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Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 
- oprensning af beskyttet sø i mose 
Ved Åkandesøen 8 12TX Hesselbjerg By, Blistrup 
  
Gribskov Kommune meddeler hermed dispensation1 fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense en beskyttet sø og fælde enkelte 
træer i beskyttet mose på ovenstående adresse.  
 
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, 
jf. § 3. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:  

1. Af hensyn til plante- og dyrelivet skal søoprensningen foretages 
indenfor perioden 1. oktober – 1. marts.  

2. Tiltaget må ikke føre til gener for naboer. 

3. Museum Nordsjælland skal kontaktes i god tid inden gravearbejdet, 
hvis der er risiko for at støde på fortidsminder. 

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

5. Den faste bund må ikke beskadiges, da søen så kan blive utæt.  

6. Der må ikke etableres øer i søen. 

7. Der må ikke laves nye eller ændres på eksisterende tilslutning/afløb 
til vandløb, heller ikke via dræn. 

8. Berøres brinkerne skal oprensningen ske, så der ikke laves 
hældninger stejlere end den eksisterende, og sådan så søen passer 
naturligt ind i omgivelserne. 

9. Det oprensede materiale skal fordeles jævnt, i maksimalt 40 cm 
højde, og mindst 10 meter fra søen og den omgivende mose. 

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

Sag: 01.05.08-P25-1-23 
 
15. marts 2023 

Michael Wikkelsøe 
Læssøegade 149 
5230 Odense  
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10. Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr, og der må 
ikke opsættes redehuse.  

11. Af hensyn til vandkvaliteten må der ikke fodres i søen eller indenfor 
en afstand af 10 meter fra denne.  

12. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand 
af 10 meter fra søen. 

13. Efter oprensningen, må der hverken plantes træer og buske eller 
udsås græsser eller andre frøblandinger på det oprensede areal. 

14. Der må ikke opsættes broer eller terrasser i eller ved søen.  

15. Der må kun udtyndes/fjernes 3-4 træer fra mosearealet, der 
grænser op til søen mod syd.  

 
Se i øvrigt denne vandhulsfolder med gode råd via dette link: Sådan får du 
et godt vandhul (PDF) 
 
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 vådområdet også fremover bliver et godt 
levested for planter og dyr og samtidig indpasser sig naturligt i det 
omgivende landskab. 
 
Effekter af fodring 
Det afgørende for at vådområdet ikke gror hurtigt til igen er, at der ikke 
fodres eller udsættes ænder. Ænders ekskrementer og overskydende foder 
vil føre til opblomstring af alger og andemad. Det vil bidrage til, at området 
gror hurtigere til igen. 
 
Effekter af beplantning 
Ved ikke at plante på bredden, undgås at området belastes ekstra med 
nedfaldne blade og grene, og der gives plads til vådområdets naturlige 
arter. 
 
Effekter af drænvand m.m. 
Det bør så vidt muligt undgås, at der ledes drænvand til via drænrør eller 
grøfter til området. Drænvand er næringsrigt og vil føre til en hurtigere 
tilvoksning. Hvis vådområdet via til- eller afløb får forbindelse med grøfter 
og vandløb, forringes værdien af både sø/mose og vandløb. 
 
Ændringer af tilløb- eller afløbsforhold 

 
 
2 jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 

https://gribskov.dk/Media/E/2/saadan-faar-du-et-godt-vandhul-gribskov-kommune-online-version.pdf
https://gribskov.dk/Media/E/2/saadan-faar-du-et-godt-vandhul-gribskov-kommune-online-version.pdf
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Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen 
ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen. Hvis der tilføres 
dræn- eller grøftevand fra anden mands ejendom eller søen har forbindelse 
til andre vandløbssystemer, skal der være en dyrkningsfri bræmme på 
mindst 2 meter omkring søen3. 
 
Fremtidige plejetiltag 
Plejetiltag, der tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne 
ske uden fremtidig dispensation, så længe det ikke involverer direkte 
gravning. Det vil f.eks. gælde efterfølgende håndfjernelse af selvsået 
opvækst af træer og buske i bredzonen. Evt. rørskær skal ske i perioden fra 
1. november til 29. februar4. 
 
