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Dispensation til etablering af fuglekiggerplatform 
indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen 
Ellemosevej 85, matr. Nr. 14a Ramløse By, Ramløse 
  
 
Gribskov Kommune har den 17.03.21 modtaget din ansøgning om  
 

1) Tilladelse til at opføre en fuglekiggerplatform der er ca. 7 meter bred 
og ca. 3 meter dyb på ovennævnte ejendom samt en ca. 20 m lang og 
1,8 meter bred rampe på sydsiden at platformen. Platformens bund 
etableres ca. 1 meter over terræn. 
 

2) Etablere et bordebænkesæt samt opstilling af lave informationstavler 
ved siden af fuglekiggerplatformen 
 

3) Terrænregulering i forbindelse med etablering af borde-bænkesættet 
og vendeplads for handicaptransport.  

 
Afgørelse 
Kommunen giver hermed dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til det 
ansøgte2. 
 
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) 
er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 17.03.2021. 
 
Bilag til dispensation 
 Ansøgning 
 Oversigtskort  
 Platform og rampe, situationsplan 
 Platform og rampe, lodret 
 
Dispensationen gives på vilkår af, at: 
1. Arbejdet udføres i perioden 1. oktober-1. marts af hensyn padder og 

ynglende fugle.  

Sag: 01.05.02-G01-4-21 
 
7. marts 2021 

Nationalpark Kongerns Nordsjælland 
Klostergade 12 A 
3230 Græsted 
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2. Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen må ikke udnyttes, før du har 
modtaget byggetilladelse. 

 
Vilkårene skal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66 tinglyses på 
ejendommen. Gribskov Kommune foretager tinglysningen på ejers regning 
og sender dokumentation om dette til ejer. 
 
 
Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 
www.gribskov.dk/afgoerelser onsdag den 07.04.21. Du skal være 
opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det, se under 
klagevejledningen. 
 
Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den3. 
 
Byggetilladelse afventer klagefristens udløb 
Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan først 
udarbejdes efter klagefristens udløb og hvis der ikke er indkommet klager 
(se nedenfor). 
 
Det ansøgte kræver byggetilladelse i henhold til byggelovens § 16.  
 
Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk . 
Du må ikke påbegynde byggearbejdet, før du har modtaget en 
byggetilladelse. Vi behandler først byggesagen efter udløb af afgørelsens 
klagefrist. Læs mere om byggesagsbehandling, frister og gebyrer m.v. på 
kommunens hjemmeside. En byggesagsbehandler vil kontakte dig, hvis du 
skal oplyse eller afklare yderligere forhold i forbindelse med vores 
behandling af byggesagen. 
 
Du skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal 
kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 
gravearbejde. Du kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk. 
 
Tinglyste deklarationer 
Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om de 
bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. Hvis der er bestemmelser 
heri, som kan have betydning for byggeriet, skal du sende os en kopi af 
deklarationen, før vi kan give byggetilladelse. 
 
Du kan sende forespørgsler og bestille attester digitalt via hjemmesiden 
www.tinglysning.dk. 
 
Bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
mailto:post@museumns.dk
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Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje 
foreskriver beskyttelseszoner på 150 meter omkring udpegede vandløb og 
søer. Zonerne måles fra bredden af søen eller vandløbet. 
 
Bestemmelsens formål er at sikre søer og vandløb som landskabselementer. 
Herudover skal bestemmelsen sikre dyrs og planters levesteder langs søer 
og vandløb. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer at naturbeskyttelseslovens formål om ”at give 
befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt forbedre 
muligheder for friluftslivet”, er et særligt forhold, der kan begrunde en 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om åbeskyttelseslinjen. Dette 
sammen med beskyttelsen af naturen er ét af de formål kommunen skal 
varetage via sin administration af naturbeskyttelsesloven. 
 
Den ansøgte fuglekiggerplatform udformes med kørestolsvenlig rampe og 
plads til tre kørestole på platformen samtidig. Derudover giver 
terrænændringen, til anvendelse for handicaptransport og opstilling af 
borde-bænkesættet, almenheden adgang til naturen uanset førlighed, 
hvilket Gribskov Kommune kan tilslutte sig. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Ejendommen grænser op til Natura 2000-område4 nr. 135. Området 
udgøres af Habitatområde H 119. På udpegningsgrundlaget for områderne 
er arterne stor kærguldsmed og stor vandsalamander, samt en række 
naturtyper. 
 
Vi vurderer, at denne dispensation, med vilkår, ikke vil medføre forringelse 
eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede arter eller naturtyper i det 
internationale naturbeskyttelsesområde. De nærmeste habitatnaturtyper 
ligger mere end 1,3 km vest og sydvest for fuglekiggerplatformen. Stor 
kærguldsmed er den art der er registreret nærmest fuglekiggerplatformen 
er registreret mere end 2,5 km sydvest for platformen. På baggrund af 
afstanden til nærmeste registreret beskyttede art og habitatnaturtype 
vurderes det at platformen ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Strengt beskyttede arter 
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede 
arter4 på eller tættere end 1 km fra ved ejendommen. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 
4 uger fra datoen for offentliggørelsen på Gribskov Kommunes hjemmeside.  
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil vi orientere dig med det samme. 
 
