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Aftale om naturprojekter og pleje af gravhøj på Aggebogård

Ejerne af Aggebogård (matr.nr. i a, Aggebo, Valby) Monika og Jens Peter Leth Dahlsgaard, har tilbudt
Nationalpark Kongernes Nordsjælland at lægge jord til at genoprette et eksisterende vandhul, etablere en
ny s og gennemføre pleje af gravhØjen Sommerhøj, som er en del af ejendommen. Ejendommen er på i alt
Ca. 16 ha og består i dag hovedsagligt at dyrket agerjord.

Naturprojekterne er en del at indsatserne for at skabe bedre naturkvalitet i vandhuller, sammenhæng
mellem eksisterende naturområder og etablere ny natur, som fremgår af nationalparkplanen, og foreslås at
indgå i nationalparkens arbejdsprogram for 2022. Aftalen underskrives med forbehold for endelig
beslutning om bevilling.

Nationalparken vil prioritere projekterne, fordi ejendommen ligger kbs opad Aggebo Hegn, som en
genoprettet sø i forhold til bla. padder vil hænge økologisk godt sammen med. Mere natur i form af en ny
sø vil samtidig Øge den økologiske sammenhæng mellem Aggebo Hegn og Valby Hegn. Pleje afSommerhøj
vil genskabe oplevelsen af fortidsmindet i landskabet, sikre højen mod fortsat erosion og måske genskabe
overdrevsvegetation på gravhøjen.

Genopretning af vandhullet vil bestå i at fælde vegetation i og omkring vandhullet og foretage en let
oprensning, så der kan være op til Ca. 400 m2 fri vandfiade. Afgravet materiale placeres i tyndt lag på
marken omkring i behørig afstand fra vandhullet. Evt. sten fra oprensningen placeres på kanten af
vandhullet som skjul for padder. Desuden afbrydes dræn at vandhullet, der løber mod øst.

Etablering at den nye 50 tager udgangspunkt i en årligt tilbagevendende samling afvand i en stor lavning
mod Aggebovej, der modtager vand fra interne dræn. Søen permanentgøres ved at stoppe dræn under
Aggebovej (dog med overløbstærskel). Forud for reduktion af dræneffekt afskrabes op til 34 meter topjord
af på op til ca. 3000 m2 for at fjerne den mest næringsrige del af jorden. Topjorden udjævnes på markerne
omkring og i behørig afstand til det nye vandhul. Ejerne er indstillet på at sikre, at der ved dyrkning af
marken fremover holdes i en afstand af min. lOm fra vandhullet og den nye sø.

Ejerne sikrer, at evt, fremtidige forpagtningsaftaler på arealerne udformes, så de ikke skader den nye og
genoprettede natur. Ejerne har oplyst, at etablering at den nye sø kan medføre, at et areal op ad haven til
gården med tiden kan blive periodisk vandlidende, og er indforståede med denne evt. side-effekt af
projektet.

Sommerhøj og nærmeste omgivelser ryddes for vedvegetation, dog bibeholdes den store lind som
karaktergivende træ. Der vil evt, blive opsat et informationsskilt ud til Aggebo Skovvej, som fortæller om
gravhØjen.



Nationalparken foranstalter og bekoster genopretningen at vandhullet, etablering af den nye sø samt pleje
at gravhøjen. Ejerne er indforståede med, at den nye sø tinglyses på ejendommen.

Ejerne er ligeledes indforståede med, at nationalparken på vegne at ejerne indhenter de fornødne
dispensationer, tilladelser olign, til projektet. Tilladelserne mv. er en forudsætning for at kunne realisere
projektet.

