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Afgørelse om dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bro 
ved Sandporten i Esrum Sø 
Matr.nr. 5, Esrum Sø, Esbønderup 
 
Gribskov Kommune meddeler hermed dispensation1 fra naturbeskyttelseslovens § 3 
til at etablere en bro ved Sandporten i den nordlige ende af Esrum Sø beliggende 
på matrikel nr. 5, Esrum Sø, Esbønderup. Afgørelsen er truffet af administrationen 
efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:  

1. Af hensyn til plante- og dyrelivet skal anlægget (broen) etableres indenfor 
perioden 1. oktober – 1. marts.  

2. Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages udgravning 
eller fyldning af bredzonearealet.  

3. Broen må etableres for at fastholde en båd, og til badning. Broen må højst 
være 1,2 m bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller 
brohoved.  

4. Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller 
andet på broen.  

5. Broen må kun anlægges ud til en vanddybde på maksimalt 1,5 m i forhold 
til Esrum Søs sommerflodemål. Broens længde må dog maksimalt være 30 
meter.   

6. Bropillerne kan være runde træpæle, eller runde, matte galvaniserede eller 
matte rustfri stålrør. Brodækket skal være af træ. Broen skal udformes 
med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække. Broen må ikke 
males. Det anvendte træ må ikke være imprægneret.  

7. Broen udføres uden fortøjningspæle. 

8. Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes 
(der må ikke monteres skørt). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til 
at lægge en båd imod.  

 
 
1 Afgørelsen er truffet efter Naturbeskyttelsesloven § 65, jf. § 3. 
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9. Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen 
skal tilpasses så den fremtræder harmonisk i forhold til broens øvrige 
udformning.  

10. Broen skal opstilles vinkelret på søbredden. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Du kan læse mere om 
dette og øvrige krav ved udnyttelsen af dispensationen i Del 3. 
 
Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den2. 
 
Bemærkninger til vilkår  
Vilkårene er stillet for at sikre, at Esrum Sø også fremover bliver et godt levested 
for planter. 
 
Om naturbeskyttelseslovens § 3 - beskyttede naturtyper 
Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser, som beskytter bestemte 
naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens § 3. Naturbeskyttelseslovens 
§ 3 angiver, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper.  
 
Kommunen kan i særlige tilfælde give en dispensation til en tilstandsændring. Et 
særligt tilfælde der kan begrunde en dispensation, kan eksempelvis være, hvis det 
ansøgte indgreb har et naturforbedrende formål. 
 
Den generelle beskyttelse af naturtyperne (§ 3-områderne) er et af de 
væsentligste instrumenter til at beskytte landets naturområder med deres 
levesteder for vilde dyr og planter. Hermed bidrager bestemmelsen direkte til at 
beskytte den danske natur. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Gribskov Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives dispensation til 
den ansøgte Indsigtsbro i den nordlige ende af Esrum Sø.  
 
Gribskov Kommune vurderer, at den ansøgte bro kan etableres uden at ændre 
søens tilstand væsentligt. Broen vil, med de fra ansøger oplyste dimensioner og 
materialevalg, ikke påvirke Esrum Sø, som levested for planter og dyr, væsentligt.  
 
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at det kan udelukkes, at 
broen vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, og at det 
ansøgte ikke vil påvirke områdets værdi som levested for bilag IV-arter.  
 
Gribskov Kommune har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte Indsigtsbro vil 
forbedre offentlighedens adgang til at opleve Esrum Sø og de omgivende 
skovområder, herunder brugere af shelterpladsen og de eksisterende 
opholdsområder, og give sejlere af mindre både (kanoer mv.) en ny mulighed for 
at lægge til i den nordlige ende af søen, og derved forbedre de rekreative 
oplevelsesmuligheder i den nordlige ende af Esrum Sø.   
 
 
 

 
 
2 jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 
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Lovgrundlag 
 Naturbeskyttelsesloven3 
 Habitatbekendtgørelsen4 
 Museumsloven5 

 
 
Spørgsmål til afgørelsen 
Har du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at 
kontakte Anni Hougaard Dalgas på digital post, e-mail ahdal@gribskov.dk eller tlf. 
7249 6810.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anni Hougaard Dalgas 
Center for Teknik og Borgerservice 

 

Natur, Vand og Vej 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 
 
Bilag til afgørelsen  
1. Foto fra besigtigelse 07-07-2022 
 
 
Orientering om afgørelsen er sendt til: 
Naturstyrelsen Nordsjælland (ejer), att. Bjørn Aaris-Sørensen, bjaar@nst.dk 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Museum Nordsjælland 
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Botanisk Forening 
Sportsfiskerforbundet 
 
 
For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 
For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
klage. 
 

