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Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 
- arkæologisk udgravning i beskyttet eng 
 
Matr. nr. 13B Ramløse By, Ramløse 
 
Gribskov Kommune meddeler hermed dispensation1 fra naturbeskyttelseslovens § 3 
til at udføre arkæologisk udgravning i beskyttet eng på matr.nr. 13b, Ramløse By, 
Ramløse.  
 
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:  

1. Af hensyn til plante- og dyrelivet skal den arkæologiske udgravning 
foretages indenfor perioden 1. oktober – 1. april.  

2. Tiltaget må ikke føre til gener for naboer. 

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

4. Opgravet materiale skal deponeres og slutanbringes mindst 10 meter fra 
brinkerne af Holløse Bredning.  

5. Det opgravede materiale skal ved retablering af graveområdet fordeles 
jævnt i maksimalt 40 cm højde på de afgravede og de nærmeste 
omkringliggende arealer, jf. ansøgningens kort over gravefelter. Udlægget 
skal tilpasses det omkringliggende terræn. 

6. Der skal anvendes køreplader ved ind/udkørsel fra engområdet, hvis vejret 
er vådt og regnfuldt i graveperioden.   

 
7. Gravemaskiner og andet tungt materiel skal, hvis det opbevares på den 

beskyttede eng i graveperioden, placeres på køreplader i udkanten af 
engen, når det ikke er i anvendelse. 

 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Du kan læse mere om 
dette og øvrige krav ved udnyttelsen af dispensationen i Del 3. 

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

Sag: 01.05.08-P25-13-22 
 
15. december 2022 
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Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den2. 
 
Bemærkninger til vilkår  
Vilkårene er stillet for at sikre, at engområdet bevarer de terrænmæssige 
strukturer efter den arkæologiske gravningen er afsluttet.  
 
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 arkæologiske udgravning på engareal ved den sydlige ende af Holløse 
Bredning. 
 
Gribskov Kommune vurderer, at udgravningen vil være af uvæsentlig betydning for 
beskyttelsen af engområdet, da gravningen kun påvirker 0,2 % af engarealet. 
Kommunen har desuden lagt vægt på, at engarealet på det ansøgte lokalitet 
vurderes at være uden væsentlige botaniske interesser.    
 
Kommunen har i sin behandling af sagen yderligere lagt vægt på, at det kan 
udelukkes, at udgravningen vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder 
væsentligt, og at udgravningen heller ikke vil forstyrre eller ødelægge yngle og 
rasteområder for bilag IV-arter, herunder forekomster af markfirben.  
 
Kommunen har yderligere lagt vægt på, at udgravningens formål understøtter 
naturbeskyttelseslovens formål om at beskytte de kulturhistoriske og 
undervisningsmæssige værdier, og at forbedre, genoprette eller tilvejebringelse 
områder, der er af betydning for kulturhistoriske interesser, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 2 og 3.  
 
Lovgrundlag 

 Naturbeskyttelsesloven3 
 Habitatbekendtgørelsen4 
 Museumsloven5 

 
 
2 jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 
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 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 
 
 
 
 
Orientering om afgørelsen er sendt til: 
Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff, eaa@museumns.dk  
Naturstyrelsen Nordsjælland,  
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
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. 
 
 
 
  

mailto:eaa@museumns.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Gribskov Kommune har den 5. april 2022 modtaget en ansøgning fra Museum 
Nordsjælland om at udføre en arkæologisk udgravning sydøst for Tibirkevejen. 
Udgravningen har til formål at klarlægge, om vejen kan følges helt op på tørt land, 
samt om der findes andre spor i tilknytning til vejen, som f.eks. ofringer. 
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen (grundejer), 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Slots- og Ejendomsstyrelsen.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at udgravningen ønskes gennemført på et areal, der 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet eng. Arealet ligger i 
forlængelse af det allerede udgravede fortidsminde ’Tisvildevejen’ syd for Holløse 
Bredning. Udgravningen ønskes foretaget ved at grave grøfter med en 8 tons 
gravemaskine, påmonteret en skovl på 1,5 meter. Grøfterne lægges både sydvest-
nordøst og sydøst-nordvest. Det kan desuden blive nødvendigt at grave spredte 
m2-felter for at afklare specifikke spørgsmål, som vil dukke op under udgravningen 
fremgår af nedenstående kort fra ansøgningen.  
 

 
Kort fra Museum Nordsjællands ansøgning. Grøfterne lægges både sydvest-nordøst 
og sydøst-nordvest. Grøfterne er markeret med rød signatur. Inden for det 
område, som er markeret med fed blå streg, kan det desuden blive nødvendigt at 
grave spredte m2-felter for at afklare specifikke spørgsmål, som vil dukke op under 
udgravningen. 
 
