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4. r~:lrta 19-14.

Vedrorende Fredninr,er ved Sjmloø.

tlu1!ldf .J, I.~ ~~ J i.f - 1-l-j Y ,n _d nr· V"'I 1-&'1. (;fJ..~J(
I OVerfrcdning8novnets Kendelse af 26/10 1940 veurørende

Frednit18 ved SjC'!loø vest for !l.skemose Skov eaa ncdenataacnde
,jndrineer foretar,oo 30m Følee af Stinn1qgene, jfr. Statsniniote-
riets Skrivelse af 26/1 1944 til Ekapropriationskommiaoionen
vedrørende Stianlmeenc.

1) Paa den Del af "BjerGet" (r-!a.tr.Ur. 2 ,!!, Knjerod), der lieGer
øst for Stien, bortfalder Bcstem~eloen om Almcnho(lcns Ret
til Fordoel OG Ophold.

2) faa den Dal af r.!atr.rTr. 2 ~, Kajorod og 28!!, Sjuloø, dor
licaer nord for Stien 1anes Soen samt pan et 3 ID bredt
Areal ost for Trappen,aives der 11meruleden Ret til Færdacl
OB Ophold.

3) Pa.a L!atr.rTr. 7 ~, Kajerod bortfalder Bestemmelacn om, at
det Areal, der afoattcs mod 10 m ost for den akovbcvoksede
SkrCJnt i Retnine H.V. og uerfll1 mod VeGt i 50 m'o Bredde
reanet fra Ejendonnena oydliCe Skel og dorfra mod nord i
10 m's Bredde fra EjendonnJcna vectlige Skel indtil r,'atr.iTr.
2 .!!, o1<al tjene som AdgnneGvcj til "Bjereet" •

•e
•

tf) DerooIJ ForhandlinGerne for Ekapropriationskonniosionen ved-
rørende Stin.nl~eene om\r.:atr.rrr. 7,!!. Kajorod og 7, SjGJlsø
fOTer til, at den Del, der licaer nord for Stien lanGS Soen,
okal aabncs for Almerulcdcn, da skal der ocoa~ for dette Arealo
vedkommende tilføjes en BeotclJlr:lclGe om, at AlnenheJen eivco
Ret til FeJl"doel og Ophold •

For FOTGtnne.laen af Onfan!jct af rrcJnlnGerne ved 3j:)10o.
Gom siden .\mtanc..'vncta Kendeloe af 24/11 1939 er endre't; ved Ovcr-
fredninG::m~vnetG Kendeloe af 26/10 1940 ae nu i~cn [:n,ll~eo, 'Tilde
det forr.1cntl:tg V:2~CCprdct!ck 1 tlen kOr.1rlenl1eTill'-JGokem1clcJc at
bl"Ll1jt-~lervi Gutterne [joc Helhed (oe ilclce blot :"nJrin.:;ernc) og at
lcJu~'!30 Tillq;alccnuclGan maJ. et r~ort viDendc de nye O:~cnu0li[~c

8C../DliL
Gl":;rwcr, jfr. v/2ulCtgte 3ldtse,Yllvor l\ronlcr mnd AdGang er 'liGt
I:1Ctl Cul Farvo og ota tuo tIuo Aroalc rno r.lod grøn Farve.

c. Dlixcncronc-TTøllcr •
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OVER :l!'HEDNING3N/EVNETS KIINDELSBSPHOTOKOL.

1'1.111'1940 den 26. Olctobe1' aI'sagde Ove1'fredning8nævnet paa Grund-

lag nf mundtlig OS skriftlig Voterine følgende

K c n d e l s c

i Sneen Nr. 349/38 vedrørende Fredning uf Arealer vad Sjælsø.

Efter at Det af Stn.tsministcI'iet nedsatte Udvalg vedrørende

KobenhavnseGneno Grønne Omraa~er havde fo:rhn.ndlet med Ejeren af raatr.

Nr. 211 m.fl. Kajerød By, Birkerød Sogn, vedrørende en Ordning af Fred-

ninGen af den Del nf de n~vnte EjcndomNo, der omfattes n.f den af Over-

fradningsn.Dvnet Godkendte Frednincsplnn I har Udwl1Cet, da en passende

Orunlnc; iklw kllllde 0l1nans, i Sl~rivelfJo .:lt' 15. Ivl:.!I' t r.: 1939 indstillet"

at der' i lIIedfør af 10v Nl'. 129 af 1'3. April 1938 blev rejst Sag om

Fruuning af de for'n-evllte ,\,rualur og i FOl'bindelse hermed af visse

andre n,armere angi vno Arealer ved Sj~1Jl:Jo.

Statsministeriet har i Skrivelse uf 21. April '1939 udtalt Ønske

Otl, at Frednin(.~f.)s' lcun fremmes l dot 0.:1' Udvfllget ane i vne Omfn.ng.

