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OVERFREDNINGSN.\'VN1~T S KENDELS ESPROTOKOL.

Aar 1947, den 13.December, afsagde 8verfredningsnævnet
paa Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 719/46 vedrørende Fredning af "Aasen" syd for Hornbæk.

I den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-
kreds den 23.Qktober 1946 afsagte Kendelse hedder det;

"Ved Skrivelse af 6.Juni 1944 rejste Danmarks Naturfred ..
ningsforening Sag om Fredning af visse Dele af det karakteristiske,
delvis skovbevoksede Aasparti, der i østvestlig Retning strækker
sig syd for Hornbæk. Det drejede sig om den østlige og vestlige
Del af Aasen. Da det under Sagens Behandling har vist sig, at den
vestlige Del af Aasen, beliggende paa ~atr.Nr. 2a Holmegaard, Hornb~k
Sogn, allerede er fredet ved Overenskomst af 6.December 1917, drejer
Sagen sig kun om den østlige Del af Aasen, der er beliggende paa
Matr.Nr. 3s og 4m af HOl'nbæk By og Sogn, hvilke Matrikulsnumre
ejes af Gaardejer Axel Lund, "stenstrupgaard". Aasens Gr~nser kan be-

\stemmes saaledes;
Mod Syd; Den sydlige Grænse af Matr.Nr. 3s og 401,
mod Vest; den vestlige Grænse af Matr.Nr. 3s,
ved øst; Den østlige Grænse af Matr.Nr. 4m,
mod Nord; Vejen paa Matr.Nr. 3s og en Linie paa Matr.Nr. 4m trukket
i Vejens Forlængelse.

Gaarde jer I,und har protesteret mod Fredning og anført, a t

han lader foretage Udgravning af Sten og Grus i Aasen, samt at han
har Tilbud paa Køb af den vestlige Del af Aasen for 10.000 Kr.
Han har do~ ikke dokumenteret dette. Han har paastaaet sig til~endt
en grstatning paa 30.000 Kr.

Paa Mødet den ?l.Maj 1946 oplyste Statens tilsynsførende
med private Skove, Statsskovrider Engberg, at den paa Åsen værende
Bevoksn~ng var Fredskov. Sagen blev i denne Anledning udsat for at
indhente en Erklæring fra Landbrugsministeriet.

Ministeriet har i en Skrivelse af 12.September 1946
til den tilsynsførende Skovrider meddelt, at Ministeriet i tidligere
Sager har udtalt, at Fredskov ikke uden Ministeriets Tilladelse
maa omdannes til Grusgrav o.l. Paa den anden Side kan man ikke
under Henvisning til Skovlovene Bestemmelser forhindre en Afgrav-
ning i Forbindelse med Hugst og efterfølgende Planering over en
længere Aarrække, naar Skovlovens Bestemmelser om god Skovdrift
ikke overtrædes. S:~afremt der iværksættes totoal Fredning af Aasen,
maa Fredskovspligts Byrder efter Landbrugsministeriets Formening
bevirke en ringere Erstatning, end hvis Aasen ikke var ~ndergivet
Fredskovpligt •
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I en Erkl~ring af '.Oktober 1946 fra Stategeolog Keld

Milthera hedder det:
"Horneby Aas er af meget betyd~lig videnskabelig

Interesse ikke mindst derved, at der stadig er Uenighed om dens Op-
rindelse.

Den ene Opfattelse gear ud pae, at Bakkeryggen er en
Randmoræne, idet Vægten i Argumentationen dels lægges pas Uregdl-
mæssigheden i Lagene i s~lve Aasen, som anses for. at være opstaaet
ved en Sammenskydning fra Siden, dels pae Terrænfnrmerne i Omeg-
nen, som tydeligt viser en betydelig j~vnere Overflade Sydvest for
Bakken, hvilket tolke s som det isfrie Land uden for den Isrand, ved
hvilken Bakkeryggen er opstaaet som en Randdannelse.

