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Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til 

anlæg af grusbelagt stiforløb samt bro over Esrum Å 
Villingerød By, Esbønderup, 3120 Dronningmølle (matr. 1d og 2c) 

Ferle By, Søborg, 3250 Gilleleje (matr. 4d og 3a)   

 

Gribskov Kommune har den 30. marts 2022 modtaget en ansøgning om 

dispensation til anlæg af grusbelagt stiforløb i Esrum Ådal og bro over 

Esrum Å. Stien skal indgå i en samlet stirute, som vil forbinde de to store 

naturområder Søborg Sø og Rusland/ Pandehave Ådal. Der er endvidere 

ansøgt om placering af et borde-bænkesæt. Det ansøgte berører §3-

beskyttet mose og eng, og ligeledes Esrum Å som er et §3-beskyttet. 

 

Gribskov Kommune meddeler hermed dispensation1 fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, 

jf. § 3. 

 

Dispensationen gives på følgende vilkår:  

1. Planlægning af anlægsarbejder skal foregå efter aftale med 

naturmedarbejdere i Gribskov Kommune, mhp. at varetage hensynet til 

plante- og dyrelivet i vækstsæsonen samt forebyggelse af køreskader i 

perioder med meget nedbør (kontakt via natur@gribskov.dk / tlf. 72 49 

68 12). 

2. Museum Nordsjælland skal kontaktes i god tid inden gravearbejdet, hvis 

der er risiko for at støde på fortidsminder. 

 
 
1 Afgørelsen er truffet efter Naturbeskyttelsesloven § 65, jf. § 3. 

Sag: 01.05.08-P25-7-22 

21. september 2022 
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Rådhusvej 3 

3200 Helsinge 
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3. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker tilledning af materiale eller 

andre forurenende stoffer til Esrum Å, 

4. Dispensationen gives på betingelse af, at der ikke findes tinglyste 

dokumenter, der er til hinder for etableringen. 

 

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. 

 

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 dispenseres fra 

naturbeskyttelseslovens §3 til det ansøgte.  

   

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt afgørende vægt på, at det 

ansøgte understøtter naturbeskyttelseslovens formål om, at give 

befolkningen bedre muligheder for friluftsliv. Tilsvarende understøtter 

stiprojektet formidling af den natur og kulturhistorie der er knyttet til Esrum 

Å og ådalen. 

 

Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at den beskyttede eng og mose 

har en relativt lav naturværdi, og ikke indeholder særligt 

beskyttelseskrævende arter. Det vurderes desuden, at anlægsarbejder og 

 
 
2 jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 
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den kommende anvendelse som rekreativ sti ikke kompromittere §3-

beskyttelsen væsentligt.  

 

Kommunen har desuden lagt vægt på, at: 

▪ stiforløb, bro og borde-bænkesæt vil forbedre befolkningens adgang til at 

færdes i naturen ved at kunne opleve Esrum Å og Ådal på tæt hold,  

▪ det ansøgte ikke vil påvirke Esrum Å væsentligt som levested for dyr og 

planter.  

▪ broen funderes skånsomt med 4 jordspyd der skal skrues ned i jorden, 

samt at der ikke graves ifbm. anlæg stien.  

▪ valget af materialer til bro og stiforløb ikke fremstår dominerende i 

omgivelserne, men omvendt er diskrete og falder naturligt ind i ådalen. 

 

Kommunen har her bemærket, at broen skal godkendes af Slots- og 

Kulturstyrelsen af hensyn til fortidsmindet.  

 

Gribskov Kommune vurder derfor sammenfattende, at der kan gives 

dispensation til det ansøgte. 

 

Lovgrundlag 

• Naturbeskyttelsesloven3 

• Habitatbekendtgørelsen4 

• Museumsloven5 

 

Spørgsmål til afgørelsen 

Har du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 

til at kontakte Anne-Mette Hüls Dyrmose på digital post eller tlf. 72 49 68 

12. 