 
 
3 LBK nr. 1986 af 27/10/2021 – Naturbeskyttelsesloven. 
4 BEK nr 2091 af 12/11/2021 – Habitatbekendtgørelsen. Implementerer EU´s Habitatdirektiv. 
Habitatdirektivet er et direktiv fra den Europæiske Union (Direktiv 92/43/EØF af 21/05/1992), der har 
til formål at sikre sårbare og truede biotoper (habitater) og arter. 
5 LBK nr. 358 af 08/04/2014 – Museumsloven. 

mailto:ahdal@gribskov.dk
mailto:bjaar@nst.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Gribskov Kommune har den 23. februar 2022 modtaget en ansøgning fra Esrum 
Borgerforening om tilladelse til at opføre en bro i den nordlige ende af Esrum Sø. 
Ansøger har fremsendt supplerende oplysninger om broen den 29. juli 2022. 
Broens omtrentlige placering fremgår af nedenstående kort fra ansøgningen. 
 

 
 
Formålet med broen er at udvide offentlighedens muligheder for at opleve naturen 
ved Esrum Sø med en såkaldt ’Indsigtsbro’. Broen skal give mulighed for at opleve 
søen og skoven (Gribskov) fra en ny vinkel (fra vandet). Der er ikke andre 
offentlige broer i den nordlige ende af Esrum Sø. Broen skal ifølge ansøgningen 
udføres i naturmaterialer og følge Naturstyrelsens vejledende retningslinjer for 
broer i Esrum Sø i forhold til udformning, materialevalg og placering. Det betyder, 
at broen anlægges uden brohoved, knæk eller fortøjningspæle, og med en bredde 
på højest 1,2 meter. Broens længde bliver ifølge ansøgers oplysninger højst 30 
meter lang. Broens landfæste holdes indenfor Esrum Søs matrikel nr. 5, Esrum Sø, 
Esbønderup.  
 
Oplysninger om området og naturarealet 
Broen ønskes opført i den nordlige ende af Esrum Sø i et område, hvor der allerede 
er etableret en række publikumsfaciliteter, bl.a. bålplads, shelter og flere bord-
bænkesæt.  
 
Esrum Sø er Danmarks næststørste sø. Størstedelen ejes af staten 
(Naturstyrelsen), herunder området, hvor broen ønskes opført. Ansøgningen om 
Indsigtsbroen er desuden sendt til Naturstyrelsen som grundejer.  
 
Den nordlige ende af Esrum Sø og Esrum Søs nordlige omgivelser ligger i landzone 
og i et område, der i Gribskov Kommunes kommuneplan 2021-2033 er udpeget 
som område med naturbeskyttelse, bevaringsværdigt landskab og kulturelle 
værdier.   
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Esrum Sø ligger på matr. nr. 5, Esrum Sø, Esbønderup. Søen er vejledende 
registreret som beskyttet, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Overfladearealet er 17,3 
km2. Søbredden, hvor broen skal forankres på land ligger på Naturstyrelsens areal, 
matr.nr. 5, Esrum Sø, Esbønderup. Søbredden er på den ansøgte placering, ikke 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Beliggenheden 
af beskyttet natur fremgår af nedenstående kort. 
 

 
Luftfoto (2022) over beliggenhed af beskyttede naturtyper, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttet sø ses med blå skravering og en 
nærliggende beskyttet eng ses med grøn skravering. Der er ikke registreret 
beskyttet natur på land, hvor broen føres i land.    
 
Besigtigelse af området  
Området blev besigtiget den 7. juli 2022. I besigtigelsen deltog Bjørn Aaris-
Sørensen, Naturstyrelsen, samt Anne-Mette Hüls Dyremose og Anni Hougaard 
Dalgas, begge Gribskov Kommune. Formålet var en botanisk undersøgelse og 
vurdering af den ansøgte placering ved Esrum Sø.   
 
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at broen ønskes anlagt med adgang fra 
kanten af søen på et areal, der har karakter af strand, uden vegetation og med 
sandet bund. Vegetationen på den østlige side af det lille strandlignende område 
var domineret af høje urter, buske og mindre træer. På den vestlige side var 
vegetationen mere skovpræget.  
 
Det blev registreret følgende plantearter på landsiden af den ansøgte placering: 
Lodden dueurt (udbredt), hjortetrøst (udbredt), pil (udbredt), haremad, snerle, 
stor nælde, løgkarse, burresnerre, hundegræs, draphavre, brombær, ribs, rød el, 
ahorn, elm og almindelig eg. 
 