Saaledes fo!'an1cdi{jot har Frednin[;rmævnot for Frederiksborg

AI:ltnru.ndskrccls op ~:....g,;tfin..,:cn til Bchr:mdling og har for si t Vedkommende

afo1uttet donne vod 0n den 24. l'Tovl]mber 1939 afs:lct Fredningskendelse •

Kuntiolooll ga~~r i dot w:Jscntlic;e ud paa, at et Vost for Eske-

uose Skov vuu 3jælsø beliggende Omru3de pau ialt ca. 25 ha, omfat-
c.. ,~~'L

tende rl1ntr. l~r. le Eokemosegao.rd og en ]01 af l:Iutr. Nr. 8b Sjælsø, '

tilhøronde Birkerød KOf,1Ul1lll0, Matr. Nr. 70. Kajerod og Matr. Nr. 7

:'I'~':'Sj~"3lsø, tilhøreri'de A/S Juul Andersen & Co., og Mo.tr. Nr. 20. og 28u,-
'"y, Kujerød, tilhørende Fru Pnula La.rsen, som vist pau det til Kendel··

• ol' "

son hf'lrundc Kort"'l3ko.l henligge son det er, som Græsningso.reo.l, saa-

'L,: : l~de~, at der i~~e uden Tilladelse nf Fredningsnævnet man bygges el,:", '
li' ' I • ...- .._-- ':"'''' ....

r::' l:::"'~~.?~~,~..:n~~r.i~~.~r.~o~ ,~~ L-.~??~~~~!3!1!~.~te~~~ ~..~.~~~~!f.e jh,:~,-:; ~,
1'\ ' ,ler plantes olIer gro.vus ullar nnl:ngges Sti eller Vej, ejheller indtil\ _._I:m._ .......__ ...,.... _ ~ ~ ..,.,- ...~_.~-~-- ._~ - __ .
~ ··~-'I, '

"
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videre rejses Telte, og ~t der til hele Arealet - med en midlertidiG

Undtagelse - skal være Adgang for Almenheden til at færdes og opholde

sig, men indtil videre ikke til Parkvring af Motorkøretøjer.

I Erstatning er dor tilkendt A/S Juul Andersen & Co.

15.000 Kr., Fru P~ula Larsen 34.000 Kr. oG Proprietær N. Porse for

Tab af Grænningsret paa fornævnte Mutr. Nr. 7a Kajurød og 7 Sjælsø

500 Kr. Der er ik1w tillagt Bir1cerød Kommunenogen Erstatning.

Det Ol' derhos bestomt, at Kendelsen kun slml gælde, snafremt

Københavns Kommune inden 3 Mauncder fra S:lecms Afgørulse ved Overfred-

nin;~un::Jvllet indg:.wr p~a at be~ala 5/9 af Erstatnings8ummen.

Saafrernt detto sker, vil Frederiksberg Kommune have at betale

1/9 ~f Erstatnhlgcm. Af Statskassen ydes 2/9 og uf l!'rcderiksborg

Amtsfollcl 1/9.

KundelGcl1 OX'fOl'lJlngt OvcrfrQdningsnævnet i Medfør af Natur-

frec1nlngfJlovunu § 19 0.3' el~ derhos ind:.mkat af samtlige Grunde jere,

Propri0t~DI' PuX'se og 1'rud8riJ'Gberg rommunnlbostyrolse.

V0d FredninCf.m,Dvnuts IC0ndelGo nf 20 •• \pril 1940 I stadfæstet

ved OVl:1',l'ruoninc;snaJVllf.;1t:JKcndcl~;o u.f 25. l'vLlj1940, ur' der tillagt

l!'J'u :PiLU1iL lJlri3Ull un forlods Udbet,.lling pao. 700 Kr. af don hende til-

-Ovr)!'fl'odningsnævnet h,n den 1. Juni 1940 besic;tigot de fre-

docl() IIl'()~·lGI' oS har hurunder forha.ndlet med de fremmød te. Efter de t-

te; or, flcmer..: Hødel' vedrør0nct.e Sagen vedtog man at lude Erstatningerne

i':'lst:::.ntto [tf ~'':...]coationskommisSlonen po.~ GrundlaG af Fredningskendel-

sons Bvnt",wrnelGoI', dOG 8'wlrJdes at ~lmcnhcdens Ret til Færdsel og

Ophold indokrumb;3 tIl ::lt 3':Dl'10 don vestliGe Dal n.f Matr. Nr. 2n,

SOUlJl,'DrlJlcJl'UiJ,ll~1VtJ t P~J.[~et Grkgen vedlogt Kort I ae; 81.1 -;.ledes at dot

Aro:~l ,11' Ilttl'. iJr. 7a, dOl' :.;1:0.1tjene :Jom Adgonc;sv0j til ArcQ,lct, of-

Sl.ett~:: Lled la liicter øst f'or den skovbcvokscdo Skrænt i Retning N. V t)

derfru mod V8St i 50 Meturs Bredde regnet fru Ejendommens sydlige

SkuJ. OB dorfrn mod Nora i 10 Meters Brodde fro. Ejendommens vestligo

Sl~'cl indtil F[\tr. Nr. 2n, pu.f),hvilkon }~jGndomAdganesvcjen fortsæt L):.:B
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i samme Bredile i nordlig Retning til den Del uf :;:;jendommen, der skal
tjene til Almenhedons Ophold.