 

Orientering om afgørelsen sendes til: 

• Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)   

• Danmarks Naturfredningsforening, lokal (dngribskov-sager@dn.dk)  

• Danmarks Naturfredningsforening, landsdækkende (dn@dn.dk)  

• Museum Nordsjælland (post@museumns.dk)  

• Friluftsrådet Kreds Nordsjælland (nordsjaelland@friluftsraadet.dk)   

• Dansk Ornitologisk Forening, lokal (gribskov@dof.dk)  

• Dansk Ornitologisk Forening, landsdækkende (natur@dof.dk)   

 
 
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:mst@mst.dk
mailto:dngribskov-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:gribskov@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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• Dansk Botanisk Forening (kontor@botaniskforening.dk)  

• Sportsfiskerforbundet (post@sportsfiskerforbundet.dk)  

 

For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 

 

For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 

klage. 

 

Del 2: Redegørelse for ansøgningen 

Nedenstående afsnit stammer hovedsageligt fra ansøgningen. 

Projektbeskrivelse: 

Der er ansøgt om dispensation til anlæg af sti i Esrum Ådal og bro over 

Esrum Å. Stien skal indgå i en samlet stirute, som vil forbinde de 2 store 

naturområder Søborg Sø og Rusland/ Pandehave Ådal. Naturgenopretning af 

Søborg Sø er besluttet, men vil dog først være tilendebragt i 2023. 

 

Muligheden for at etablere denne stirute er opstået, fordi Gilleleje Golfklub 

på den vestlige side af Esrum Å, og også grundejeren på den østlige side af 

åen velvilligt vil stille areal til rådighed for projektet. 

 

På den næsten 5 km lange strækning fra Strandvejen i Dronningmølle til en 

eksisterende bro i den nordlige ende af Snævret Skov er det i dag ikke 

muligt at krydse Esrum Å ad offentligt tilgængelige veje eller stier. Et nyt 

krydsningspunkt på denne strækning vil derfor skabe nye muligheder for 

rundture i landskabet. Samtidig vil det give adgang til Esrum Ådal, som 

ellers har været forbeholdt de få.  

 

Den nye stirute vil yderligere skabe forbindelse for gående og cyklende 

mellem det fredede Natura 2000 område, Pandehave Ådal med et 

veludbygget stinet og Søborg Sø, hvor et naturgenopretningsprojekt er 

stærkt på vej og ifølge planen afsluttes i efteråret 2023. Som en del af 

projektet etableres der også et stinet. Begge disse områder rummer altså 

betydelige rekreative interesser i form af udstrakte stinet, 

publikumsfaciliteter og en række særligt interessante kultur- og 

naturhistoriske lokaliteter.  

 

Stiruten vil åbne mulighed for at formidle fortidsmindet Esrum Kanal med 

den tilhørende historie om flådningen af træ til København i 1800-tallet, 

samt det spændende landskab i Esrum Ådal, hvor der findes flere 

beskyttede moser og enge. Endelig vil stiruten give adgang til Esrum Å, som 

mailto:kontor@botaniskforening.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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er et af Nordsjællands fineste fiskevandløb med en selvreproducerende 

ørredbestand, bæklampret og meget mere.  

 

I stenalderen var Esrum Ådal en fjordarm med forbindelse til Kattegat 

(Litorinahavet). Siden blev dele af ådalen opdyrket, men væsentlige dele af 

ådalen var for vandlidende til omdrift, hvorfor arealerne blev brugt til 

græsning og høslæt. Der er ikke opført byggeri af væsentlig betydning i 

ådalen. Ådalen har således i høj grad bevaret sit oprindelige udseende, om 

end ådalen formodentlig er væsentligt mere tilgroet i dag end dengang der 

blev græsset på engene. 

 

I forbindelse med udnyttelsen af Esrum Å til flådning af træ, blev åen 

kraftigt reguleret på strækningen fra Snævret Skov til udløb i Kattegat. Åen 

har derfor et meget mere lige løb end det oprindelige vandløb.  

 

Beskyttelsesinteresser: 

Esrum Å er fredet som et kulturhistorisk minde. Åen blev reguleret først i 

1800-tallet for at indgå i et stort anlæg, som blev brugt til at flåde træ fra 

Gribskov til kysten og videre derfra til København. Åen blev rettet ud, og 

der blev anlagt en træksti langs åen. I dag ses ingen spor af trækstien. 

 

I betydelige dele af ådalen er der registreret beskyttede naturtyper (eng og 

mose), men der er ikke registreret særligt beskyttelseskrævende arter. 