Vegetationen i søen ved den ansøgte placering var med vandaks og trådalger. 
Vandstanden var lav (ca. 0,5 meter) så langt det var muligt at se fra bredden og 
vandet var klart. Selve bredzonen var forholdsvis smal med pletvis forekomst af 
tagrør (ej rørskov/rørsump).  
 
Foto fra besigtigelsen er vedlagt som bilag 1.  
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Vurdering i forhold til beskyttet natur 
Gribskov Kommune vurderer, at den ansøgte bro kan etableres uden at ændre 
søens tilstand væsentligt. Broen skal opføres i overensstemmelse med 
Naturstyrelsens retningslinjer for broer i Esrum Sø. Retningslinjernes krav til valg 
af materiale, fx bropiller af ikke-imprægneret træ eller galvanisere stålrør, broens 
udformning, herunder krav om fri passage under broen og krav til maksimale 
dimensioner, sikrer, at der tages de nødvendige hensyn til beskyttet sø natur. Det 
skyggede areal fra broen vil påvirke en meget lille del af Esrum Sø, og aktiviteter 
forbundet med den rekreativ udnyttelse af broen vurderes ikke at være af et 
omfang, der kan påvirke tilstanden, herunder plante- og dyrelivet, væsentligt.  
 
Det er endvidere Gribskov Kommunes vurdering, at broen kan bidrage til at 
forbedre de rekreative oplevelsesmuligheder i den nordlige ende af Esrum Sø. 
Broen vil understøtte værdien af de allerede etablerede faciliteter (ophold ved 
bord/bænkesæt og shelter), og give mulighed for at mindre både, fx kanoer og 
kajakker, kan lægge til ved broen for oplevelser og pause. 
 
Natura 2000-områder6 
Det ansøgte etableres indenfor Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, 
Esrum Å og Snævret Skov. Natura 2000-området består af habitatområde nr. 117 
Gribskov, habitatområde nr. 190 Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 108 Gribskov. Natura 2000-området er specielt 
udpeget for at beskytte skovtyper på både næringsfattig, våd og tør bund og fugle 
tilknyttet især skov.  
 
Den ansøgte bro berører kun habitatområde nr. 190 Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov.  
 
Udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. 
Miljøministeriets basisanalyse for 2022-2027 (link: 
https://mst.dk/media/193965/n133-basisanalyse-2022-27-gribskov-mm.pdf ) 
fremgår af nedenstående tabeller. 
 

 

 
 
6 Natura 2000 områder er et netværk af beskyttede naturområder udpeget i EU regi. 

https://mst.dk/media/193965/n133-basisanalyse-2022-27-gribskov-mm.pdf
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Habitatnaturtyper  
Esrum Sø er kortlagt som naturtypen Kransnålalge-sø (3140). Beliggenheden af de 
nærmeste habitatnaturtyper fremgår af nedenstående kort fra Miljøportalen (link: 
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3h2021). 

 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens basisanalyse 2022-2027, at søen har god økologisk 
tilstand. Det er Gribskov Kommunes vurdering, at etablering af den ansøgte bro vil 
være af uvæsentlig betydning for den berørte naturtype Kransnålalge-sø (3140). 
Vurderingen begrundes med, at broen udføres i materialer, der vurderes ikke at 
kunne give anledning til forurening af søen, at broens dimensioner er beskedne, så 
skyggepåvirkningen fra broen er minimal, og de forstyrrelser, som udnyttelsen af 
broen kan medføre, vurderes ikke at kunne påvirke naturtypen væsentligt.  
 
Arter 
Der er desuden en række arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde 190, 
(sumpvindelsnegl, bæklampret, flodlampret, stor vandsalamander). Broen kan 
potentielt påvirke arternes levested. Den ansøgte bro forankres med bropiller, som 
også opsættes på land, men uden at der foretages udgravning eller opfyldning af 
bredzonearealet. Bropillernes påvirkning på landjorden vurderes at være marginal 
på grund af bropillernes begrænsede størrelse/omfang og antal. Den ansøgte bro 
vurderes heller ikke at give anledning til væsentlige forstyrrelser af levesteder i 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3h2021
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søen, da broens omfang/dimensioner og estimerede udnyttelse er meget 
beskedne, sammenlignet med udbredelsen af Esrum Sø.  
 
Det er således Gribskov Kommunes vurdering, at broen ikke vil påvirke levesteder 
for arterne på udpegningsgrundlaget. Vurderingen begrundes endvidere med, at 
der, jf. Miljøstyrelsens basisanalyse 2022-2027, ikke er kortlagt levesteder for 
arterne i nærområdet, samt at stor vandsalamander primært har opvækst i mindre 
vandhuller/søer, at bæklampret lever i vandløb, og flodlampret lever i vandløb og 
havet.  
 