Projektet falder aktuelt ind under FU’s regler for statsstøtte til virksomheder, der ejer landbrugsarealer,
også selvom der er tale om indirekte støtte i form at anlæg på ejendommen. Der vil derfor særskilt blive
udarbejdet en såkaldt de minimis-erklæring forud tor gennemførelse at projektet.
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Gribskov Kommune 

     Esrum 5. oktober  2021 

     J.nr. 21/13063 

     Ref: LAR 

 

 

Ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til genopretning af vandhul samt om land-

zonetilladelse og tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en ny sø på matr. nr. 1a, Aggebo, Valby 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal hermed på vegne af ejerne af Aggebogård, Monika og Jens Peter 

Leth Dahlsgaard, søge om ovennævnte dispensation og tilladelser. Ejerne er indforståede med, at national-

parken søger, jf. vedhæftede aftale mellem ejere og nationalparken. Projekterne ligger i forlængelse af nati-

onalparkplanen og er kommet i stand på foranledning af, at lodsejerne har tilbudt nationalparken at lægge 

jord til. 

Generelt om ejendommen 

Ejendommen er forpagtet ud til konventionel landbrugsdrift. Forpagtningen udløber snart. Nuværende 

ejere ønsker at bidrage til mere natur i nationalparken. 

Tidligere ejer har lavet en oversigt over kendte dræn på ejendommen, der vedlægges som bilag 1. Det er 

efterfølgende oplyst, at drænet lige syd om gården afvander mod vest og ikke mod øst, som evt. kunne tol-

kes af tegningen. 

Genopretning af vandhul 

I ejendommens nordøstlige hjørne, mindre end 100 m fra skovbrynet, ligger et mindre vandhul, som er re-

gistreret som sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet fremstår med rød cirkel på bilag 2. 

Vandhullet er næsten tilgroet med pil, dog er der et mindre vandspejl i den vestlige ende af lokaliteten. 

Desuden er det omkranset af graner, buske og mindre træer, der bidrager til at overskygge og udtørre loka-

liteten. I vandhullet ligger endvidere i et vist omfang marksten m.v.  

Vandhullet påtænkes genoprettet ved at fælde vegetationen i og omkring. Desuden påtænkes en mindre 

oprensning og udvidelse af vandhullet.  Ifølge ejers oplysninger, afdrænes vandhullet mod øst, jf. bilag 1. 

Dette dræn påtænkes skåret over. Der vurderes ikke at være afvandingsmæssige konsekvenser heraf, da 

vandhullet ligger i en afsondret lavning. Marksten, der måtte blive oprenset fra vandhullet, bliver lagt på 

kanten af vandhullet som skjul for padder m.v. Jord- og andet bundmateriale bredes ud i max. ½ m tykkelse 

i behørig afstand fra vandhullet. 

Vandhullet forventes, bl.a. pga. nærheden til søerne i Aggebo Hegn hurtigt at blive et godt levested for pad-

der og vandinsekter. 
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Etablering af ny sø 

I ejendommens sydlige ende er en større lavning, som er konstant vandlidende. Der står vand meget af vin-

terhalvåret, og forpagteren døjer hvert år med at dyrke lavningen. Lavningen fremgår ret tydeligt af luftfoto 

nedenfor i bilag 2, et Ortofoto fra sommeren 2020, og er markeret med orange cirkel. 

Ifølge ejernes oplysninger afvandes lavningen under Aggebovej, jf. bilag 1, tilkoblet interne dræn på ejen-

dommen. Projektet består i at afskære drænet, så vandet opstuves permanent i lavningen, og der dannes 

en ny sø. Der skal sikres et overløb for at modvirke evt. oversvømmelser af vejen. 

Forud for afskæring af dræn/reduktion af dræneffekt påtænkes afskrabet max. ½ m næringsrig topjord på 

op til ca. 3000 m2 i lavningen. Vandhullet forventes på det dybeste sted at blive ca. 1 m (se bilag 3 for høj-

dekurver. Vandhullets brinker vil naturligt følge terrænet og være svagt skrånende. Det afskrabede materi-

ale spredes ud i max. ½ m tykkelse på de omkringliggende dyrkede arealer. 

Den højere vandstand i lavningen kan potentielt indebære tilbagestuvning i dræn ned over marken. Ejerne 

er indforståede med, at tilbagestuvning potentielt momentant kan medføre, at der fremover periodisk kan 

opstå vandansamlinger andre steder på ejendommen.  

Etablering af søen kræver landzonetilladelse og formentlig en tilladelse efter vandløbsloven. 