 

Esrum Å er omfattet af åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinie, 

jf. §§ 16 og 18.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen har den 22. august 2022 givet dispensation til 

anlæg af bro over fortidsmindet (Esrum Kanal) og grusbelagt stiforløb 

mellem brofæste og tilknytning til resterende stiforløb på begge sider af 

kanalen. Afgørelsen er truffet i medfør af museumslovens § 29j, stk. 1, 

under henvisning til § 29 j, stk. 3. 

 

Anlægsprojektet: 

Det meste af stiruten anlægges på eksisterende veje og stier med lav 

motoriseret trafikbelastning. Men i Esrum Ådal findes der i dag ingen veje 

eller stier, som kan bruges. Derfor skal der her anlægges en 3 meter bred 

sti samt en bro over Esrum Å, som er egnet for gående og cyklende. 

Anlægslængden bliver knapt 1000 meter. Ca. halvdelen af denne strækning 

forventes at rumme særlige udfordringer i form af blød bund. 
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Den nye sti/bro placeres på arealer tilhørende Gilleleje Golfklub (vest for 

Esrum Å), og Birkely, Villingerødvej 31 (øst for Esrum Å). Matrikelskellet er 

beliggende midt i åen. 

 

Broen skal funderes med 4 jordspyd der skal skrues ned i jorden. Den 

tekniske løsning på anlæg af stien i ådalen er ikke lagt helt fast, da der er 

ønske om at give entreprenøren indflydelse på udførelsen. Men der 

forventes en løsning, som går minimalt i jorden, da der ikke findes fast 

bund nær terræn. Løsningen vil formodentlig blive en variation over udlæg 

af fiberdug i 3 m bredde på eksisterende terræn, hvorpå der lægges et 20-

25 cm tykt lag af stabilgrus toppet med 5 cm slotsgrus.  

 

Broen tænkes at være en bro lignende den nye Handskemagerbro i 

Dronningmølle fra Woodways, se eksempel på foto nedenfor. Der arbejdes 

på en model hvor buen er høj nok til at man kan sejle under den, men 

samtidig fremstår mindst muligt dominerende i landskabet, eks. med et 

mere ”luftigt” gelænder med mindre materiale. Broen skal godkendes af 

Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Bilag 1: Eksempel på bro der kan benyttes i dette stiprojekt. Det er ikke 

endeligt fastlagt, og bro skal endeligt godkendes af Slots- og 

Kulturstyrelsen.  
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Oplysninger om ejendommen og naturarealet 

Den §3 beskyttede eng, hvorpå der skal etableres en mindre delstrækning 

af stien, er beliggende øst for Esrum Å på matr.nr. 4d, Ferle By, Søborg. 

Den §3 beskyttede mose, hvorpå størstedelen af stistrækningen skal 

etableres, er beliggende vest for Esrum Å på matr.nr. 3a, Ferle By, Søborg. 

Her skal der ligeledes etableres et borde-bænkesæt i et indhak i en 

bevoksning, se bilag 2.  

 

Bilag 2: Luftfoto med §3-registreringer og øvrige beskyttelsesinteresser. 

Placering af borde-bænkesæt i bevoksning (rød cirkel), stiforløb (rød stiplet 

linje) og bro over Esrum Å (sort markering).  

 
 

Besigtigelse af området 

Kommunen har besigtiget ejendommen den 3. maj 2022. Til stede ved 

besigtigelsen var 1) lodsejer Henning Holm, 2) projektholder Hans Lassen, 

3) Sanne Scheibel (myndighed for naturbeskyttelseslovens §3), 4) Anne-

Mette Hüls Dyrmose (myndighed for naturbeskyttelseslovens §16, 5) Jesper 

Bo Madsen (myndighed for naturbeskyttelseslovens §18) og Christian 

Lundberg (vandløbsmyndighed). 
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Eng vest for kanal 

Arealer hvor sti ønskes anlagt slås og bruges allerede som adgangssti til 

kanalen. Ved besigtigelsen blomstrede almindelig vorterod, mens den 

dominerende vegetation bestod af tagrør og stor nælde på vej op. På den 

omgivende eng (der ikke berøres af sti) ses også tuer af topstar, omgivet af 

dominerende vegetation af tagrør. Ejer Henning Holm oplyser engarealet 

blev slået sidste gang for ca. 5 år siden (2017).  

