
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/9 

  
Dispensation til bekæmpelse af rynket rose 
Strandlund 8 22ZO Smidstrup By, Blistrup 
Matrikel nr. 22zp, 22zo og 22aa Smidstrup By, Blistrup. 
 
Gribskov Kommune meddeler hermed dispensation1 fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til maskinel bekæmpelse af rosa rugosa (rynket 
rose) på ovenstående matrikler. 
 
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, 
jf. § 3. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:  

1. Tiltaget må ikke føre til gener for naboer. 

2. Dispensationen gives på betingelse af, at der ikke findes tinglyste 
dokumenter, der er til hinder for aktiviteten. 

3. Køreplader skal anvendes indenfor beskyttet natur, hvis kørsel med 
maskiner, og i evt. kombination med de aktuelle vejrforhold, vil 
kunne påvirke overdrev negativt ved opkørsel/traktose. 

4. Efter bekæmpelsen må der ikke; plantes træer og buske, udsås 
græsser eller andre frøblandinger samt sprøjtes eller gødskes på de 
bekæmpede arealer.  

 
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. 
 
Fremtidige plejetiltag  
Plejetiltag, der tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne 
ske uden fremtidig dispensation, så længe det ikke involverer direkte 

 
 
1 Afgørelsen er truffet efter Naturbeskyttelsesloven § 65, jf. § 3. 
2 jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 

Sag: 01.05.08-P25-44-22 
 
21. november 2022 
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gravning og anvendelse af maskiner. Det vil f.eks. gælde efterfølgende 
håndfjernelse af rynket rose og anden selvsået opvækst af træer og buske. 
 
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 
Jeg har vurderet, at det ansøgte kræver en dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. Det har jeg vurderet, eftersom der ansøges om at 
foretage bekæmpelse af rynket rose med maskiner, i ikke nødvendigvis 
tydelige afgrænsede randområder i beskyttet natur (overdrev). Jeg har i 
den vurdering lagt vægt på ikke at skabe præcedens for bekæmpelse af 
invasive arter med maskinel uden dispensation.  
 
Jeg vurder sammenfattende, at en bekæmpelse af rynket rose, der er en 
invasiv art, vil være et naturforbedrende tiltag med en positiv effekt på 
arealernes økosystem.  
 
Arealerne er delvist tilgroet af rynket rose og skygger og udkonkurrer 
hjemmehørende arter, der er typiske for lokaliteten og overdrev. En 
fjernelse af rynket rose vil skabe mulighed for at overdrevsarter kan 
indfinde sig, hvilket vil forøge biodiversiteten på stedet.  
 
Jeg har i min vurdering af sagen lagt vægt på, at det kan udelukkes, at det 
ansøgte vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-
arter væsentligt. 
 
Lovgrundlag 

• Naturbeskyttelsesloven3 
• Habitatbekendtgørelsen4 
• Museumsloven5 

 
 
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. 
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Spørgsmål til afgørelsen 
Har du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at kontakte undertegnede på digital post eller tlf. 7249 63 51.  
 
Orientering om afgørelsen er sendt til: 
Ejer (hvis ansøger er en anden) 
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. 
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Gribskov Kommune har den 24. sep. 2022 modtaget en ansøgning fra 
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Gribskov Afdeling, der ansøger om 
tilladelse til at fjerne rynket rose (Rosa rugosa) på matriklerne 22zp, 22zo 
og 22aa, alle Smidstrup By, Blistrup.  
 
Ansøger skriver i ansøgningen, at de efter besigtigelser og drøftelser med 
lokale beboere har et ønske om at gennemføre et projekt, der skal lede til 
fjernelse af rynket rose på tre matrikler på Smidstrup Strands overdrev.  
 
DN vurderer, at der er tale om ”et meget fint overdrev med varieret flora og 
fauna”, og har ved besøg i sommeren 2022 noteret følgende plantearter:  
Rosa rugosa, strand-vejbred, lancet-vejbred, sand-frøstjerne, kruset 
skræppe, vår-brandbæger, strand-fladbælg, vellugtende kamille, smalbladet 
høgeurt, hundegræs, horsetidsel, strand-kål, strandarve, ager-svinemælk, 
hare-kløver, alm. kongepen, ager-tidsel, butbladet skræppe, eng-havre, 
mark-bynke, rød svingel, rundbælg, alm. røllike, rejnfan, stor knopurt, 
bakkestjerne sp., musevikke, gul kløver, vellugtende gulaks, blød hejre, 
engelskgræs, blåmunke, gråbynke, mark-krageklo, hvas randfrø, alm. 
kællingetand, luzerne, bugtet kløver og blåklokke. 
 
DN vurderer, at rynket rose over årtier har bredt så meget at overdrevet er 
i fare for at være helt dækket af rynket rose. 
 
DN skriver endvidere i ansøgningen, at overdrevet er beliggende i et 
velbesøgt og populært område, hvor folk går ture eller krydser overdrevet 
for at komme ned til vandet. En favorisering af den oprindelige flora 
vurderer DN vil være et ‘vindue', der kan skabe forståelse for rosens 
skadelige indvirkning på den oprindelige vegetation og tilhørende insekter. 
Endelig påpeger DN, at Smidstrup Strands Overdrev er et af de få 
naturområder med strandoverdrev på Nordsjællands top. 
 