Den anden Opfattelse lægger Vægten paa Stenindholdet,
som rummer en overvejende Mængde Blokke fra østersøens Bund og deL've~
staar i Modsætning til de underliggende Jordlag, der bærer Præg af ~_l-
førsler med Isstrømme fra Nordøst. Bakkeryggen maa derved være afs~
af en Isstrøm, som er kommet op gennem selve Øresund, den saakaldte
0resundagletscher, som danner Afslutningen paa den lange Serie 16-
strømme, der har passeret nordsjællandsk O~raade. Bakkeryggen maa
saaledes være opstaaet paa lange ad Isens B~v'~gelsesretning og maa
alene som Følge heraf henregnes til !asdannelserne. Hertil kommer,
at der i Aasens Midte staar en lodret stillet Væg af Sand, som op-
rindelig er dannet som en Udfyldning af en Spalte i Indlandsisen'.
Aasen viser sig nermed at være beslægtet med visse meget ejendo~~elige
Aastyper, som kun findes ganske fae Steder i Danmark, og som kun er
beGkrevet i meget faa Tilfælde i andre Lande.

Da Horneby Aas, som man vil 1'orstaa er en geologisk Se...'-
dighed, benyttes den ofte til Demonstration saavel for studerende som
for Skoleelever her i Landet, men omfattes ogsaa med Interesse af
udenlandske Geologer, der jævnligt faar den forevist ved deres
Besøg her i Danmark."

Gaarde jer Lund erhvervede Ejendommen "Stenstrupgaard", hv,ll~·
til Aasen hører, ved Skøde af B.Juli 1943. Før Kapitulationen havde
Tyskerne gravet Befæstningsanlæg i AaBen og ikke en Gang Ejeren blev
tilstedet Adgang. Efter Kapitulationen er der gravet Gras i Sydsiden
af den østlige Ende af Aasen, og Gaardejer Lund har oplyst at have
haft et Udbytte paa 1200 Kr. for 600 m3 Sten og 1000 Kr. for 1000 m3
Grus.

Under en Skønsforretning, der blev afholdt i Sommeren
1944 i Anledning af en Disput mellem Gaardejer Land og den tidliger.
Ejer, udtaler Skønsmændene, at det ved deres Undersøgelser havde vist
sig, at de Vejmaterialer, der fandtes nogenlunde tilgængelige,
kun fandtes i me get ringe Mængder (skønnedes ikke at ove t'sUge 200 m3).

Da de~ senere er gravet langt større Mænr,der Materialer,
kan der ikke læJges afgørende Vægt paa denne Skønserklæring.

Nævnet finder, at Aasen med de ovenfor nævnte Grænser
dels af landskabelige Grunde og dels af videnskabelige Grunde bør
fredes, saaledes at der ikke paa det fredede maa beby~ges eller fore-
tages Afgravning, og s8aledes, at den paa Aasen værende Bevoksning
bevares som Løvskov, saaledes at Hugst kun maa finde Sted efter
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Udvisning af den tilsynsførende Skovrider ved private Skove i Fre-
deriksborg Amt."

I Kendelsen anføres dernæst en Række specielle Forbud
med Hensyn til Arealets Benyttelse, og det bestemmes til Slut
i Konklusionen;

liDetovenfor nævnte Areal af M~jtr.Nr. 3s og 4m Horn-
bæk By og Sogn, kaldet AaBen, fredes, saaledes at Tilstanden paa det
ikke maa forandres og saaledes, at Bevo~sningen bevares som Løv-
skov, hV0r Hugst kun maa finde Sted efter Udvisning af den tilsyns-
førende med private Skove i Frederiksborg Amt.