Hvis man er interesseret i at få mange forskellige plantearter til at etablere 
sig på bredarealet, skal man specielt de første par år efter oprensningen 
holde øje med dunhammer, der gerne etablerer sig på den nygravede og 
blottede jord.  
 
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 vurder sammenfattende, at der kan gives dispensation 
til den ansøgte søoprensning og fældning af enkelte træer i det 
tilgrænsende moseareal syd for søen. 
 
Gribskov Kommune vurderer, at en oprensning af søen, vil være et 
naturforbedrende tiltag med en positiv effekt på dens økosystem. Søen og 
dens brinker er noget tilgroet med buske/krat og højere plantearter, der 
skygger for solens varme til søens bund. Etablering af et vandspejl, på 
bekostning af buske og høje næringskrævende arter, vil øge lystilgangen til 
arealet. En oprensning af organisk affald i søen vil desuden forbedre 
vandkvaliteten. Dette vil øge sandsynligheden for at tiltrække andre mere 

 
 
3 Jf. Vandløbslovens § 69 
4 Jf. Naturbeskyttelseslovens § 32 



4/15 

lyskrævende planter og insekter, tilknyttet både vandfladen og sumpede 
områder, og dermed forøge biodiversiteten på stedet. En begrænset 
udtynding af træerne (maksimalt 3-4 stk.) i den del af mosen, der grænser 
op til søens sydlige del bidrager til at øge lystilgangen til den generelt 
træbevoksede mose, så mere lysafhængige vådbundsarter kan etablere sig, 
og bidrage til et mere varieret plante- og dyreliv i og omkring mosen.  
 
Kommunen har i sin behandling af sagen yderligere lagt vægt på, at det kan 
udelukkes, at søoprensningen og fjernelse af enkelte træer i mosen vil 
påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.  
Det er ligeledes Gribskov Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil 
ødelægge eller beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Det 
ansøgte vurderes at ville øge områdets værdi som levested for bilag IV-
arter, herunder Stor kærguldsmed og Grøn mosaikguldsmed. 
 
Lovgrundlag 

 Naturbeskyttelsesloven5 
 Habitatbekendtgørelsen6 
 Museumsloven7 

 
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 
 
 
Bilag til afgørelsen  
1. Ansøgers kort med beliggenhed af ansøgt søoprensning og fældning af 
træer i mose 
2. Foto fra besigtigelse 14.02.2023 

 
 
5 LBK nr. 1986 af 27/10/2021 – Naturbeskyttelsesloven. 
6 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. 
7 LBK nr. 358 af 08/04/2014 – Museumsloven. 



5/15 

Orientering om afgørelsen er sendt til: 
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Museum Nordsjælland 
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Botanisk Forening 
Sportsfiskerforbundet 
Foreningen Fri Natur 
 
 
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 25.01.2023 modtaget en ansøgning fra ejer af 
ejendommen Ved Åkandesøen 8, 3210 Vejby. Der søges om at oprense en 
mindre tilgroet sø på ejendommen. Ejer ønsker desuden at fjerne et mindre 
antal træer i det tilgrænsende moseareal, der ligger umiddelbart syd for 
søen på ejers ejendom (matr.nr. 12tx, Hesselbjerg By, Blistrup). 
Beliggenhed af de ansøgte tiltag fremgår af ansøgers kortbilag til 
ansøgningen, der er vedlagt som bilag 1.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at formålet med søoprensningen er at fjerne 
organisk affald så søen bliver mere sol- og vindeksponeret til gavn for 
områdets dyre- og planteliv. Ejer ønsker desuden at fjerne nogle træer i det 
beskyttede moseområde, umiddelbart syd for søen.   
 
Oplysninger om ejendommen og naturarealet 
Ejendommen er ifølge BBR på 1498 m2 ha og ligger i sommerhusområde. 
Ejendommen er i Kommuneplan 2021-2033 beliggende i et område, der er 
udpeget som bevaringsværdigt landskab.  
 
