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Per Semelin & Laila Semelin-Petersen
Glentevej 10
2670 Greve

Udkast - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til
slåning af areal ved Glentevej 10, matr. nr. 11cø,
Hundige by. Kildebrønde
På baggrund af ansøgning modtaget den 2. marts 2022, giver Greve Kommune
hermed dispensation til at slå området maks. 4 gange. Arealet ligger i forlængelse
af matrikel nr. 11cø, Hundige By, Kildebrønde.
I denne dispensation er antallet af slåninger blevet hævet til 4 årlige slåninger,
efter at en dispensation med 3 slåninger har været i partshøring hos ansøger.
Dispensationen gives jf. § 65 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse
240 af 13/03/2019) på følgende vilkår:
Vilkår
•
•
•
•
•
•

Slåningen skal ske på det areal, der er vist på kortet i denne dispensation
(bilag 1). Målene er angivet på kortet.
Planterne må ikke klippes længere ned end i en højde på 15 cm.
Arealet må slås maks. 4 gange årligt imellem april og oktober – maks. 1
gang om måneden.
Arealet må slås med le eller mekanisk med buskrydder.
Der må ikke tilføjes nogen form for kemisk eller manuel
ukrudtsbekæmpelse og der må ikke ske nogen form for gødskning af
arealet.
Denne dispensation ændrer ikke på offentlighedens eventuelle ret til
adgang på arealet efter Naturbeskyttelseslovens § 22.

Denne dispensation vedrører alene dispensation i forhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3. Andre forhold, der kræver dispensation eller
tilladelse ifølge andre bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven eller anden
lovgivning, skal søges adskilt.
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Baggrund
I forbindelse med naturpleje på stranden mellem Olsbækken og Spurvestien,
Greve Kommune havde planlagt, blev Greve kommune opmærksom på et areal ud
for matrikelgrænsen ved Glentevej 10, hvor vegetationen var slået væsentligt ned i
forhold til den omkringvoksende vegetation.
Arealet er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens §3 mod tilstandsændring,
da det er et strandengsområde. Der var ikke søgt om dispensation til
tilstandsændringen.
På baggrund af dette sendte kommunen d. 25. juli 2017 et varsel om påbud med
henblik på at stoppe slåningen af arealet, da slåningen blev set som en
tilstandsændring og var foretaget uden en foregående dispensation. Efterfølgende
har der været bestigelse af arealet med naturkonsulent fra Aglaja,
naturmedarbejder i Greve Kommune samt ejer af ejendommen Glentevej 10, med
henblik på vurdering af hvordan slåningen påvirkede arealets botanik.
En dispensation blev givet den 13. oktober 2017 som afsluttede sagen om varsling
af påbud.
Den 6. november 2017 blev der indgivet en klage til nævnenes hus indenfor natur,
miljø og planområdet. Klagen var fra Danmarks Naturfredningsforening. Den 4.
november 2021 kom afgørelsen fra nævnenes hus som ophævede dispensationen
der var givet af Greve Kommune den 13. oktober 2017.
Begrundelsen var at en så hyppig slåning og lav minimum vegetations højde ville
have en negativ påvirkning på planternes mulighed for at blomstre og sætte frø,
hvilket vil medføre en ringere naturstilstand for naturtypen.
Begrundelse
Ved tidligere besigtigelse kunne det konstateres at både det slående areal samt
det omkringliggende areal er strandeng og beskyttet gennem
Naturbeskyttelsesloven. Det slåede lysåbne areal indeholder en rig mangfoldighed
af urteagtig vegetation og det er skønnet, at slåningen fremmer denne botanik. Da
det kan være med til at give en mangfoldig strandeng, vurderer kommunen at
dispensation til slåningen ikke er i strid med formålet i Naturbeskyttelsesloven,
såfremt slåningen sker ifølge de vilkår, der er stillet i denne dispensation. I
efterårsmånederne og vinteren er arealet meget vådt og her kan den slående
flade være med til at tiltrække overvintrende fugle.

Side 3 af 6
5. april 2022

Det er vigtigt at arealet ikke slås for hårdt, da det medfører at den naturligt
forekommende vegetation ikke får gunstige vilkår, derimod fremmer den hårde
slåning mosvegetationen. En hård slåning vil heller ikke være naturforbedrende,
idet dette overstiger, hvad der er nødvendigt for at forbedre naturen på arealet. En
for hyppig slåning vil have en negativ påvirkning af plantearternes mulighed for at
blomstre og sætte frø, hvilket vil medføre en ringere naturstilstand for naturtypen.
Der er derfor stillet vilkår om maksimalt 4 slåninger i løbet af vækstsæsonen (april
– oktober) og maksimalt 1 gang om måneden. Derudover må vegetationen slås så
det minimum har en højde på 15 cm.
Arealet er ikke at betragte som privat have og jævnfør Naturbeskyttelseslovens
§22, er strandbredder åbne for færdsel til fods, mellem dagligt lavvande og den
sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter
eller anden strandbreds vegetation. Offentligheden kan derfor have adgang til
arealet.
Habitatvurdering og Bilag IV arter
Området indgår ikke i og påvirker ikke et internationalt beskyttelsesområde
(Natura 2000). Det er Greve Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000område væsentlig eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV. Vi har
ikke registreret Bilag IV-arter på arealet; men området er et potentielt levested for
Grønbroget tudse.
Partshøring
Et udkast til dispensation har været i partshøring hos ansøger. Ansøgers
bemærkninger er indarbejdet i dispensationen.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 10. maj 2022.
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.
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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.
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.
Med venlig hilsen
Pernille Fabricius Rosfort
Miljø

Adresse

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

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

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt
Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling
Sag

Miljø
22-003309

EAN
Konto
CVR

4316 3191110226
44 02 39 11
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Kopi af denne dispensation er sendt til:
Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
Greve kommune, vej og landskab: vlm@greve.dk
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
DN Greve: dngreve-sager@dn.dk
Friluftsrådet, kreds Roskilde: roskilde@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
Dansk ornitologisk forening, Greve: greve@dof.dk
Dansk entomologisk forening: def@entoweb.dk
Dansk botanisk forening: dbot@mail.tele.dk
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Bilag 1
Arealet, dispensationen omhandler

15 m
17 m

20 m
mm

24 m