Det skal navnlig v~re forbudt:
a. at o~føre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure eller

lignende eller anbringe andre Indretninger, der kan virke mispryden-
de, herunder Ledningsmaster og lign~nde,

b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som
Lejrplads.

c. at benytte Arealet til Parkering,
d. at foretage Af~ravning eller Opfyldning af det naturlige Jordsmon

eller henkaste Affald derpaa,
e. uden Frednings:nyndighedel'nes Samtykke at iværksætte Kulturforan-

staltninger paa Arealet, herunder foretage Jordarbejder, opsætte
nye Hegn o.lig.,

f. uden Fredningsmynd1ghedernes Tilladelse at udstykke Arealet eller
anlægge Veje eller Stier eller tilstaa Trediemand Vejrettigheder
over Arealet.

Disse Besternmelser vil være at tinglyse paa Matr.Nr. 3s og
4m af Hornbæk By og Sogn. Paataleret har Fredningsn~vnet for Frede-
riksborg Amt, Direktoratet for Statsskovbruget og Danmarks Natur-
fredningsforening.

Der tillæg~es Ejeren, rraardejer Axel Lund, en Erstatning
paa 8.000 Kr.,der udredes med Halvdelen af Statskassen og med Halv-
delen af Frederiksborg Amtsfond.

Denne Kendelse medfører ingen Hindring i, at Arealet
fortsat benyttes til ~ræsning af løsgaaende Kreaturer."

Sagen er forelagt for Overfredningsnævnet i Henhold
til Naturfredningslovens § 19, Stk. 3, hvorhos den er indanket af
Gaardejer Axel Lund, der paasta~r Kendelsen ophævet, subsidiært
Erstatningen forhøjet.

Overfredningsn~vnet har den 27.September 1947 besigtiget
Arealet og forhandlet bl.a. med Gaardejer Axel Lund, med hvem der
opnaaedes Forlig, hvorefter Erstatningen bliver 8000 Kr. som fast-
sat i Kendelsen.

Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i Ken-
delsen anførte, vil denne være at stadfæste.

T h i b e s t e ro m e B ;
Den af Fredningsnævnet tor Frederiksborg Amtsraadskreda
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den 23.0ktober 1946 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af "Aasen"
i Hornbæk stadfæstes.

I Erstatning udbetales der Gaardejer Axel Lund 8000
Kr., der udredes af Statskassen og Frederiksborg Amtsfond hver med
Halvdelen.
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REG. NR" y.

UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

Aar 1946, den ?3.0ktober blev af Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt i Sagen angaaende Fredning af "Asen" syd for
Hornbæk afsagt saalydende

KENDELSE;
Ved Skrivelse af 6.Juni 1944 rejste Danmarks Naturfred-

ningsforening Sag om Fredning af visse Dele af det karakteristiske,
delvis skovbevoksede Aasparti, der i østvestlig :letning strækker sig
syd for Hornbæk. Det drejede sig om den østlige og vestlige Del af
Aasen. Da det under Sagens Behandling har vist sig, at den vestlige
Del af Aasen, beliggende paa Matr.Nr. ?a Holmegaard, Hornbæk Sogn,
allerede er fredet ved Overenskomst af 6.December 1917, drejer
Sagen sig kun om den østlige Del af Aasen, der er beliggende paa
Matr.Nr. 38 og 4m af Hornbæk By og Sogn, hvilke Matrikulsnumre ejes
af Gaardejer Axel Lund, "stenstrupgaard". Aasens Grænser kan bestemmes
saaledes;
Mod Syd; Den sydlige Grænse af Matr.Nr. 38 og 4m.
mod Vest; den vestlige Grænse af Matr.Nr. 3s,
ved øst ; Den østlige Grænse af Matr.Nr. 4m,
mod Nord; Vejen paa Matr.Nr. 3s og en Unie paa Matr.Nr. 4m trukket i
Vejens Forlængelse.

Gaardejer Lund har protesteret mod Predning og anført, at
han lader foretage Udgravning af Sten og Grus i Aasen, samt at han
har Tilbud paa Køb af den vestlige Del af Aasen for 10.000 Kr. Han
har dog ikke dokumenteret dette. Han har paastaaet sig tilkendt en
Erstatning paa 30.000 Kr.