Ejeren er indforstået med, at søen tinglyses på ejendommen, ligesom at der opretholdes en udyrket 

bræmme på min. 10 m rundt om søen. Søen forventes at kunne blive en fin trædesten i korridoren mellem 

Aggebo Hegn og Valby Hegn, og med sin størrelse kunne huse ynglende mosefugle og padder samt spille 

naturmæssigt sammen med den nygenoprettede sø, jf. ovenfor.  

Afrunding 

Samtidig med de to søprojekter vil ejeren på nationalparkens foranledning lave pleje af gravhøjen Sommer-

høj (turkis cirkel på kort) ved at fælde de fleste træer og buske. Der forventes efterladt et enkelt større ka-

raktergivende lindetræ. Der vil ikke blive foretaget rodskæring eller –opgravning, så dispensation fra for-

tidsmindebeskyttelsen er ikke nødvendig. 

Tilladelser m.v. bedes sendt parallelt til ejer og nationalparkens sekretariat. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Rudfeld 

Projektkoordinator på natur, geologi og landskab 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland  
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Bilag 1 Eksisterende drænforhold (oplyst af tidligere ejer) 
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Bilag 2 Projektområdet 
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Bilag 3 Højdekurver – ny sø 

 

 



Fra: Lars Rudfeld [LAR@danmarksnationalparker.dk]
Til: Katrine Eskildsen [keski@Gribskov.dk]
Cc: aggebogaard@gmail.com [aggebogaard@gmail.com]
Sendt dato: 03-05-2022 13:52
Modtaget Dato: 03-05-2022 13:52
Vedrørende: Supplerende oplysninger i landzonesag (kommunens j.nr. 01.03.06-G01-5-22)
Vedhæftninger: Drænkort Aggebo Skovvej 2.pdf
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Til Gribskov Kommune
Att. Katrine Eskildsen
 
Gribskov Kommune har med brev af 1. april 2022 anmodet om supplerende oplysninger i ovennævnte sag.
 

1)           Drænforhold
Kommunen har bl.a. ønsket oplysninger om drænforhold, herunder at få verificeret drænvandets strømningsretninger og forholdet til
naboejendomme, jf. også det allerede fremsendte håndtegnede kort. Nationalparken har i samarbejde med nuværende ejere og den
tidligere ejer, Søren Dalsgaard, der sammen med sin far i sin tid har forestået de pågældende dræningsarbejder, udarbejdet vedhæftede
kort. De væsentligste konklusioner er:
-                   Der er ingen sammenhæng på tværs af Aggebo Skovvej mellem de drænsystemer, der er relevante for etablering af søen.
-                   Naboen mod syd (sydøst) afvander ikke til den drænledning, der er i spil i forbindelse med etablering af søen. På kommunens

kortskitse er indtegnet en sådan forbindelse, hvilket er forkert. Naboen afvander til en separat ledning, der løber mod syd under vejen.
Naboen bliver således ikke afvandingsmæssigt påvirket af projektet.

2)           Det eneste dræn, der afbrydes, at det dræn, der afvander det § 3-område, der skal oprenses, og som ikke indgår i landzone-sagen.
3)           Der etableres overløb fra den nye sø til den eksisterende ledning, der i dag dræner det areal, hvor søen etableres. Overløbet er markeret

med cyclamen-farvet ring på vedhæftede kort.
4)           Koten for det maksimale vandspejl vil være lidt under kote 42,5, som omfatter den eksisterende lavning.
5)           Afrømning af topjord i lavningen vil ske i ca. 10 m’s afstand fra vejen. Jorden vil blive trukket mod nord, øst og vest og udjævnet, og der vil

således ikke blive etableret en terrænhævning, der fremstår som en barriere.
 
Ring gerne, hvis der er yderligere spørgsmål.
 
Venlig hilsen
 
Lars Rudfeld
 
 
Lars Rudfeld 
Projektleder – natur, geologi og landskab | Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
+45 2552 8571| lar@danmarksnationalparker.dk

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Klostergade 12 | 3230 Græsted | 7254 3030 | kns j@danmarksnationalparker.dk | www.nationalparkkongernesnords jael land.dk
CVR-nr. 40003282 | EAN-nr. 5798009814357
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg os på Facebook .
 

