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Landzonetilladelse til etablering af sø 
Præstevejen 116  20A Græsted Overdrev, Græsted 

 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af en ny 

sø på ejendommen Præstevejen 116. 
 

Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og er 

baseret på ansøgningsmateriale dateret den 05.05.22 med 
efterfølgende supplerende oplysninger af 13.06.22, samt VVM-screening af 

08.06.22. 
 

Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 
1. Søen skal tilpasses landskabsformerne og skal anlægges uden øer.  

2. Det opgravede materiale skal udplaneres jævnt på markarealet rundt om 
søen i et lag på max 40 cm således, at der ikke fremkommer volde eller 

lignende. 
3. Museet skal kontaktes forud for gravearbejde. 

 
Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 

 
Herudover anbefales følgende af hensyn til at opnå den bedst mulige 

vandkvalitet og naturlig udvikling af den nye sø: 

1. at etablering sker indenfor perioden 1. oktober – 1. marts. 
2. at søen udgraves således at den får en maksimal vanddybde på 150 cm. 

Samtidig skal 2/3 af søen være højst 30-40 cm dyb. 
3. at etableringen sker med jævnt skrånende bund og bredder, hvor 

hældningen ikke er stejlere end 1:5. 
4. at eventuel beplantning ved søen begrænses til dens nordside og 

sammensættes af danske træarter og buske. 
5. at der ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i søen, og at der 

ikke opsættes redehuse eller etableres hegn udover kreaturhegn. 
6. at der ikke fodres i søen eller indenfor en afstand af 10 m fra denne. 

Søen bør heller ikke kalkes eller lignende. 
7. at der ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 

m fra søen. 
 

Sag: 01.03.03-G01-25-22 
 

05. august 2022 
 

Skovdyrkerforeningen Øerne 
Att: Christian Søborg 
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Se i øvrigt denne vandhulsfolder med gode råd til etableringen via dette link: 
Sådan får du et godt vandhul. 
 

Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at søen kan indpasses på ejendommen uden 

nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab og 
naboer. Den ændrede arealanvendelse vil være varig, men ændrer ikke på 

områdets karakter. 
 

Der er i dag spredte søer i området samt udbredte mosearealer i det 
tilstødende Harager Hegn. Søen anlægges i en naturlig lavning, og projektet 

forventes at bidrage til artsdiversiteten i området. Projektet vil ikke påvirke 
naturværdier negativt. 

 
Forbindelsen mellem eksisterende drængrøft og -rør og den nye sø er 

vurderet efter vandløbsloven, og projektet forudsættes at kunne ske uden 

ændring af vandkvalitet eller vandføringsevne. 
 

Lovgrundlag 
1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 

ændringer). 
2. Kommuneplan 2021- 2033 for Gribskov Kommune 

3. Planhabitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 
november 2016 om administration af planloven i forbindelse med 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter) 

 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at kontakte Agnete Mortensen på telefon 72 49 67 51 eller på e-mail: 

aosoe@gribskov.dk. 

 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. Oversigtsfoto med indtegning af sø  
2. Principskitse af sø 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 

Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 

Friluftsrådet 
 

For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 

For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
klage. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

https://gribskov.dk/Media/E/2/saadan-faar-du-et-godt-vandhul-gribskov-kommune-online-version.pdf
mailto:aosoe@gribskov.dk
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Agnete Odgaard Mortensen 

Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Landzone 

 
Gribskov Kommune 

 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 67 51 
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Skovdyrkerforeningen Øerne har på vegne af ejerne indsendt ansøgning om 
landzonetilladelse til at etablere en ny sø. Kortmateriale er vedlagt, se bilag. 

 
Ansøger oplyser, at søen skal ligge i en lavning, som om vinteren er 

oversvømmet. Etableringen af den permanente sø har til formål at øge 
biodiversiteten i området til gavn for naturen – både planter, fugle og 

insekter samt andre dyr. Området har hidtil været anvendt til høslæt. 
 

Gennem arealet løber en åben grøft, som afvander Ryttermosen i Harager 

Hegn. Søens udbredelse er dér hvor vandet naturligt oversvømmer ved høje 
vandstande. Der graves på et 2500 m2 stort areal, og vandspejlet bliver ca. 

1750 m2. Søen etableres med en dybde svarende til max 2,0 meter. Langs 
søens brinker, der bugtes, skabes en flad profil i forholdet 1:3 til 1:5.  

Den eksisterende grøft vil løbe igennem midten af søen. Ind- og 
udløbskoterne i søen bevares til grøftens nuværende koter, så afvanding af 

opstrøms ejere ikke bliver berørt af projektet. 
 