Ved Brstatningsnnsættelson vil der derhos være at tage Hensyn
til, at størstedelen uf de frededo ,~re~lcr liGGer indenfor en Af-
stand a.f' 300 I,reterfro. Eskemose Skov, hvorved bcn:.crkes,~t der kun
undt~lGelseovis vilde blive givet Tilladelse til BubYCeelso indenfor
donne l\fstand oC; næppe indenfor 150 Meter fra Skoven.

Efter at ~rst~tningsspørgsmunlcne har været forelagt Tnksa-
tionakommissionen til Afgørelse PUi..l. det nnforto GrundInG, har Kom-
misoionen ved Taksutionsfor\rctningor, afholdt dun 7. og 10. Aucust
1940 fastsat ErstutninGcrnc snaledeu:
Birkerød !\:ommune . 1.500 Kr.

14.000A/~ Juul Andersun & Co. ..................................
Ordningen kræver, at der unbringes 00 vedlige-

holdes et forsvD.rlir,t~ir.lc~l<Jm den Del nf Ejon-:.
dOl:I:JonMutr. Nr. 7n K,'ljerød,som :~lmenhcden fu,.r Acl-
gfl!lGtil, og den Del af Ejendor.uncn,_~Y9~·.,,~f?~t;~iltlceer

___ ~.~ .. , ~ ..... • .... _. _ •• _ ..... ~ _..... • ••• ~l l'" ,. ~ r ~ (

Tilfroldet, og at sUclvcl Hcgneto Anbringelse som Vedli-
goholdoloc okor vod Ejorens Poranot~ltninG, hvorfor
dur udover ovonn~"'JvnteErstatning fastsættes en Erstat-
ning for IIe[,'1lotsHnbrincelse pu.~..:. 500
og en Erstatning for Forpligtelsen til dets st~clseva-
rende Vedligeholdolse pan •••.•.••••.•••...•••••••.•••• 500 -.

Idet bemærkes, at Forholdut mellem Ejeren 06 Bru-
geren, Direktør Porse, Lled Hensyn til sidstnævntes Benyt-
talse (Græsningsret pa<l det fredede ;\reul) er angivet i

Sl:ødt:l d.21.Juni 1937, herunder hvorledes der forholdes,
n~t!J.rdet, Græoningsrettun omfatter, ved Beplantning eller
PL,J. u.ndt:nl.1aadcforr.lindskes, bestemmes, at Ejeren (som
modtuger ovonsto.f.J.endeErst,ltning for Hegnets stedse-
vQrende Vedligeholdelse) betaler 25 Kr.

I.

B213360
Linje  
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aarlig for Hegnsvedligeholdelsen til Brugeren, Gan

lænGe Brugsforholdot vedvnrer.

FI'U Paula. Larsen 29.000 l{r.

For Anbringelse og Vedligeholdelse ved Ejerens

Faranst,d tning nf et forsvnrligt Hegn mellem don Del

0.1' Ejendommen, som Almenheden fnor AdG~tnGtil, ae; den

Del, hvor dette ikko Ol' Tilfældet, tillTgC;os der der-

hos dm pnngældcnde en Ers tu tning PClLl •••••••••••••••• 1.000 - •

Dot Ol' ved T<tl:aationcn forudsat, nt Dele af Uutrikulsnumro, Dom

pad, L J~gos FriJdningsscrvi tut I \m..ltrikulores s::xlrskil t I herunder ogsao.

G~rokilt du Dele uf Prcdnings<.lrc~let, hvortil Almenheden funr AdG~ng.

Med Hensyn til Bestemmelserne i Frodningskundeloon vedrørende

i .
I

Pordolingen uf Udgifturno vud Fredningon mucl m:m formene I <l t det,

nn::lr Beotumr;clsen i N..tturfredningslovenG § 17 I stk. 3, brinG<Jo til

Anvundc11:Je, vil V2Jre rettust at paal'"3{:;Covedkommonde Kor.1munerat

Udi udo un via Del ~tf :;~rnt,Ltnin.:;on, o::; 1'1:.manser S~talodos Kondulsens

bctinC<Jdc POrE for mindru vel stun~undc med Loven.

