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Dispensation til dyrehold i Utterslev Mose 
 

Der gives hermed dispensation til dyrehold bestående af maksimalt 

fire stykker kvæg, inden for byzone til afgræsning af et udvalgt områ-

de på matrikel nr. 985, Emdrup (Højmosen, Utterslev Mose). Området 

er udlagt til fritidsformål og er p.t. ikke omfattet af en lokalplan.  

 

Dispensationen gives efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 467 af 

23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 8, stk. 3. Di-

spensationen er tidsbegrænset og kan forlænges ved ansøgning. 

 

Dispensationen kan med kort varsel inddrages:  

 

1. Hvis vilkårene i dispensationen ikke overholdes. 

 

2. Hvis arealanvendelsen ændres som følge af ændringer i Kom-

mune- eller Lokalplan. 

 

3. Ved sygdomsudbrud, øget risiko for sygdomsudbrud, udefra-

kommende risikofaktorer samt ved væsentlige begrundede 

klager. 

 

Der er med denne dispensation ikke taget stilling til eventuel godken-

delse eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttel-

sesloven mv. 

 

Ansøgning 

Bispebjerg Lokaludvalg har med ansøgning af 13. april 2015 og sup-

plerende oplysninger af 14. august 2015 og 5. december 2016 søgt om 

dispensation til at have kvæg gående i byzone på et udvalgt område i 

Højmosen, Utterslev Mose (se bilag 1). Kvæget skal afgræsse området 

i perioden fra 1. maj 2017 til 31. oktober 2017, hvorefter de slagtes. 

 

Projektet er med til at inddrage borgere samt skabe den nødvendige 

naturpleje for området. Som udgangspunkt samarbejdes med Højmo-

sen Kogræsserlaug. Der vil desuden være mulighed for at understøtte 

naturrelaterede projekter i samarbejde med de nærliggende skoler. 
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Vurdering og begrundelse 

Ud fra dyreholdets størrelse og størrelsesgrænserne i bekendtgørelse 

nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter § 7, 

stk. 2 vurderes dyreholdet at være af ikke-erhvervsmæssig karakter.  

 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er i miljømæssig henseende bl.a. regu-

leret af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om 

miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af 

visse aktiviteter, § 8, stk. 1 er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold 

ikke tilladt i byzone. Center for Miljøbeskyttelse kan dog jf. bekendt-

gørelsens § 8, stk. 3 dispensere fra forbuddet på vilkår om særlige 

krav til dyreholdet. 

 

Som udgangspunkt vurderer Center for Miljøbeskyttelse, at det gene-

relt ikke er hensigtsmæssigt, at der holdes svin, kvæg, får, geder og 

heste i byzone. Dette er på linje med reglerne i nævnte bekendtgørelse 

nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

Når Center for Miljøbeskyttelse alligevel vurderer, at det er hensigts-

mæssigt at meddele dispensation til dyrehold i Utterslev Mose, så 

skyldes det, at det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at dyre-

holdet med de vilkår, der er stillet, ikke vil give anledning væsentlig 

forurening eller gener for omgivelserne. 

 

Erfaringsmæssigt giver fritgående kvæg ikke anledning til væsentlige 

flue-, lugt- eller støjgener. 

 

Center for Miljøbeskyttelse har desuden i vurderingen lagt vægt på, at 

der er væsentlige fordele ved afgræsning af området. Græsning sørger 

for at områder ikke gror til i krat, og tilgodeser samtidig de højere 

urter. Græsning spiller også en vigtig bonusrolle i bekæmpelsen af 

invasive plantearter - dvs. planter som har en negativ effekt på den 

oprindelige biodiversitet, flora og/eller fauna.  

 

De sumpede områder i mosen gør det vanskeligt at holde vegetationen 

nede ved hjælp af maskiner. Græsning er desuden langt mere skån-

somt for dyr og planter end brug af tunge maskiner. 

 

Større dele af området er i dag dækket af invasiv gyldenris, som ikke 

giver vegetationsdække om vinteren. Græsning med kvæg vil betyde, 

at områderne med gyldenris i stedet erstattes af græsdomineret vegeta-

tion, og at næringsstoffer fra luften om vinteren optages i vegetationen 

– og ikke udvaskes fra bar jord, som er tilfældet i dag. 

 

Sidst, men ikke mindst, er projektet i tråd med kommunens ønske om 

at involvere borgerne i udvikling og pasningen af de grønne arealer og 
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støtte frivillige københavnere, der ønsker at starte grønne projekter op 

på de kommunale arealer og gøre en forskel for naturen 

 

Det er derfor Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at det er miljø-

mæssigt forsvarligt, at der meddeles dispensation til det søgte dyre-

hold inden for byzone. 

 

 

Vilkår for dispensationen 

1. Dyreholdet skal etableres og drives som beskrevet i ansøg-

ningsmaterialet. 

 

2. Dyrene må være på arealet i perioden fra 1. maj 2017 til 31. 

oktober 2017. 

 

3. Dyreholdet skal bestå af kvæg af racen Angus, og antallet må 

på intet tidspunkt overstige fire dyr. 

 

4. Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening el-

ler gener for omgivelserne. 

 

5. Der skal være dagligt opsyn med dyreholdet, og dyrene skal 

have adgang til vand og tilstrækkelig føde. 

 

6. Eventuelt tilskudsfoder skal gives på en måde, så det ikke til-

trækker rotter. 

 

7. Ved opstilling af fodertrug og drikkekar skal der tages hensyn 

til eventuelle naboer. 

 

8. Foldarealer skal indhegnes tilstrækkeligt grundigt til, at dyrene 

bliver på egne arealer. 

 

9. Hegnet skal placeres som vist i bilag 1. Låger til foldene skal 

placeres, så publikum tilgodeses. 

 

 

Klageadgang 

Denne afgørelse kan jf. § 21 i bekendtgørelse nr. nr. 467 af 23. maj 

2016 om miljøregulering af visse aktiviteter ikke påklages til anden 

administrativ myndighed. Eventuelt søgsmål til prøvelse af denne af-

gørelse skal være anlagt senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 101. 
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for 

Miljøbeskyttelse på e-mail miljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 2170 2650. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Linda Pedersen 

Kemiingeniør 
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Bilag 1 

 

 
 

 

 

Indhegningen dækker et areal på ca. 7,9 hektar. 