 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på
www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk.
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https://www.facebook.com/nationalparkkongernesnordsjaelland/
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/om-nationalpark-kongernes-nordsjaelland/


Fra: Lars Rudfeld [LAR@danmarksnationalparker.dk]
Til: TMS [tms@gribskov.dk]
Cc: Christian Lundberg [chrlu@gribskov.dk];Monika Leth Dalsgaard [aggebogaard@gmail.com]
Sendt dato: 14-07-2022 08:49
Modtaget Dato: 14-07-2022 08:49
Vedrørende: Vedr.: Supplerende oplysninger - Aggebogård (km.j.nr.: 06.02.03-P19-9-22)
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Til Gribskov Kommune
Att. Christian Lundgren
 
 
Supplerende oplysninger i ansøgning om anlæg af ny sø, herunder regulering af vandløb på Aggebogård (Aggebo Skovvej 2, Græsted)
Nationalpark Kongernes Nordsjælland sendte 5. oktober 2021 ansøgning til Gribskov Kommune om tilladelser til bl.a. etablering af en ny sø på
matr.nr. 1 a Aggebo, Valby.
 
Gribskov Kommune har  i forlængelse af behandling af landzone-sagen, hvor nationalparken har givet supplerende oplysninger, herunder om koten
for den nye sø, den 1. juli 2022 anmodet om supplerende oplysninger til vandløbssagen. Nationalparken fremsender hermed efter aftale med
lodsejer de ønskede oplysninger.
 

1)     Skitse af overløbet fra den nye sø vedhæftes. Skitsen er udarbejdet af entreprenør, der er anmodet om at give tilbud på opgaven. Der vil
blive sat en brønd ved udløbet med et overløb. Brønden kobles sammen med det eksisterende dræn under vejen. Etablering af brønden
ændrer ikke ved, at det forudsættes, at de nedstrøms liggende dræn som hidtil kan aftage vandet fra ejendommen, men det er et
vandløbsretligt spørgsmål, som ikke påvirker det ansøgte.

2)     Hvad angår anlægsudgifter kan det oplyses, at de samlede anlægsomkostninger (herunder til oprensning af sø og etablering af ny sø) ikke vil
overstige 150.000 kr., som er grænsen for, hvor stort et tilskud, nationalparken må give indenfor statsstøtte-reglerne (de minimis). Bemærk,
at gebyret for vandløbssagen også betales af nationalparken, og regning herfor bedes stilet til nationalparken.

3)     Anlægsarbejderne er påtænkt at skulle gennemføres i indeværende år, så snart der foreligger de nødvendige tilladelser fra kommunen.
Planen var at gennemføre etableringen af den nye sø i august-september (den tørreste tid), så håndtering af afgravet materiale ville være
nem og køreforholdene enklere. Nationalparken skal derfor på vegne af ejerne tilskynde kommunen til en hurtig sagsbehandling, så anlæg
kan ske så tidligt som muligt og inden den våde sæson.

 
 
Venlig hilsen på vegne af ejerne Monika og Jens Peter Dalsgaard Leth
 
Lars Rudfeld
 
Lars Rudfeld
Projektleder – natur, geologi og landskab | Nationalpark Kongernes Nordsjælland
+45 2552 8571| lar@danmarksnationalparker.dk

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Klostergade 12 | 3230 Græsted | 7254 3030 | kns j@danmarksnationalparker.dk | www.nationalparkkongernesnords jael land.dk
CVR-nr. 40003282 | EAN-nr. 5798009814357
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg os på Facebook.
 

 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på
www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk.
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           Drænvandets strømretning 

    Blokering af dræn i projektet 

         Placering af overløb 

  Ikke-eksisterende dræn (fejlagtigt indtegnet) 

     Angiver adskillelse af drænsystemer hhv. vest og øst for Aggebo Skovvej (ingen sammenhæng) 

Drænforhold på matr.nr. 1a, Aggebo, Valby 
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