Ovorfr-Jdninc;cnJJvnct k[.n dOI'hOD ilcko til træde, at det poo.1Jlggco

Kobonh,.tvwJ oc ~'r')dorilwbel'[, I~oml;1Unor.J.t .J.fholue tils;,mI:1en en f3~liJ,

stor Del so~ 2/~ ~f Udcift<Jrno ved Fr~dninGon, i hvilken llense~nde

bl. ".,. ko.n bC;I'1mrku8, ,tt llovodGtadskor.ll.1Unl~In() 1(un forvonteo at mclattc

dol t: .Go i Udc;ift,).r'ne ved de kommendo FredninGer I der er on Følgc .li'

l!'rudninC;:3pLmun. Dut vil h~ller ikku kunne hævdes I ,tt en Fredning

oor: don foroligEjunde udelul{kendc er i Hovedst~dsbofolkningcns In tcr-

UUDO, idet Frjholdelsun of nnturskønne Arc~lur for Bebygcelse m.v.

lj.cu r;l(t,. vol er til Fordul for vedkomocnde Egns Beboere.

U_n finder horufter, ;tt Erstatningoudgifturno b0r udredeD med

5/18 :.f Kabcnhavns og FredoI'ikoberg Ko;TunOI' , fordel t ef tor Folket'll t

l:led 1/10 af Bir1~Qr(HJ.Kommuno, r:lCd 4/18 uf Fredoril:sborg Amtofond og

rJ<.:u. 8/18 af sto.tuk:wson.

Del.Ovcrfrodnil'lgsn i)vnot iøvrigt i det vJ3scntligo km til tl':Dde

det i Kendelnun ~mf'ørto, vil denne V3Jro at s tadfæote fJod de o.f dot
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fornnst~Qcndc følgende Ændrineer.

T h i b c s t c rn ro c s :

Den (lf Fredningen .:lvnet for Frederiksborg j\rntsrnndskrods den

24. Novcnbor 1939 ~fsQgtc Kundelue vedrørendo Fredning af Aro~lcr

dringor.

ved 8jælsø ntndfæsten ned de df det forcl.nst,j.~cnde folgcndc Æn-

I ~

, .

Ud3kriftons RiG-
tighed bekr::;;ftos

.~~t:>(~
OverfrodnineGl1<.A;vn(~tD~)fjrct'::3r •



•

•

-- ... _ ........

812
i"o" .,,~ '.") tl):.!

~ """>1> tf ,,""• i"~ 1:3 A~< ~
~ • "' ... JOUJ~..htjttc

"f
,- ,

4;'l.."l.) .
• ~ "I """-lQ tJ: (Ii::·.,., '"lQ o

7~
~

• ~ .-::;.,~
;, '" =.

" >~ t t,:;).

~ l! Q•• > ;;:;')...,
~. ~ ~~"I

.:- .----::.-

el;
, 2':

N

4-<!
v

,
[" I FREDET /'1OD OFFEIVTUG ~/,(G

mI ST-4TUS QUO - FREOET
~• ----(:""000 -'-- .-

•

Cl4-

,,,



FREDNINGSNÆVNET>



..... ~

i
l..
,

•

•ti
•

I

I I

REG. NR.

K'"!:NDELSFJ

~froagt den 24. November 1939 ~f Fredningznævnet
for Frederiksborg !Imt.

Ver;t for j~skemoBe Skov, der tilh,.;rerBirkerød ~<ommune,
lifger et aabent Terræn, der skraaner ned mod Slæ1 8ø. Det nfelut-
tes mod Ve~t CG 500 m fra Gkoven uf en høj Rakke, hvorfra mun har
Overblik over Søen6 Om~ive18er. En Lund af høje Træer, beliGgende
C~ 300 m fra Skoven, danner Midtparti i det smukke Landskab. Mellem
den omtr'lte Bakke og Søen findes ved denne nogle Sommerhuse; ellere
er dette Omraade ubebygget.

Det bestaar af eller hører til f0lgende Ejendomme: Mod
1st ~atr. Nr. 1~ Eskemosegaard og 8~ Sjæ1sø tilhørende Birkerød Kom-

mune, i Eidten Matr. Nr. 7R:. Kaj erød og 7 Sjælsø tilhørende AI'!! .Tuul
},ndersen & Co og mod Vest Mntr. Nr. 21! og 2t3.§i Kajerød tilhørende
Fru Paula Larsen, g.m. Gaardejer\p. Larsen, Kajerød. Udstykningen af
de Lodder, hvorpua Sommerhusene er byggede, er sket fra ~:atr. Nr. 21!
og 281!; det sidste ligger ved Bredden uf Søen.