 

Ved kanalen var der foruden tagrør et større parti med kærstar og enkelte 

søgræs sp. (Manna er det oftest i vandløb). Vandmynte sås også.  

 

Mose vest for kanal  

Stiareal langs kanalen slået. Domineret af skvalderkål, tagrør og almindelig 

vorterod. Herudover sås også blomstrende korsknap og rosetter af 

agertidsel. Den uslåede mose var domineret af tagrør med islæt af 

agertidsel.  

 

Bilag 3: Foto fra matr.nr. 4d fra kanal mod øst. Foto er taget fra den §3-

registrede eng.  
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Bilag 4: Foto fra matr.nr. 4d fra mod kanal/vest. Foto er taget fra den §3-

registrede eng. Der er registreret §3-mose på den modsatte side af åen. 

 

 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede 

arter 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 2091 af 12/11/2021) skal 

kommunen vurdere om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om 

projektet kan forringe levevilkårene for bilag IV-arter. Natura2000 er 

betegnelsen for beskyttede naturområder i EU. Områderne skal beskytte 

naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller 

karakteristiske for EU-landende. Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet 

efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. 

 

Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 132 Rusland. 

Natura 2000-området består af habitatområde nr. 116. Afstanden fra der 

hvor anlægget af stien skal påbegynde til Natura2000-området er ca. 70 

meter. Villingerødvej adskiller de arealer hvor stien skal anlægges og der 

hvor Natura2000-området har sin ydre afgrænsning. 
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Natura 2000-område nr. 132 Rusland er karakteriseret ved et kuperet 

terræn bestående af store mosaikagtige forekomster af lysåbne naturtyper 

som tør hede, indlands klittyper, enekrat, surt overdrev og skovtyper som 

stilkege-krat. I lavningerne findes skovbevokset tørvemose og elle- og 

askeskov. Området indeholder mindre forekomster af tidvis våd eng, rigkær 

og bøg på muld og mor. 

 

Udpegningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel som stammer fra 

Natura 2000-områdets Basisanalyse 2022-2027. Link til hele basisanalysen 

fremgår af link: https://mst.dk/media/193964/n132-basisanalyse-2022-27-

rusland.pdf).  

 

 
 

Konklusion 

Væsentlighedsvurderingen viser, at stiprojektet ikke vurderes at påvirke 

Natura 2000-området og dets naturtyper. Kommunen har i sin vurdering 

lagt vægt på, at det ansøgte hverken har en direkte eller diffus påvirkning 

på naturtypernes tilstand. Sti og bro i både anlægsfase og drift medfører 

ikke tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologisk påvirkning, næringstilførsel, 

forurening, barrierer, skyggepåvirkning eller lignende af de naturtyper der 

er på udpegningsgrundlaget.    

  

Tilsvarende vurderes det, at projektet ikke påvirker den økologiske 

funktionalitet af bilag IV arter. Der er ingen registrerede bilag IV arter i 

projektområdet. I forhold til potentiel påvirkning på flagermus, så skal der 

ikke fældes træer ifm. projektet. 

 

Det konkluderes således, at der opretholdes gunstig bevaringsstatus og at 

naturtyper og arter ikke påvirkes væsentligt, men vil være stabile eller i 

fremgang.  

https://mst.dk/media/193964/n132-basisanalyse-2022-27-rusland.pdf
https://mst.dk/media/193964/n132-basisanalyse-2022-27-rusland.pdf
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Eftersom det med denne væsentlighedsvurdering er vurderet, at en 

påvirkning kan afvises, skal der ikke foretages en konsekvensvurdering. 

 

Gribskov Kommunes fulde væsentlighedsvurdering fremgår af sagsnr.: 

01.05.18-G01-13-22. 
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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  

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 fritager jer ikke 

fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. 

 

Projektet kræver bl.a. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 

og en vandløbstilladelse. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt dispensation fra Museumsloven den 

22. august 2022. 

 

I skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland skal 

kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 

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

 

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  

mailto:post@museumns.dk
http://www.tinglysning.dk/
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• 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 21. september 

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. 

 

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. 

 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
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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 offentliggjort6. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Mette Hüls Dyrmose 

Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Natur 

 

Gribskov Kommune 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 60 00 

 

 

 

 
 
6 jf. Naturbeskyttelseslovens § 88 

http://www.naevneneshus.dk/

