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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 
naturpleje af beskyttet strandeng - Olsbæk Strandvej 
29 - matr. nr. 11 l Hundige By, Kildebrønde 
Greve Kommune, Vej- & Landskab har den 11. november 2021 søgt om 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at fjerne Rynket Rose på Olsbæk 
Strandvej 29. Grunden ejes af Greve Kommune. 
 
Berørte matrikler 
Afgørelsen omfatter matr.nr. 11 l Hundige By, Kildebrønde. 

Afgørelse 
Greve Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, jf. § 
65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Arbejdet skal, af hensyn til padder og øvrig fauna foretages i perioden 1. 
september – 1. marts 

 Der skal under arbejdet tages hensyn til de bilag IV-arter, som kan leve i 
området. 

 Der må kun flises og efterlades vedrester indenfor de dele, der allerede er 
stærkt tilgroede med Rynket Rose.  

 I den fugtige del må der kun foretages en skånsom kratrydning med 
efterfølgende tilbagevendende slåning. Kørsel skal begrænses mest muligt og 
der må ikke efterlades affald. 

 Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i området. 
 Der skal sendes en kopi til undertegnede af grundejernes accept inden 

arbejdet går i gang. 
 

Baggrund 
Der er registreret strandeng indenfor det ansøgte område.  På baggrund heraf har 

Vej & Landskab 
   
  Att.: Line Sandholm Hermansen 
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Vej & Landskab den 11. november 2021 søgt om dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.  

Formålet med naturplejen er at forhindre, at der vokser uønsket vegetation i den 
naturbeskyttede strandeng. Strandeng er en lysåben naturtype, hvor planter og de 
tilknyttede dyr er sårbare over for tilgroning. 

Den uønskede vegetation består især af Rynket Rose. Som udgangspunkt vil der 
blive brugt biorotor i indsatsen imod Rynket Rose, der hvor der er større 
forekomster. Der vil være behov for en mindre opfølgning to år efter og tre år efter 
i vinterperioden.  

Begrundelse 
Stranden er et klitlandskab. Der er registreret strandeng inden for det ansøgte 
område. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af beskyttede naturarealer. Bestemmelsen er en forbudsbestemmelse, 
og kommunen kan kun i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen. 
Der skal således være tale om naturforbedrende tiltag.  

Aglaja har besigtiget arealet den 16. juli 2021. Der er tale om et kystnært 
fugtigbundsareal, som er stærkt præget af tilgroning. De mindst våde dele er 
invaderet af Rynket Rose.   

Greve Kommune vurderer i den konkrete sag, at området vil blive mere lysåbent 
og få en større naturværdi hvis der foretages en skånsom rydning med et 
minimum af kørsel og efterfølgende tilbagevendende slåning. (Ingen flisning 
indenfor de fugtige dele). Det vurderes, at flisning uden naturmæssige problemer 
kan foregå på tør bund indenfor de dele, der allerede er stærkt tilgroede med 
Rynket Rose. 

Habitatvurdering og Bilag IV arter 
Området indgår ikke i og påvirker ikke et internationalt beskyttelsesområde 
(Natura 2000).  

I EF-Habitatdirektivets bilag IV a er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder 
skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen omfatter både 
ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overnatningssteder m.m. Vi har ikke 
registreret Bilag IV-arter på arealet; men området er et potentielt levested for Den 
Grønbroget Tudse.  

I EF-habitatsdirektivets bilag IV b er listet en række arter af vilde planter, som ikke 
må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne betyder efter 
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Miljøstyrelsens vurdering, at såvel planterne som planternes voksesteder skal 
beskyttes. 

Det er Greve Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000-område væsentlig eller 
medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.  

Fremtidig vedligeholdelse 
Der kan efterfølgende foretages alm. vedligeholdelsesarbejder uden forudgående 
dispensation fra Greve Kommune, såfremt affaldet fjernes fra området. Ved 
almindelige vedligeholdelsesarbejder forstås: 

 Fjernelse af mindre vedvækst med ikke motoriserede redskaber. 
 Fjernelse af affald 

 
Der vil også kunne foretages en mindre opfølgning efter to og efter tre år uden 
dispensation. Opfølgningen skal foregå i perioden 1. september – 1. marts. 

Partshøring 
Et udkast til dispensation har været i partshøring hos ansøger. Ansøger har 
accepteret vilkårene. 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives senest torsdag den 9. december 2021. 
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nævneneshus.dk eller via 
www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til 
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 forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. 
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Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune videresender herefter 
din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 
betingelserne for at blive fritaget på www.nævneneshus.dk 

Hvem kan klage? 

 Adressaten for afgørelsen 
 Ejeren af ejendomme, 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. 
 

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være 
anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i 
naturbeskyttelsesloven. 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato bortfalder den jf. 
naturbeskyttelseslovens § 66.  

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4397 9405.  

 

Med venlig hilsen 
Karen Knudsen 
Miljø  

Kopi til: 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
DN Greve, DNGreve-Sager@dn.dk 
Friluftsrådet,  fr@friluftsraadet.dk 

 

 

Åbnings- og telefontider 
www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 
www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 
Rådhusholmen 10 
DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 
Hjemmeside www.greve.dk 
Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 
Sag 21-013633 

 
EAN 5798 0078 55611 
Konto 4316   3191110226 
CVR 44 02 39 11 
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Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@friluftsraadet.dk 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Greve, greve@dof.dk 
Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk 
Dansk Botanisk Forening, nbu_botaniskforening.dk 
Ejerne af matr. nr. 11 l Hundige By, Kildebrønde 
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