Det af Statsministeriet den 2/6 1938 nedsatte Udvalg til
Gennemførelse af f'laner vedrnrende KøbenhllvnsegnenB grønne Ornraader
har udtalt sig for, at der her tilvejebringes et fredet ..real, og
~tatEministeriet har i r,krivelse af 21/4 d .... til Overfredningsnæv-
net tilkendegivet, at det mua ønske Gagen fremmet i det af Udvalget
angivne Omfang.

Udvalgets Indstilling er ledsaget af en Kortskitse, hvor-
til der henvises.

Fredningen skulde herefter gaa ud pas

l. at den nuværende Tilstand ikke maa ændre.s uden Fredningsmyndig-

/
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h..:dernes Tilladelse paa et Areul - pCl!a Kortet ':>L,givet , t' cn blad

Bræmme - omfattende de nævnte ~:jendor:lJne. uog kun en ',Cl id' !'':ltl'.

lTr. 2,å og 28,!!KaJer0d.

iprindelig gik .b'orslaget ud pI a, ut hele uct nwu f\lILl r<ld

b't:rve vlste l,re:l skulde kOlllme ind UnCl€l' delJne FrednIntSBije~ternHlel-

se. som da ogsat.. vilde olllfhtte de til ~:unll~J,)d1U::Jeudsty ..kcue c.l'untle

1.l~,tr. lJr. 2n m.fi. og en mellem dio~e .Jg C0en bcliggenutJ Del :~f

rigtigst ikke under denne Sag at medtage dUHe Grunue. uvis ind-

dragelse unuer Hrednlngen ikke &k~nnes at Være ~f vætienLlig ile-

t~dning i Furhuld til S~~ens derved foranrsagede VidtlJftig~JrelDe.

2. at dtlr t,abnes J..dgang f.:>r A lmenheden tIL Færdsel og Ophold P&u det

nævnte A·re<.<l, sduledee at en J.61 L:f lJ.atr. Hr. 2i±, og 'l!::.. uer liimer
Vest for en punkteret Liniel samt ~tr. lTr. l~ eventuelt udlægges

SJm Lejrpladser.

Disse Jorder udgør i Areal omtrentligt
lILL!. t r. N.• l~ og en Del af 8& 3,1 + 2,8 ha

7!:,. og 7 t 1,2

og det, de r l igger i ndenfor den b laa Bl'æmme Hf

j,iCi.tr. Nr. 1.Q.nenligger udyrket B:>m fri p'luds lurende til

f:koven, :!l'Iatr. Nr. 7!:!:. som G-l'iesgang. L.utl'. ~u. 1112.. 'l Ol- en .el <11' l,lu.tr.

Hr. ~'8i! e l' J";ng og [~JJbred. fl.", tr. Nr. 2~ og 1-8Q. lwn l ieger .:>gSDh Gom

Gr,?'sgang. !'eLte ,-real er uf J.:jel'en bestemt tiL Ucll,tykning til 13elJyL'"

gelse.
Matr. Nr. l~. 8~. 7~, 7 og største lelen nf Nwtr. Nr.

2~ ligger' indenfor 300 m ,.fstund fra Eskemose Skov og kOnJmer derfor

ind under Bestemmelserne i Lov '1/5 1937 5 ,~5. c!.. Stk. (l"orbud mod Be-

byggelse, hvorfra der kan dispenseres).

Det Omr8ade, her er Tale om, er et af dem, eom det nævnte

Udvalg foreslaar udlagt i Københavns Omegn for at sikre Hovedstadens

Befolkning Steder, hvor den kan færdes i detpfri i naturskønne Om-
givelser.

THvejebringelsen af eaadanna grønne Omraader m[,a anses
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holaene Vlser. at der er nleuning til i't sikre deld nu, da ao >,1'0-

aler, der særlig egner sig fur :;:,'ormaalct, eLlers v.l blive LJeJU.\', ._e~

Cle, eller en i3ebyggelse p,:c.begynut. f:";-uledes ut. o;ulvcrvelst; ,r u rUlle,

t.il :Frilandsparker d,1 vl1 bllve vl;.nskel.lgere Jg uyrere •

.At O!Jgaven m: iJ L,ses nu fur .Juel.ltioemJ ~kylet, filUb. f U; JIlll ver:;

overfor de nærliggencle betragtninfer, CAt clt::l' i l(ke llU h ,r'e~~ um i:lt.Jr-

re Tn'ng tIL slige UdflugtSoteder i oen J~f!:;tc nu fr. lCbenll. Vil, :..lom

her er Tule om, og at Sae'en vil blive rnep,et kostbar. At getltlemLlre

uen ved ,ljælp af N<1turfrecilllngeloven m,;der den lnuvenc.int', [t -,rc-

deriksborg ..mt, der efter ulmindelige iiegler skal betale en ';,1'1.,

er cua vel for6~n_~t med. grørine ,Jmrnader, nemlig t: t;, tGSKOVene, 'c t
_~",,_H_'-