Paa Mødet den 21.Maj 1946 oplyste statens tilsynsførende
med private Skove, Statsskovrider Engberg at den paa Aasen' værende
Bevoksning var Fredskov. Sagen blev i denne Anledning udsat for
at indhente en Erklæring fra Landbrugsministeriet.

Ministeriet har i en Skrivelse af l2.September 1946 til
den tilsynsførende Skovrider meddelt, at Ministeriet i tidligere Sager
har udtalt, at Fredskov ikke uden Ministeriets ~'illadelse maa omdan-
nes til Grusgrav o.l. Paa den anden Side kan man ikke under Henvis-
ning til Skovlovena Bestemmelser forhindre en Afgravning i Forbindelse
med Hugst og efterfølgend~ Planering over en længere Aarrække, naar
Skovlovens Bestemmelser om god Skovdrift ikke overtrædes. Saafremt
der iværksættes total Fredning af Aaaen, maa Fredskovpligts Byrder
efter Landbrugsministeriets Formening bevirke en ringere Erstatning
end hvis Aasen ikke var undergivet Fredsko~ligt.

t en Erklæring af 3.0ktober 1946 fra statsgeolog Keld
Milthers hedder det;

"Horneby Aae er af meget betydelig videnskabelig Interes_
se ikke mindst derved, at der stadig er Uenighed om dens Oprindelse.
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Den ene Opfattelse gaar ud paa, at Bakkeryggen er en

Randmoræne, idet Vægten i Argumentationen dels lægges paa Uregel-
mæssigheden i Lagene i selve Aasen, som anses for at være opstaaet
ved en Sammenskydning fra Siden, dels paa Terrænformerne i Omegnen,
som tydeligt viser en betydelig jævnere Overflade Sydvest for Bakken,
hvilket tolkes som det isfrie Land uden for den Isrand, ved hvilken
Bakkeryggen er opstaaet som en Randdannelse.

Den anden Opfattelse lægger Vægten pas Stenindholdet, som
rummer en overvejende Mængde Blokke fra østersøens Bund og derved
staar i Modsætning til de underligsende Jordlag, der bærer Præg af
Tilførsler med Isstrømme fra Nordøst. Bakkeryggen maa derved være
afsat af en Isstrøm, som er kommet op gennem selve Øresund, den
saakaldte Øresundsgletscher, ~om danner Af81utnin~en paa den lange
Serie Isstrømme, der har passeret nordsjællandsk Omraade. Bakke-
ryggen maa saaledes være opstaaet paa langs ad Isens Bev'Egelseeretni'"":
og maa alene som Følge heraf.henregnes til Aasdannelserne. Hertil
kommer, at der i Aasens Midte staar en lodret stillet Væg af 8and, som
oprindelig er dannet som en Udfyldning af en Spalte i Indland~isen.
Aasen viser sig hermed at være beslægtet med visse meget ejendommelige
Aastyper, Bom kun findes ganske faa Steder i Danmark, og som kun er
be~krevet i meget faa Tilfælde i andre Lande.

Da ilorneby Aas, som man vil forstaa, er en geologisk
Seværdighed benyttes den pfte til Demonstration saavel for studerende
som for Skoleelever her i Landet, men omfattes ogsaa med Interesse af
udenlandske Geologer, der jævnligt faar den forevist ved deres ~esøg her
i Danmark."

Gaardejer Lund erhvervede Ejendommen "Stenstrupgaard", h\ :-
til Aasen hører., ved Skøde af S.Juli 1943. Før Kapitulationen havde
Tyskerne gravet Befæstningsanlæg i Aasen og ikke en Gang Ejeren blev
tilstedet Adgang. Efter Kapitul~tionen er der gravet Grus i Sydsiden
af den østlige Ende af Aasen, og Gaardejer Lund har oplyst at have haft
et Udbytte paB 1200 Kr. for 600 m3 Sten og 1.000 Kr. for 1000 m3

Grus.
Under en Skønsforretning, der blev afholdt i Sommeren

1944 i Anledning af en Disput mellem Gaardejer Lund og den tidligere
Ejer, udtaler Skønsmændene, at det med deres Undersøgelser havde vist
sig, at de Vejmaterialer, der fandtes nogenlunde tilgængelige, kun
fandtes i meget ringe Mængder (skønnedes ikke at overstige 200 m3)

Da der senere er gravet langt større Mængder Materialer,
kan der ikke lægges afgørende V~gt paa denne Skønserklæring.