De der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er: 
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 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. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk . Du finder 
også et link hertil på forsiden af klagenævnets hjemmeside 
https://naevneneshus.dk/ . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 
900 kr., mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på 1800 
kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Gebyr 
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 kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/ .  
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
modtagelsen af afgørelsen.  
 
Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes klagefristen altid fra datoen for 
offentliggørelse.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes datoen fra den dag, hvor dit 
brev er modtaget i enten din fysiske eller digitale postkasse, afhængig af 
forsendelsesformen. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene5, skal det ske inden 6 
måneder efter offentliggørelsen. 
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på e-mailadresse: semai@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 
49 76 21. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sofie Erbs-Maibing 
biolog 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Natur 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 
 
Orientering om afgørelsen sendes til: 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Museum Nordsjælland - Hillerød 
 
 
Fodnoter: 
1.§ 16 i LBK nr 240 af 13/03/2019 (naturbeskyttelsesloven) om sø- og 
åbeskyttelseslinje. 
2.Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 
65, jf. § 16. 
3.Jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
4.Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
5.Naturbeskyttelseslovens § 88. 
 



6/6 

 
 
 



 

 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland Klostergade 12A | 3230 Græsted | Tlf: 7254 3030  

knsj@danmarksnationalparker.dk | www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk |CVR-nr. 40003282 | EAN-nr. 5798009814357 

Gribskov Kommune 

   

  

  

J.nr. 21/04874-14  

Ref. Lars Rudfeld 

Den 11-03-2021 

 

Ansøgning om landzonetilladelse og dispensation efter sø- og 

åbeskyttelseslinjen til at etablere fuglekiggerplatform og lille p-plads 

med tilhørende faciliteter på matr. nr. 14 a, Ramløse by, Ramløse 

 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland søger hermed på vegne af ejerne af matr.nr. 

14 a, Ramløse by, Ramløse, Charlotte og Michael Sørensen, Ellemosevej 85, 3400 

Helsinge, om landzonetilladelse og dispensation efter sø- og åbeskyttelseslinjen til 

at etablere en fuglekiggerplatform med tilhørende borde-bænkesæt, tæt ved 

Holløse Bredning samt en lille p-plads ved Ellemosevej i tilknytning til en 

eksisterende markvej ned til platformen, jf. vedlagte oversigtskort (bilag 1).  

 

Nationalparkfonden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har besluttet at 

ville fremme et projekt, hvor Charlotte og Michael Sørensen har tilbudt at stille 

dele af deres ejendom til rådighed for publikumsfaciliteter med offentlig adgang 

med henblik på at forbedre mulighederne for at opleve det rige fugleliv i Holløse 

Bredning. Projektet ligger i forlængelse af nationalparkplanens indsatser, jf. s. 144 

i planen.  

 

Nationalparkf0nden besluttede ved samme lejlighed at indrette faciliteterne, så de 

kan tilgodese personer med funktionsnedsættelse, herunder kørestolsbrugere, og 

dermed bidrage til nationalparkplanens indsats om at forbedre adgangen for alle, 

herunder borgere med funktionsnedsættelser, jf. planens s. 142. 

 

Ejerne har i forbindelse med en aftale om projektet meddelt fuldmagt til 

nationalparkens sekretariat til at sende ansøgningen. 

 

Projektet er begunstiget af, at Naturstyrelsen ejer markvejen i skellet mellem mart. 

Nr. 14 a, Ramløse By, Ramløse, og naboejendommen mod vest. Naturstyrelsen 

støtter projektet og har stillet vejen til rådighed for formålet. 

 

 

 

 

mailto:knsj@danmarksnationalparker.dk
https://www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
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Projektets detaljer 

 

Projektet, som ansøges, består af: 

1) En lav fuglekiggerplatform, der indrettes, så den kan anvendes af 

kørestolsbrugere. Platformen får et vifteformet udtryk, hvilket giver 

mulighed for, at tre kørestolsbrugere kan sidde ved siden af hinanden ud 

mod bredningen, og med en dybde, så stående (hjælpere og andre) kan stå 

bag kørestolsbrugerne. Platformens ”bund” etableres i max 1 meters højde 

over terræn og bliver ca. 7 m bred. 

 

Platformen hviler på egestolper, monteres med egeplanker og forsynes 

med lodret 1-på-2-beklædning i lærk i en højde, så kørestolsbrugere kan 

kigge ud over kanten. Der etableres en trappe op på vestsiden af rampen 

helt oppe ved platformen. Der etableres bænke på platformen langs 

sydsiden, og der forventes opsat informationstavler om fuglelivet m.v. på 

indersiden af platformens sider (se bilag 2).  