der ikke for Amtets Befalkning i Almindelighed er Trang til lIere,

men kun hvor særli~e FJrhold. gør sig g~ldende. Der er Jgsca Jan

praktlske l,lempe, at sao.danne freaeue realer burdeiblive Jlfentlig

:ijendom, men at ;~ævnet kun kan pDalægg~~ Servituter, s,-'[11ea~s ; t en

Overdru.,:.;ellle uf de paagældende Ejendomnle til det offentlige l~un k:.n

8ke ved l\ornandling, der utter forudB'etter OverenSkOlIlGt om '~l'slal-

, I ningen, om hvem der skal udrede (jenne, :lI:; Tlllr1:den af en ol'fent-

lig Llyndighed til nveOl Jverdr, gelse Sketl sKe, so.mt GelvLHgelig

GodkendelBE:: uf de bøjere FreumngEffiyndirheder.

Overfor de Bet~nkeligheder, der kan rej~eG. og Vanskellg-

heder ved ut nau en helt tilfredl::istillende \)raning, Linser dOt~ N.-\'v-

net denne ~ag for saa betydningsfulu, ~t den b0r gennemfJres.

i_fpde tre !;jere har først BiJkel"ød C"Jgnera:.Hl ved dets For-

mand erklæret. at tiet maa være rimeligt, at der ydes l<::olllffiunenEr-

s'atning, hvis der lægges Servitut pLti uens ~jendom. For h/S Juul

Andersen & Co h8r Direktør Hecht-Nielsen udtalt, ~t han er villig

tll at afstaK sin ~jendom, naar det godtg~re6 ham, hvad den har

kostet ham, 2.000 Ar. pr. Td. U:tnd. Gaardejer P. ·,arsen opstil-

ler en ilirstutningsberegning efter som Udsigten til at afhænde Jorden

er ndrliggende eller fjernere og efter de~s Beskaffenhed.
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Gaardejer p, ~aracn 1ndlede~o "llerede i juni f. A. Forhand-
linger med Nævnet om Godkendelae ~r on UdBtyknln~splbn. S$ftcre ved
Bekendtgøretee af 11. Februa.r d. ·A, er Matr. ~h'. 2!:, 06 2~~ inddr:lg..
ne under den i ~edf'lllrflt' Lov lir. 127 I:J.f 13/4 1938 gO<1kendte natur-
fredningspløn, c~ si~den har derfor G~ardoJer L~r50n ikke kunnet
afslutte Handler om udnaroellerede Grunde.

lYMatr. Nr •.._l!, og 8!2, er af 13irker,~d Kommune erhvervet ea.mmen

'",. l med Ekoven fOl· aa.elmen med denne at tjene til FriluftspludlJ Og Ud.

..

flugtssted, og da dens tænkte J~nvendEllse i Fremtiden vil tjene samme
~ Formaal, og Kommunen ikke kun ant~gee at ville anvende dette Ter-

ræn til Dyrkning eller almindelig Bebyggeleo, indtræder her ikke
noget Tab, der medf~rer ærstatningekrav.

Som ~mtalt kan Nævnet ~kke overtage eller ekspronri~~.:-----
Jord·, Det, der sker med Matr. Nr. 7!!:, og 7, er væsentlig det, at der
lægges den ~.ervitut paa Grunden, at der skal være Adgang for A.l~
munheden til at færdes og opholde sig der. Den anden Servitut., &t
der ikke man bygges, følger til en vis Grad allerede uf Nuturfred-
ningslovene ~ 25 og vilde iøvrigt ikke for Tiden betyde noget Ind-
greb i ~jendommen6 Bestemmelse, da den i ein Tid er kJbt af Hensyn
til Udsigten fra Villaen nord for S~en tilhØrende samme ~jer. St~r-
stedelen af Ejendommen er naa Grund af lav Beliggenhed mindre egnet

e
~-"',.

~~..; .,,.,,,.
,

til Bebyggel ee.
Gaardejer P. Larsen opgør sit (sin Hustrus) Erstatnings-

kirav saaledes, at han for en Del af sine Grunde beregner en Pris

"

af 50 Øre pr, Kv, 1.1en, for en Del 40 øre pr. Kv ..Al. og for Hesten
3.500 Kr....pr. Td, Land, t1vorved han kommer til en Eum af 73.819 iCr.
,I

10m Ealgspri~, F~ruden det, at Sagen ikke drejer sig om Salg, maD
4ertil bemærkes, at det er usikkert. hvor langt ud i Tiden det vil-
I' I

de kunne jpnaås at realisere det hele, selvom der sn8rt vilde kun-
: I

I 'ne findes Købere til en Del af Arealet, at.,en større Udstykning til
,,' Salg til Bebyggell!lekræver ikke ubetydelige Bekostni nger, og at lier.\. j.