Overskudsjorden udlægges på marken omkring søen, primært syd for søen, 
og udjævnes så naturligt som muligt. Der påtænkes ingen beplantning, men 

naturlig opvækst af siv kan forekomme. 
 

Oplysninger om ejendommen 
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på 4,95 ha. På ejendommen 

er der registreret et stuehus, lade og maskinhus samt drivhus.  

 
Området er et landbrugslandskab med mindre ejendomme syd for Græsted, 

beliggende i en lomme mellem skovbrynene til Harager Hegn og Boserup 
Vang. Hele ejendommen ligger indenfor skovbyggelinien, og ifølge 

kommuneplanen er det udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Søen etableres 
mellem §3-beskyttede sø- og mosearealer ca. 115 m mod nordøst og 120 m 

mod sydvest. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Søen etableres 135 m fra Natura 2000-området nr. 133 ”Gribskov, Esrum 

Sø, Esrum Å og Snævret Skov”, som omfatter Habitatområde nr. H117 og 
H190, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. F108. 

 
På udpegningsgrundlaget er der en række naturtyper samt følgende arter: 

Skæv vindelsnegl, Sump Vindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Bæklampret, Stor 

Vandsalamander, Grøn buxbaumia, Hvepsevåge, Rød glente, Fiskeørn, 
Plettet rørvagtel, Isfugl, Sortspætte og Rødrygget tornskade. 

 
Gribskov Kommunes vurdering 

Vi vurderer på baggrund af projektets skala og biodiversitetsfremmende 
karakter, at denne afgørelse ikke vil medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der 
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er på områdets udpegningsgrundlag. Vi vurderer ligeledes, at leve- og 

voksesteder for arterne på udpegningsgrundlaget ikke vil blive ødelagt eller 
beskadiget. Endvidere vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med Natura 

2000-planen for området. 
 

Strengt beskyttede arter 
Søen etableres ca. 350 meter fra yngle- og rasteområder for bilag IV-arten 

Spidssnudet frø, samt 450 m fra område registreret med Stor 
vandsalamander. Gribskov Kommune skønner dog, at projektet ikke vil 

forringe levevilkårene for arterne, men at der med projektets beliggenhed 
derimod er potentiale for nyt levested for arterne, hvis den økologiske værdi 

af arealet forøges. 

Vi har ikke kendskab til andre bilag IV-arters forekomst i området. 
 

Naboorientering 
Vi har skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke kræver 

naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5. 
 

Det bemærkes, at sagen har været i høring jævnfør Vandløbsloven hos de 
to tilstødende lodsejere på Præstevej 104 og 120 samt Naturstyrelsen, som 

ikke har haft bemærkninger til projektet.  
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 

Vandløbsmyndigheden offentliggør reguleringstilladelse og tilhørende VVM-
screening parallelt med denne landzonetilladelse. 

 
Udnyttelse af tilladelsen 

Du må først udnytte tilladelsen, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis 

Planklagenævnet bestemmer det. Kommunen vil orientere dig, hvis der 
bliver klaget over tilladelsen. 

 

Du skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal 
kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 

gravearbejde. Du kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk.   
 

Tinglyste deklarationer 
Vær opmærksom på, at der kan være tinglyst bestemmelser af relevans for 

projektet. Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om 
anvendelse eller bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. 

 
Du kan sende forespørgsler og bestille attester digitalt via hjemmesiden 

www.tinglysning.dk. 
 

Forældelse, jf. planlovens § 56 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er 

meddelt. 

 
Klagevejledning, jf. planlovens §§ 58, 59 og 62. 

Klageberettigede 
Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsen kan også påklages af 

miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
 

Forhold, der kan påklages 
Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og 

skønsspørgsmål. 
 

Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 

findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
forsiden af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger 

på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 

 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 
kr. 900, mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på kr. 

1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

mailto:post@museumns.dk
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Planklagenævnet 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 Planklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 

Gebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du 

indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret 
er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 
2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises 

(som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 

 
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets 

hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 

Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 

offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 05.08.22. 

 
Eventuel domstolsprøvelse 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 

 
 

 

https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser


© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, NST
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden,
eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Forslag til sø 1.750 kvm

Målforhold 1:1510
Dato 28-03-2022

Signaturforklaring
Matrikler med Ejd.Nr

Matrikler uden for by



 
 
 
Profil af den nye sø som laves i forholdet 1:3-1:5: 
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