Nævnet finder, at Aasen med de ovenfor n~vnte Grænser dels
af landskabelige Grunde og dels af videnskabelige Grunde bør fredes,
saaledea at der ikke paa det fredede maa bebygges eller foretages Af-
gravning, og 8saledee, at den paa Aasen værende Bevoksning bevares som
Løvskov, saaledes at Hugst kun maa finde Sted efter Udvisning af den
tilsynsførende Skovrider ved private Skove i Frederiksborg Amt.

Det skal navnlig være forbudt;
a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure eller

lignende eller anbringe andre Indretninger, d8r kan virke mis-
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prydende , he runder IJedningsmaater og lignende,

b. at benytte Areblet til Teltslagning eller paa anden Maade som
Lejrplads,

c. at benytte Arealet til Parkering,
d. at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jords-

'mon, eller henkaste Affald derpaa,
e. uden Fredningsmyndighedernea Samtykke at iværks~tte Kulturforan-

stal tning paa Are~Jlet, herunder foretage Jorda rbe jder, opsætte
nye Hegn o. lien.

f. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at udstykke Arealet eller
anlægge Veje eller Stier eller tilstaa Trediemand Vejrettigheder
over Arealet.

~fter det foreliggende mener Nævnet, at der bør til-
kendes Ejeren en Erstatning paB 8.000 Kr., der udredes med Halvdelen
af Statskassen og Halvdelen af Frederiksborg Amtsfond.

T h i e r a g t e s :
Det ovenfor nævnte Areal af Matr.Nr. 3~ og 4m Hornb~k Ey

og Sogn, kaldet Aasen fredes, saaledes at Tilstanden paa det ikke
mas forandres og saaledes, at Eevoksningen bevares som Løvskov, hvor
Hugst kun maa finde .3ted efter Udvisning af den tiloynaførende med
private Skove i Frederiksborg Amt.

Det skal navnlig være forbudt;
a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder. Skure eller

lignende eller anbringe andre Indretninger, der kan virke
misprydende, herunder Ledningsrnaster og lignende,

b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejr-
plads,

c. at benytte Arealet til Parkering,
d. at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jords-

mon, eller henkaste Affald derpaa,
e. uden Fredningsmyndighedernes Samtykke at iværksætte Kulturforansta1t.

ninger paa Arealet, herunder foretage Jordarbeljder, opsætte nye
Hegn o. 11gn.

f. uden Fredningsmyndighedernee Tilladelse at udstykke Arealet eller
anlægge Veje eller Stier eller tilstaG Trediemand Vejrettigheder
over Arealet.

Disse Bestemmelser vil være at tinglyse paa Matr.Nr.
3s og 4m af Hornb~k By og Sogn. Paataleret har Frednin~snævnet for
Frederiksborg Amt, Direktoratet for Statsskovbruget og Danmarks
Naturfredningsforening.

Der tillægges Ejeren, Gaardejer Axel Lund en Erstatning
paa 8.000 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og med Halv-
delen af Frederiksborg Amtsfond.

Denne Kendelse medfører ingen Hindring i, at Arealet
fortsat benyttes til Græsning af løsgaaende Kreaturer.

V.Petersen. Carl Poulsen.
Hel,8e Olrik.

Suppl.