~:'~ .f"··:' '. ..: :.for den Del af Arealet, der .ugger indenfor 300 lD.etersGrænsen vil ..
~ J _ ,11.;~ " .. I l .~
\~ .... ~ "'i~~ t, ~, ~': /,,~ebHv:e stiU.'et nåakillige Betingelser fOf Bebyggelsen, særlig med
"-..,., I '\: I ',\ ~. I

~

~r!!f~. .. ~~'~~.:...~t~'I :::.:
J; . <I , I '; ..~ 'I

.., ~ t I

~", . t' I
'~ •• '\:. I,tbr J? <:
1<do .,...

. ..
"
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Hensyn til Grundenes Størrelse og Friholdelse af visse Partier.
Endelig er der af Proprietær N. ?orse, ~skellioBegLDrd, frem-

sat et Krav paa Erstatning i Anledning af, at han veu Salg af Matr.
Ur. 7!;i og 7 i 1936 har forbeholdt sig Græeningsr(;tten, BUFl længe
han driver EskemosegclClrd, og for J~fterfplgeren i 3 ,.,:r, mod en
Forpagtningsafgift sVarende til 2 ~ af K0besummen af det Lre~l, uer
kan benyttes. For 'Tab ef denne Græsningsret opgJres ;"::rslutningG-

" kn.vet til 8000 Kr.

~

.........,

.1"'"\...- -

~,
;."'~ ;..

"-J'

Det er et væsentligt Indgreb i denne H8t, ut der bives
Offentligheden J.dgang ti l j~re:.let, hvoraf ca l) Tdr. "u nu bl'ugeu
som Fold f;lr LJsgaaende .ireaturer; men N,evnet finder, Dt uet k,<I1

forenes mc:d Bredningens l' ormaal ...Clt Hr. Porse for sig og .';fter-
følger bevarer Bin Græsningsret og Het til ~t sætte Indelukke om.- \ -_., ..._.-.--- - ._----- ..-.-
Arealet, dog saaledes at dets ~Ydlige ~el 60 m fr& Skellet holdes
fri til Passage.

Udvalget berJrer i sin Indstilling 3rstLtningssp0rgsmabLet,
idet det bemærker, et der ikke vilde være Anledning til ~t til-
lade Bebyggelse indenfor 300 m Grænsen. Nævnet ~eler dog i~ke helt
denne Opfattelse. Hvis der ik6e netop VLr nledning til en Fred-
n~ng for det særlige Formaals Skyld ",t skDbe et frit "mraude, som
der i Fremtiden kan blive brug for, og SJm mna (les som et Led i

en st0rre Pl~n, vilde der ikke være Bo'rlig Grund til en Fredning
her, nLvnlig ~kke af saa stort et hreal (!~nden og dens nærmeete
Omgivelser er dog i sig selv værd at frede), og cn D(byggelse med
Hensyntagen til ~mgivelserne vllde man næppe ud fra Lovens 2yon-
punkter vxre berettiget til at mods~tte sig.

:'~ævnetfinder herefter, a t der for Paalæget <tf de omhand-
lede Eervituter b~r tilkomme
),,/s Juul Andersen & Co l5.ll)O Kr.

(J
Fru ~aula Larsen 3~,OOO Kr.
Proprietær N. Porse 500 Kr.
men at der ikke er Grund til at ti ilægge Birker.Jd l:olllD1Une Erstat-
ning.

Om hvilken Del af Te~rænet, der bør udlægges til Lejr-
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Denne F:I g er rejet for lIovedAtULtnnS ~~k.vlu (J!' kun 11.1;8 /,cn-

hare:; Aommunr~lbost.vl'els\; Ol' gjort. bl;J~cnut l"1\j l'lJIU d , 1l1.JtJ 1!(,1' n '1'11lC~lt

I:<Cll il'ElCltJinc, Bom Kcncwluul bLUI' ud ilt"J., b,Jr Vel'lU i fll,'ngig

ilf, r...t 1\ jJ.,~nbt,vnG t.onuuunu lnden :3 UdI'. fra: c.!::enu Afl'.,Jl'cl.~Je vI:d

Overi'reunint'.;snævnut. PilutugIJr sig "t. bl..'tulu 7/9 af l~nJtt,t.nlnlJen.

V'Jdtague (H:: 1..1..0, vil l'l'l:;(.lE.lril<~bere KOlllmutltJ have (,t :;V1.Lre L/9 •. l'

1)et. befJtulllllles suaLc:des:

i tILl.. Go. 2~ ha ornftJttende 1:,0.1..1'. Ur. l,2, Jl~skemof1eglJi.ll'Cl, 7 ;'j,,>l~lIj

"om vist ':i; ... eiet 1..11 KenueLsr,;tl hørende 1\01'1.. nkal ll-:nl1!:'!..',e [lom I!et.