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at denne afgørelse ikke vil medføre en 
væsentlig negativ påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, der er på områdets udpegningsgrundlag. Det vurderes ligeledes, at 
leve- og voksesteder for arterne på udpegningsgrundlaget ikke vil blive ødelagt 
eller beskadiget, når broen udføres efter de anførte vilkår for dispensationen.  
Endvidere vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med Natura 2000-planen for 
området. 
 
Strengt beskyttede arter 
Der blev ikke observeret strengt beskyttede arter (bilag IV-arter7) ved 
besigtigelsen. Nærmeste registreringer af bilag IV-arter er, jf. Miljøportalen 
(naturdata.dk) fund af arterne stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø i 
et vandhul ca. 500 meter nord for den ansøgte bro. Der er desuden registreret 
flagermusarterne dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus, vandflagermus, 
pipistrelflagermus og skimmelflagermus i skovområdet vest for broens ønskede 
placering.  
 
Kommunen har ikke kendskab til andre forekomster af bilag IV-arter i nærområdet 
til den ansøgte bro.  
 
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at den ansøgte bro ikke vil ødelægge eller 
beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV arterne. For stor vandsalamander, 
springfrø og spidssnudet frø fordi arterne er registreret i et vandhul i stor afstand 
fra den ønskede placering af broen, og eventuelle nærmere forekommende 
individer vurderes ikke at blive væsentligt påvirket, da området allerede er et 
besøgt naturområde, hvor en bro ikke vurderes at forringe levestedsmulighederne 
væsentligt. Det vurderes endvidere, at den ansøgte bro ikke vil forstyrre flagermus 
og dermed heller ikke påvirke den økologiske funktionalitet af det nærliggende 
skovområde for flagermus. Flagermus raste- og leveområder udgøres især af 
gamle hule træer og da der ikke fældes træer i forbindelse med det ansøgte, 
vurderes det ikke at udgøre nogen påvirkning for disse bilag IV-arter.   

 
 
7 Bilag IV arter henviser til Habitatdirektivets liste over beskyttede arter udpeget i EU regi. 
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Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Udnyttelse af afgørelsen 
Afgørelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, 
har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer det. Klagenævnet vil orientere dig direkte, hvis 
der bliver klaget over dispensationen. 
 
Andre nødvendige tilladelser  
Denne dispensation fritager dig/jer ikke fra at skulle indhente evt. andre tilladelser 
til forhold, der reguleres af anden lovgivning. 
 
Tinglyste dokumenter 
Der kan være tinglyste dokumenter, som er relevante for sagen, og det er altid 
ejendommens ejers ansvar at sikre, at tinglyste servitutter, deklarationer og 
frednings-bestemmelser bliver overholdt. Du kan se de tinglyste dokumenter på 
din ejendom på www.tinglysning.dk. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen, vil du blive orienteret med det samme.  
 
Klageberettigede 
De der kan klage efter Naturbeskyttelsesloven er:  

 Adressaten for afgørelsen  
 Ejeren af ejendommen  
 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, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser 

Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter dato på 
afgørelsen og offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes 
hjemmeside www.gribskov.dk/afgoerelser den 16. august 2022. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du 
logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen. 
 
Mulighed for klage uden om Klageportalen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. I særlige 
tilfælde kan du dog klage uden om Klageportalen. 
 

http://www.tinglysning.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
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De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via 
Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk 
funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale 
kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere 
med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet 
ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. 
 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning på Klageportalens 
hjemmeside ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere din 
klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du skal begrunde din 
anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge 
digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden 
sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i 
hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan 
blive fritaget for at bruge Klageportalen.  
 
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 samt mulighed for at klage udenom 
Klageportalen i særlige tilfælde kan findes på www.naevneneshus.dk 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder, fra afgørelsen er offentliggjort8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 jf. Naturbeskyttelseslovens § 88 

http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1. Foto fra besigtigelse 07/07/2022. 
 
Foto 1. Ansøgt placering af bro i den nordlige ende af Esrum Sø 

 
 
Foto 2. Udsigten fra broens start ved søbredden, der har strandlignende karakter 
på stedet med sandet bund. 
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Foto 3. Omgivelser/udsigt fra ansøgt placering mod øst, hvor vegetationen 
domineres af høje urter buske. 

 
 
Foto 4. Omgivelser/udsigt fra ansøgt placering mod vest, hvor skoven går helt ned 
til søens bredder.   

 
 
 