I ansøgningen redegøres der for, at overdrevet består af ca. 17 forskellige 
matrikelnumre, hvor DN har fået tilladelse fra tre lodsejerne til at fjerne 
rosen på de tre matrikler, der er udvalgt, fordi de grænser op til 
bagvedliggende bebyggede matrikler (22kv/22kx og 22mæ), hvor ejerne på 
eget initiativ har fjernet rosen. DN vil med projektet bidrage til, at der 
skabes to kiler fra sommerhusbebyggelsen og ned til vandlinjen, hvor den 
oprindelige vegetation kan trives uden at være truet af rynket rose. DN 
arbejder for at rynket rose bekæmpes ved inddragelse af frivillige på en 
arbejdsdag i april 2023.  
 
DN vil bekæmpe rynket rose maskinelt for at opnå en effektiv fjernelse og 
begrunder dette med rosens rodstruktur (omfattende rodstængelsystem). 
For at skåne terrænet mest muligt anvendes maskinel med rysteskovl, der 
vil løfte og løsne rødderne, hvorefter rosenplanterne indsamles bortskaffes 
til genbrugsstationen. DN vil ifm. bekæmpelsen sikre, at sandfrøstjerne og 
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anden sårbar plantevegetation ikke beskadiges maskinelt, idet der på de 
steder, hvor disse vokser, vil fjerne roserne manuelt. 
 
DN oplyser slutligt, at der på matrikel nr. 22aa, der er meget stor (4407 
m2), planlægges kun at bekæmpe den del af matriklen, der støder op til 
den bagvedliggende matr. 22mæ, idet der på matr. 22aa har været en sø, 
der ifm. anlæggelse af kloak i 1970’erne blev fyldt op. Når DN har gjort sig 
erfaringer fra det ansøgte overvejes ansøgning om naturgenopretning af 
overdrevet gennem evt. reetablering af søen. 
 
Oplysninger om naturarealet 
Alle matriklerne er ubebyggede og delvist registreret som §3-beksytte 
overdrev og er beliggende i landzonen. Matriklerne (uden vejareal) udgør 
tilsammen 5727 m2 fordelt på 678 m2 på matr. nr. 22zp, 642 m2 på matr. 
nr. 22zo og 4470 m2 på matr. nr. 22aa. Se kort 1 herunder af de tre 
matrikler og kort 2 hvor den orange skravering angiver arealer der er 
registreret som beskyttet overdrev. 
 

 
Kort 1 med angivelse af de tre matrikler 22zp, 22zo og 22aa, der er markeret med turkis. 
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Kort 2, matriklerne 22zp, 22zo og 22aa, hvor den orange skravering afgiver at der er 
registreret overdrev. 
 
Natura 2000-områder6 
Jeg har i min vurdering af det ansøgte lagt vægt på, at det kan udelukkes, 
at det ansøgte vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder 
væsentligt, idet nærmeste Natura 2000-område er det marine Natura 2000-
område, Gilleleje Flak og Tragten, der ligger umiddelbart nord for 
projektområdet. Det vurderes, at aktiviteten på land ikke vil påvirke marine 
habitatnaturtyper, pga. den fysiske adskilles. Ligeledes kan det udelukkes, 
at det ansøgte vil påvirke bilag IV-arten markfirben væsentligt, idet der ikke 
er registreret markfirben på arealet eller nær arealet. Endelig vurderes det, 
at det ansøgte vil øge områdets værdi som levested/potentielt levested for 
bilag IV-arten markfirben. 
 
Strengt beskyttede arter 
Der er ikke registreret bilag IV-arter7 ved besigtigelsen eller indenfor en 
radius på mere end 5 km fra arealerne. Overdrev udgør et potentielt 
levested for bilag IV-arten markfirben som potentielt kan indvandre til 
overdrevet fra andre kystoverdrev.  
  
Jeg vurderer, at bekæmpelse af rynket rose vil bidrage til, at der kan 
etabler sig overdrevarter, hvilket vil forbedre levevilkårene for insekter og 
øge chancen for at markfirben vil indfinde sig. 
 
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 

 
 
6 Natura 2000 områder er et netværk af beskyttede naturområder udpeget i EU regi. 
7 Bilag IV arter henviser til Habitatdirektivets liste over beskyttede arter udpeget i EU regi. 
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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. 
 
Fund af fortidsminder  
Når der graves er der risiko for at støde på fortidsminder. Hvis der stødes 
på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med gravearbejdet, skal 
arbejdet standses med det samme8. Derefter skal fundet meddeles til 
Museum Nordsjælland, der efterfølgende beslutter, hvornår arbejdet kan 
genoptages. Museet kan kontaktes på telefonnr. 7217 0240 eller e-mail 
post@museumns.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  
 
Klagemyndighed 

 
 
8 jf. Museumslovens § 27, stk. 2 

http://www.tinglysning.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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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. 
 
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 

https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort9. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christina Larsson 
Biolog 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Natur, Vand og Vej 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 
 

 
 
9 jf. Naturbeskyttelseslovens § 88 
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