Oplysninger om naturarealet 
Det beskyttede engområde omkranser store dele af Holløse Bredning. Arealet, hvor 
udgravningen ønskes udført, ligger i den sydvestlige del af det beskyttede 
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engområde. Engen ligger på matr.nr. 13b, Ramløse By, Ramløse, og er vejledende 
kortlagt med et areal på 263582,5 m2. (26 ha). Graveområdet er opmålt til ca. 500 
m2, og udgør dermed kun en mindre del af det beskyttede engområde, svarende til 
0,2 %. Arealet ligger i landzone. Beliggenheden af den del af engarealet, hvor 
udgravningen ønskes gennemført, fremgår af nedenstående kort.  
 

 
Beliggenhed af §3 beskyttet eng (grøn skravering) ved Holløse Bredning (blå 
skravering), hvor den ansøgte udgravning ønskes udført. Fortidsmindet 
’Tibirkevejen’ er vist med orange farve. Engarealet grænser desuden op til et § 3-
beskyttet moseområde (brun skravering) og landbrugsarealer i drift. Luftfoto 2022.  
 
Engen ligger indenfor et område, der i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2021-
2033 er udpeget som område med kulturhistoriske og geologiske værdier.  
 
Besigtigelse af området 
Området blev besigtiget den 23. august 2022 af Sanne Scheibel og Anni Hougaard 
Dalgas, begge Gribskov Kommune, med henblik på en botanisk undersøgelse og 
vurdering af engen, hvor udgravningen ønskes gennemført.   
 
Engarealet fremstod tørt på besigtigelsestidspunktet med en svag terrængradient 
fra de lidt lavere liggende delområder, der grænser op til sø og mose, mod de lidt 
højere dele af engen, der grænser op til landbrugsarealer. Engområdet med 
højdekurver fremgår af nedenstående kort. 
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Engarealet vist med højdekurver (0,5 m). Luftfoto 2022. 
 
På besigtigelsen blev der observeret følgende plantearter på den lavest liggende 
del af det ansøgte graveområde og nærområde: Gåsepotentil, rød svingel, lysesiv, 
kærpadderok og fløjlsgræs. På de højere liggende dele af det ansøgte graveområde 
og nærområde blev der desuden fundet fin kløver og lancet vejbred. Der var 
desuden opvækst af pil. Samlet set vurderes engområde på den ansøgte lokalitet 
at være uden væsentlige botaniske interesser. 
 
Natura 2000-områder6 
Engområdet ligger ikke indenfor Natura 2000-område. Nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby 
Overdrev., der ligger ca. 830 meter vest for engen. Natura 2000-området består af 
Habitatområde nr. 119. Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte 
en række typer af klitter og skov på flyvesand. Ifølge ”Natura 2000-basisanalyse 
2022-2027, for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, Natura 2000-område nr. 135, 
Habitatområde H119” er følgende naturtyper udpegningsgrundlag for 
Habitatområder nr. 119 (link: https://mst.dk/media/193955/n135-basisanalyse-
2022-27-tisvilde-hegn-og-melby-overdrev.pdf ). 

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

https://mst.dk/media/193955/n135-basisanalyse-2022-27-tisvilde-hegn-og-melby-overdrev.pdf
https://mst.dk/media/193955/n135-basisanalyse-2022-27-tisvilde-hegn-og-melby-overdrev.pdf
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Strengt beskyttede arter 
Der blev ikke observeret strengt beskyttede arter (bilag IV-arter7) ved 
besigtigelsen. Kommunen har ikke kendskab til tidligere forekomster af dem i 
området, hvor udgravningen ønskes udført. Nærmeste registrering af bilag IV-arter 
er forekomster af markfirben på overdrevsarealer ved Tibirke Bakker ved det 
gamle sandflugtsdige (ved vejen Langs Diget), ca. 850 meter vest for 
projektområdet.  
 
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at udgravning på de mere fugtigt prægede 
engarealer ved Holløse Bredning ikke vil ødelægge eller forstyrre yngle og 
rasteområder for markfirben. Vurderingen er begrundet i at marfirben som 
udgangspunkt har en begrænset ’home range’ på ca. 100-200 m2, og foretrækker 
mere tørre og solbeskinnede levesteder, end det mere fugtige eng og mose 
område ved sydenden af Holløse Bredning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  
Det ansøgte kræver udover denne dispensation også følgende tilladelse: 

 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til fortidsmindet 
’Tibirkevejen’.  

 
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 15.12.2022.  
 
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. 
 
 
 

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

