
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Lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019

Baggrund og projektindhold
I plejeplanen for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen (2019) var det ønsket, at der skal udsættes
helårsgræssende naturheste på et mindre areal (10-12 ha) af Høje Gladsaxe Park, som også er
fredet.
Formålet med udsætningen af heste er blandt andet at øge biodiversiteten og styrke områdets
rekreative oplevelser.
Det midlertidige læskur ønskes opsat til der er fundet en mere permanent løsning inden vinteren
2021/2022 imens Fredningsnævnet bl.a. ansøges om et permanent læskur af andre materialer.
Der går i dag tre heste i folden og ifølge lov om heste skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at
heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, har adgang til læskur
eller bygning. Læskuret skal ifølge samme lov opfylde følgende arealkrav for skurets størrelse, som
er knap 25 m2.

Figur 2. Placering af midlertidigt læskur ved stjernen

Det midlertidigt læskur opføres som en ”kasse” på ca.
26.25 m2 uden gulv. Det bygges op af en
jernkonstruktion (rustfrit) med tre delvist lukkede
sider. Sider beklædes med isoleret celleplastplader og
net (som hestene kan kigge igennem). Taget er en
stålplade med antikondens). Mål på læskuret er:
Figur 3. Midlertidigt læskur (minus
frontelementer på foto)

D: 5,00 m x B: 5,25 m x H: 2,25 m og højde i kip er 3,05
m. Skuret etableres i farver som vist på figur 3. Skuret
placeres i en lysning i kratbevoksningen, så det ikke
kan ses fra fredskovene.
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I øvrigt
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Efter naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7 må dispensationen ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.

Dispensationen gives alene fra naturbeskyttelsesloven § 17, stk. 1 og fritager
derfor ikke ansøger fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som det
ansøgte i øvrigt måtte kræve.

Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Fredskovene på figur 1 afkaster en byggelinje på 300 meter. Formålet med naturbeskyttelsesloven
§ 17 er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som
værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Dette udmøntes blandt andet i forbud mod byggeri og
lignende. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet, jf. naturbeskyttelsesloven § 65, stk.
1.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, hvis projektet i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt negativt, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2 § 6, stk. 1 og stk. 2 samt § 7, stk. 2
nr. 1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. samme
bekendtgørelse § 7, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 1.

Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, stk. 1 til det ansøgte
projekt, da det vurderes, at det midlertidige læskur ikke vil ændre på de nuværende forhold på en
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Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 06. december 2018
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måde, som påvirker skovområdet som landskabselementer eller området som levested for planter
og dyr. Dels er læskuret midlertidigt og det ønskes placeret i en lysning i krattet (pil og tjørn), hvor
der ikke er ind eller udsyn til fredskovsarealerne, der ligger hhv. ca. 160 og 240 m væk fra skuret.
Der er ikke direkte forbindelse mellem krattet og skoven nord for projektområdet, da området
adskilles af en cykelstiforbindelse og andre naturtyper (se figur 1). Terrænet har også betydning for
ind- og udsyn til og fra skovene. Læskuret placeres betydeligt højere end den østlige skov,
hvorimod den nordlige skov ligger højere end læskuret. Begge dele er med til at læskuret ikke vil
kunne ses fra skovene. Som noget særligt er der tale om et projekt, som er beskrevet i plejeplanen
for den fredede park. For at leve op til hesteloven kræver hestene et læskur med de mål som der
ønskes i dette projekt.
Desuden er der lagt vægt på, at et læskur med dette udseende kun skal være placeret i krattet af
kortere varighed og at dets størrelse i forhold til krat og øvrige skovbryn ikke forringer området
som levested for planter og dyr.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Området ligger ca.
3,2 km fra Natura 2000-område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø” bestående af H125.
Der er ingen fysisk kontakt mellem projektområdet og Natura 2000-området.

Bilag VI-arter
Der er ikke registreret bilag IV arter i det konkrete område, hvor læskuret ønskes placeret.
Området har ikke strukturer som kan fungere som leve- eller opholdssted for Spidssnudet Frø som
lever i området.

Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 31. december 2020.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 1.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 1. juni 2021.
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Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Venlig hilsen
Ayla Nurkan Gretoft
Biolog, By- og Miljøforvaltningen
Mobil: 24 41 64 60
Mail: aylgre@gladsaxe.dk

Vedlagt er:
Bilag 1: Klagevejledning

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe (DOF Gladsaxe), gladsaxe@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
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