 

Platformen tilkobles en rampe mod syd med dimensioner, så to kørestole 

kan passere hinanden og med en hældning, svarende til de gældende krav 

til handicapvenlighed. Rampen bliver ca. 20 m. lang. Rampen udformes 

ligeledes i træ med ”åbent” trægelænder i fuld længde og med et svagt buet 

forløb. Gangfladen på rampen påføres skridsikkert underlag (hønsetråd 

el.lign.) (se bilag 3). 

 

2) Et borde-bænkesæt i træ ved siden af fuglekiggerplatformen. Der søges 

endvidere om mulighed for at opstille lave informationstavler i tilknytning 

til platformen. Arealet planeres let ved platformen af hensyn til placering 

af borde-bænke-sæt og muligheden for evt. at vende med 

handicaptransport. 

 

3) En p-plads på ca. max. 8 x 10 m i det sydvestligste hjørne af matriklen 

mellem Naturstyrelsens markvej og Ellemosevej. Indkørsel sker via 

eksisterende markvej. P-pladsen etableres ved at rømme arealet for 

vegetation, planere og grusbefæste arealet. Afrømmet jord skrabes 

sammen til små volde rundt om p-arealet og der plantes buske på volden 

ind mod eksisterende bevoksning. Træ efterlades på ejendommen, dog 

køres større rodstød bort. På p-pladsen, evt. ved indgangen til markvejen, 

kan opsættes en info-tavle. Naturstyrelsen opsætter bom eller kæde over 

Naturstyrelsens vej, så uvedkommende motorkørsel undgås. 

 

I forbindelse med projektet vil den eksisterende markvej blive oprettet og 

grusbefæstet fra Ellemosevej til fugleplatformen, så den bliver tilgængelig for 

kørestolsbrugere (max terrænstigninger/-fald på 1:20). Evt. rent overskudsjord fra 

afrømning af markvejen udjævnes i tyndt lag (maks. 0,5 m) på markarealerne øst 

for vejen. Vejen vil fremover i særlige tilfælde og efter tilladelse fra Naturstyrelsen 

kunne bruges til evt. handicap-transport til fuglekiggerplatformen, ligesom 

landbrugsmaskiner fra tid til anden i tørt vejr kan benytte vejen. Et eksisterende 

jagtskjul fjernes. 
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Supplerende oplysninger: 

 

Varetagelse af hensynet til fuglelivet 

Der er i forvejen offentlig adgang til området via Naturstyrelsens markvej, hvor 

forstyrrelser fra personers adgang sløres af urtevegetation og buske i skel. 

Etablering af fuglekiggerplatformen forventes ikke at medføre yderligere 

forstyrrelser af fuglelivet, da den dels er i tilpas afstand til vandflade og enge til at 

undgå forstyrrelser, dels fordi platformen bliver tilgængelig fra ”bagsiden”, dels 

fordi fuglene vænner sig til, at besøgende bliver på platformen. Der vil ikke være 

adgang til engarealerne nord for platformen, som i dag er hegnet, ud over, hvad 

der allerede gælder. 

 

Der kan opstå kortvarige forstyrrelser i anlægsfasen, som tilstræbes lagt i 

efterårsmånederne, så forstyrrelser af ynglefugle undgås. Fugle i bredningen vil 

ikke blive forstyrret, og rastende gæs på de omkringliggende marker vil kortvarigt 

blive omfordelt. 

 

Varetagelse af landskabelige hensyn 

Platformen med tilhørende rampe udformes i lav højde og i naturmaterialer og vil 

knapt kunne anes i landskabet, heller ikke fra vest- og nordvestsiden af bredningen 

(Tibirke Kirke og Bækkebrovej), hvor det mest tydelige indblik vil være.  

 

P-pladsen lægges direkte i tilknytning til eksisterende vej og vil ikke påvirke 

landskabet. 

 

Trafikale hensyn 

P-pladsen anlægges med henblik på at få evt. besøgende biler væk fra landevejen. 

Det vil være en forbedring af de hidtidige forhold, hvor besøgende har parkeret 

langs Ellemosevej. 

 

Gribskov Kommune har udtalt, at en tilladelse efter vejloven ikke er nødvendig, da 

der allerede eksisterer en udkørsel fra markvejen. P-pladsen vil forbedre 

oversigtsforholdene, jf. vedlagte bilag 5. 

 

Afrunding 

Det er aftalt med ejerne, at offentlighedens adgang til platform og p-plads vil blive 

tinglyst på ejendommen for en 20-årig periode. Nationalparken og ejerne af 

ejendommen imødeser kommunens godkendelse af projektet, der vil bidrage til at 

indfri nationalparkplanen og skabe bedre muligheder for lokale og besøgende. 

 

Evt. spørgsmål i sagen kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Rudfeld 

Projektleder 

LAR@danmarksnationalparker.dk 



 

 
Grusparkeringsplads max. 8x10 

m 

Fuglekiggerplatform med tilhørende rampe 

Markvej, der afrettes med grusbefæstning 

Bilag 1: Oversigtskort over lokalisering af ansøgt fuglekiggerplatform og grusparkering på matr.nr. 14 a, Ramløse By, Ramløse 
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