Søen, der ønskes oprenset, er vejledende registreret som en beskyttet sø 
på 284 m2. Søen omgives mod vest, syd og øst af et større moseområde, 
der er vejledende registreret med et areal på 5948 m2. Det er kun en 
mindre del af mosen, der ligger på ansøgers ejendom. De beskyttede 
naturområder fremgår af ovenstående kort. Der er ikke registreret øvrige 
naturbeskyttelsesinteresser på ejendommen. Beliggenheden fremgår af 
nedenstående kort. 
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Beliggenhed af Ved Åkandesøen 8. Den beskyttede sø, der ønskes oprenset 
er vis med blå skravering, den beskyttede mose, hvor der ønskes fældet 
træer er vist med brun skravering. Luftfoto 2022. 
 
Søen og det omgivende moseområde kan ses på gamle kort tilbage fra år 
1982 og tidligere, med lidt varierende udbredelser, sammenlignet med den 
aktuelle udbredelse. Historiske kort/luftfotos kan ses på kommunens digitale 
kort, der kan findes på kommunens hjemmeside gribskov.gis.dk. 
Det bemærkes, at Gribskov Kommune har besigtiget ejendommen i 
efteråret 2022 og foretog i den anledning en tilretning af mosens udbredelse 
på ejendommen.  
 
Besigtigelse af området 
Området blev besigtiget den 14.02.2023, af Anni Hougaard Dalgas, 
Gribskov Kommune med henblik på en botanisk undersøgelse og vurdering 
af søen og den tilgrænsende mose.   
 
Søen er noget tilgroet med buske/krat og højere plantearter på brinkerne og 
med højere plantearter, især tagrør, i søfladen især langs kanterne, der 
skygger for solens varme til søens bund. Etablering af et vandspejl, på 
bekostning af buske og høje næringskrævende arter, vil øge lystilgangen til 
arealet. En oprensning af affald i søen vil desuden forbedre vandkvaliteten. 
En oprensning vurderes derfor at øge sandsynligheden for at tiltrække 
andre mere lyskrævende planter og insekter, tilknyttet både vandfladen og 
sumpede områder, og dermed forøge biodiversiteten på stedet.  
 
Mosearealet, der ønskes udtyndet, er en smallere bræmme mellem søen og 
ejendommens øvrige haveområde. Moseområdet på og omkring 

https://gribskov.gis.dk/
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ejendommen fremstod generelt træbevokset med bl.a. birk, eg, bøg og 
ahorn og med spredte forekomster af højere græsser og urter, samt lysesiv. 
Jordbunden var forholdsvis tør på besigtigelsestidspunktet. Mosens 
afgrænses mod søen af forholdsvise stejle brinker. En begrænset udtynding 
af træerne (maksimalt 3-4 stk.) i denne del af mosen, vurderes at bidrage 
til at øge lystilgangen til den generelt træbevoksede mose, så mere 
lysafhængige vådbundsarter kan etablere sig, og bidrage til et mere varieret 
plante- og dyreliv i og omkring mosen.  
 
Foto fra besigtigelsen fremgår af bilag 2.  
 
Natura 2000-områder8 
Ejendommen ligger ikke indenfor Natura 2000-områder. Nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 195 
Gilleleje Flak og Tragten, der ligger ca. 600 meter nordvest for 
ejendommen. Ejendommens beliggenhed i forhold til Natura 2000-området 
fremgår af nedenstående kort.  

 
Beliggenhed af ejendommen Ved Åkandesøen 8 (blå prik) og nærmeste 
Natura 2000-område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten (gul markering). 
Luftfoto 2022. 
 
Ifølge Miljøministeriets Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, for Natura 
2000-område nr. 195, er området rent marint og udpeget for at beskytte 
marine naturtyper og arten marsvin. Udpegningsgrundlaget fremgår af 
nedenstående tabel fra områdets basisanalyse (link: 
https://mst.dk/media/194254/n195-basisanalyser-2022-27-gilleleje-
flak.pdf). 