, I
I

I
: ,

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  





Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 18. december 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FN-NSJ-025-2016 – Ansøgning om lovliggørende tilladelse af fældning af træer på Horneby 
Ås, Helsingør Kommune og godkendelse af fremtidig drift med fældning til foryngelse af sko-
ven 
 
Ansøgningen 
 
Helsingør Kommune har den 11. april 2016 ansøgt om lovliggørende tilladelse til, at Nordsjællands 
Park og Vej, der er driftsselskab for Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune, den 16. marts 
2016 har fældet to træer, der er omfattet af fredningen af Bøgehøjsgårds Ås (Se om placeringen ne-
denfor under Naturstyrelsens udtalelse).  
 
Helsingør Kommune har endvidere ansøgt om, at fremtidige fældninger, der er begrundet i vælt-
ningsrisikoen, og fældninger, der sker som led i skovens foryngelse, kan ske uden forelæggelse for 
fredningsnævnet.  
 
Fældningen var ifølge en udtalelse fra Nordsjællands Vej og Park begrundet i, at træerne var angre-
bet af kulsvampeangreb, og at der var fare for at de ville vælte ud over hhv. en grusvej/sti og en 
brugsgræsplæne. 
 
Helsingør Kommune har tillige indhentet en udtalelse fra Naturstyrelsen Vestsjælland, der efter det 
oplyste, er tilsynsførende forstvæsen. Det fremgår af udtalelsen, der er afgivet efter foretagen besig-
tigelse, at fældningerne har været yderst velbegrundede henset til den fare, som træerne udgjorde 
for skovgæster. 
 
Naturstyrelsen Vestsjælland har endvidere udtalt, at skoven fortrinsvis består af gammel bøg på 
mere end 150 år, der i vidt omfang må antages at være udlevet inden for de nærmeste årtier. Der er 
næsten ingen skovopvækst på toppen og siderne af åsen. En gradvis foryngelse af skoven, der bør 
påbegyndes i de kommende år, kan ske ved let jordbearbejdning og efterfølgende lysning ved fæld-
ning af enkelte træer, hvis bøgeplanterne spirer.  Hvis der ikke gøres noget vil bevoksningen bryde 
sammen over en årrække, hvorefter der må genplantes over det hele. 
 
Udtalelse fra Naturstyrelsen  
 
Naturstyrelsen har i en udtalelse af 1. juni 2016 anført, at Helsingør Kommune har oplyst, at fæld-
ningen af de to træer er sket ved Nålemagervej 7 i Hornbæk, og at arealet, hvor træerne stod derfor 
er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1947 om fredning af Horneby Ås. 
Det hedder bl.a. i afgørelsen: 
 
”Det ovenfor nævnte Areal af Matr.Nr. 3s og 4m Hornbæk By og Sogn, kaldet Aasen, fredes, saale-
des at Tilstanden paa det ikke maa forandres og saaledes, at Bevoksningen bevares som Løvskov, 



og hvor hugst kun må finde sted efter Udvisning af den tilsynsførende med private Skove i Frede-
riksborg Amt.” 
 
Udtalelse fra DN Helsingør 
 
Danmarks Naturfredningsforening Helsingør har i en udtalelse af 23. maj 2016 anført, at frednings-
bestemmelserne må tolkes således, at foryngelse af skoven skal ske ved fældning og genplantning, 
hvis der ikke er passende opvækst. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet give dispensation fra en frednings-
bestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 
 
Det lægges til grund, at sagen vedrører det areal, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse 
af 13. december 1947. 
 
Fredningsnævnet godkender herefter fældningen af de to træer.  
 
Endvidere godkender fredningsnævnet for sit vedkommende den drift af skoven, som Naturstyrel-
sen Vestsjælland har foreslået, således at Helsingør Kommune ikke behøver at ansøge om fred-
ningsnævnets tilladelse til fældning af træer, der sker for at forynge skoven eller for at afbøde risiko 
for væltning. 
 
Betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4, er opfyldt. 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 
2016 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 
 
 
 

Morten Larsen 
Nævnsformand 

 
 
 
  
 
 
 
Vejledning om klage 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lig-
nende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-
len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 anmod-
ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 
Helsingør Kommune, att: Anne-Marie Møldrup, amo55@helsingor.dk 
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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