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Vilkår (1. udkast) fra Hillerød og Gribskov Kommuner til SNS, Nordsjælland maj 2008 

Dispensationen gives på følgende vilkår:

At projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet  

Af hensyn til dyre- og plantelivet i området, skal anlægsarbejdet foretages indenfor perioden 1. august til 31. 
marts.   

At materiale til lukning af grøfterne ikke tilføres udefra, men hentes fra en zone indenfor de nærmeste 2 
meter og maksimalt ned til 0,5 meters dybde, fra den enkelte grøft.  

At kørsel med maskiner og skovdrift undgås og arealerne henligger som urørte, hvor der skabes mere fugtig 
jordbund som følge af grøftelukninger. Herved mindskes risiko for ødelæggelse af fortidsminder. 

At der ikke køres med maskinel i naturtyperne Skovbevoksede tørvemoser og i Elle- og askeskove ved 
vandløb, søer og væld. Såfremt der lukkes grøfter i disse, skal lukning foretages manuelt. 

At naturtilstanden overvåges for hhv. de Skovbevoksede tørvemoser og Elle- og askeskove, der påvirkes af 
projektet og at resultatet af overvågningen årligt afrapporteres til kommunen.  

At der iværksættes nødvendige afværgeforanstaltninger, såfremt ovennævnte overvågning viser at 
naturtyperne Skovbevoksede tørvemoser og Elle- og askeskove bliver vådere end gunstigt for deres bevaring 
og at dette sker i samarbejde med kommunen.  

Der etableres sandfang, hvor der er risiko for materialevandring til eksisterende vandløb under 
anlægsarbejdet. 

At projektet ikke medfører afvandingsmæssige problemer på arealer tilgrænsende statens jorder. 
 
At grøfterne dækkes til oprindelig bund og i fuld længde 

At stubbefræsning undgås og højst til jordniveau på enkelttræer, samt at fræsning undgås mellem træer. 
Herved tilsigtes at skjulte fortidsminder ikke beskadiges.  

At højryggede agre i nærheden af grøftelukninger ikke bliver vådere og at der ikke foretages drift og kørsel 
på disse arealer i anlægsfasen og herefter. 

At der anvendes køreplader, såfremt der køres indenfor beskyttelseszonen til fortidsminder. 

Der skal i god tid inden anlægsarbejdet startes, aftales et samarbejde med lokalmuseerne, så museerne har 
mulighed for at registrere og sikre eventuelle fortidsminder eller oldsager og diger?). Planlægning af 
anlægsarbejdet skal ske i samarbejde med lokalmuseet, jf. museumslovens § 27.  

At dispensationen ikke udnyttes, før der foreligger en dispensation fra Kulturarvsstyrelsen. 

At anlægsfasen afventer Kulturarvsstyrelsens afgørelse og at Kulturarvsstyrelsens retningslinjer følges for 
beskyttede diger, fortidsminder og kulturarvsarealer.  
 

(Disse vilkår blev ikke accepteret af SNS, Nordsjælland) 