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

https://mst.dk/media/194254/n195-basisanalyser-2022-27-gilleleje-flak.pdf
https://mst.dk/media/194254/n195-basisanalyser-2022-27-gilleleje-flak.pdf
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Det er Gribskov Kommunes vurdering, at de ansøgte tiltag ikke vil medføre 
forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturtyper 
og beskyttede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde, Natura 
2000-område nr. 195. Årsagen er, at Natura 2000-området kun omfatter 
marine habitatnaturtyper og arten marsvin, som ikke påvirkes ved 
oprensning af sø og fældning af enkelte træer på land i stor afstand fra 
Natura 2000-området og fordi ejendommen er uden økologisk forbindelse, 
fx vandløb, til Natura 2000-området.  
 
Strengt beskyttede arter 
Der blev ikke observeret strengt beskyttede arter (bilag IV-arter9) på 
ejendommen ved besigtigelsen. Der er ifølge Danmarks Miljøportal 
(naturdata.dk) registreret bilag IV-arter i nærområdet. Nærmeste 
registreringer er fund af Stor kærguldsmed og Grøn mosaikguldsmed i 
mose- og søområdet ca. 50 meter nord for ejendommen, og ca. 100 meter 
øst for ejendommen. Det er derfor sandsynligt at sø- og mosearealerne på 
ejendommen også er levested eller potentielle levesteder for Stor 
kærguldsmed og Grøn mosaikguldsmed. Øvrige registreringer af bilag IV-
arter er mere end 2 km fra ejendommen og vurderes derfor ikke at blive 
påvirket af det ansøgte.   
 
Træerne i mose-bræmmen var på besigtigelsestidspunktet uden hulheder, 
synlige løse barkflader eller andre potentielle levesteder for flagermus.  
 
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil ødelægge eller 
beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Den ansøgte 
oprensning af søen og udtynding af enkelte træer i mosen vil, efter 
kommunens vurdering, forbedre levevilkårene for flere plante- og dyrearter, 
der lever knyttet til vand og lysåbne vådområder. Dette inkluderer også 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, herunder Stor 
kærguldsmed, som foretrækker solbeskinnede vandhuller i skov og Grøn 
mosaikguldsmed, som ligeledes foretrækker solbeskinnede vandflader i søer 
og moser, ofte i skov.  
  

 
 
9 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 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 oprenses/graves i gamle søer og moser 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 samme10. 
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 

 
 

 
 
10 jf. Museumslovens § 27, stk. 2 

http://www.tinglysning.dk/
mailto:post@museumns.dk
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Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter dato 
på afgørelsen og offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov 
Kommunes hjemmeside, https://gribskov.dk/afgoerelser den 15.03.2023.  
 
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. 
 
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 

https://gribskov.dk/afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
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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 offentliggjort11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11 jf. Naturbeskyttelseslovens § 88 

http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1. Kort fra ansøgning over ansøgt søoprensning og fældning af 
træer i mose 

 
 
Fra ansøgningen: ”Den røde streg indkredser området som ønskes renset og 
den gule overstregning området hvor flere træer ønskes fældet for at sikre 
sol og vind til vandhullet. Matrikelnummeret er 12tx.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14/15 

Bilag 2. Foto fra besigtigelse 14.02.2023 af sø og mose på 
ejendommen Ved Åkandesøen 8, 3210 Vejby 
 
Foto 1. Søen der ønskes oprenset i den nordlige del af ejendommen Ved 
Åkandesøen 8, set fra øst mod vest. 

 
 
Foto 2. Søen der ønskes oprenset i den nordlige del af ejendommen Ved 
Åkandesøen 8, set fra vest mod øst. 
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Foto 3. Det træbevoksede moseareal syd for søen, hvor enkelte træer 
ønskes fældet. Set fra øst mod vest.

 
 
Foto 4. Det træbevoksede moseareal syd for søen, hvor enkelte træer 
ønskes fældet. Set fra vest mod øst. 

 