)i'r<,dningStM.:vnl;;t Ulf.a bygGes eller t:nbl'in[!c)l) IndreLl1in~er SJtIl j[egn,

1,()Qn1ngSlTW.bter Dc.; [kllte, cjnellGr 'luntes eller briJvUu eller (·11-

I

"
lcl.'[';i;efJ [Hi elll11' VeJ, ejheller 1ndtll vHleIe re,j[;u~ Telte,

0i( ilt uer til hele; 1'ealut - med den E.nfJrtc midLertic.lie:e UnCl.-

t,gl::lse - skal væn; • dgang for j,lmenheden til L,t f,l'l'UGB og op-

bolde sig, nwn indtil videre ikke t1l J?CJrke1'1ng t.i' .v~otorkøret0,jer.

Dor tillægces i ~r8t:;.tllin~

A/~: Juul h.ndeI'sen & Co

Fru PCtulc. Larsen 34. oDa

Proprietær N. Porse

Denne Kenaelse gwlder dog kun pDH B~tingelBe uf, at KJben-

hi:lVnS ,\.Jmmune inden 3 !/laaneder indgaar paa. at betale sin Del af

den samlede Erstatning, nemlig 5/9. f,[ Frl:3dcriksberg l~ommune ud-
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redee da 1/9. af EtatskaQPen 2/9 og af Frederiksborg Amt 1/9.
Opfyldes denno l~eting~!ae iho oe fd'En- ~~"Len o."rfor ikke

til noget positivt hGsultl.\t, tilsvureEl der G"nTUc.jor P. L:.r',en

som 81'statninc; for Tab or, Ulcmpu, V(:lOnt IHW i HW lung TuJ il<' e

har kunnet disponere .;lver sin Ej::ndJm, 1000 Kr. ~t:rat L1-0CI tr. L;l

,.• .l'. L n r 8 El n.

L. II I, r b o u. ~',~, E c k c r t.

Hdsinge. den 24. lJQvbr. 193').

j)eiJne n.enuelse kan lnden 4 ubC.r upp<.:11c1'8e til OV8.r-

,fredningsnævnet (hur. Gtutswinistbri<...t).
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Udskrift

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOl.

Ae r 1940 nen 21).MR j afs~ gde Overfredningsnævnet PBI'l
r,rundlag ef skriftlig Votering følgende

K e n d e 1 s e
vedrørende forlods Udbetaling of 700 Kr. af nen Pru Paul!'!I,ersen
ved Kendelse af 24.November 1939 af Fredningsnævnet for Frede-
riksborg Amtsrsadskreds tillsgte Erstatning.

Den af Fredningsnævnet for Frederivs~org Amtsraedskreds
den 20.April d.A. efsegte Kendelse er forelagt Overfrenningsnæv-
net i Medfør ef Naturfredningslovens ~ 19.

De Overfredningsnævnet kan tiltr~e det 1 denne Kendel-
se anførte. vil den være at stadfæste.

T h i b e 8 t e m m e 8:

Den af Frednin~sn~vnet for Frederivs~org ~mtsr9"d8kred8
den 20.April d.A. a fsagte Kendelse st!3cHrestes.

P.o.v.
Frederik V.Petersen •
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UDSKRIFT

REG. NR. 7/'1

t2ø/Y_/~ yo
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

afsagt den 20.April 1940 •

Da den Sag, der omhandles i Kendelse af 24/11 f.A., ikke
er forbi endnu, har Gaardejer P.Laraen bedt om en forlods
Udbetaling for at kunne betale forfaldne Skatter af sin
og Hustrus Ejendom , og da denne Ansøgning findes til-
strækkelig begrundet, idet han længe har været hindret i
at s'elgeGrundstykker , bestemmes det, at der forlods af elen
ham tilkendte Erstatning (for Fredning eller for Tab og
Ulempe) udbetales ham 700 Kr.

A.P.Larsen
L.Harboe Eckert

I
I
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l
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00719.00

Dispensationer i perioden: 29-09-1995 - 22-06-2004



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 29 SEP. 1995

Vedr. FS 52/95, matr. nr. 2 b8 Kajerød by, Birkerød

Ved skrivelse af 22. juni 1995 har Michael Larsen som ejer af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets godkendelse af en foretaget
indhegning på ejendommen samt tilladelse til at opføre en
fårestald efter Kronborg Statsskovdistrikts "Femsø Lyng" - model
langs ejendommen sydlige skel mod matr.nr. 2 ad smst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1940, der har til formål at bevare landskabsbilledet
langs SJælsø.

Fredningsbestemmelserne anfører,

at arealerne skal henligge som græsningsareal,
at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må bebygges

m.m. samt,
at almenheden skal have ret til at færdes og opholde sig på

ejendommen.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt på betingelse af,

at offentlighedens adgang til det indhegnede areal sikres ved
opsætning af 2 klaplåger i hegnet som erstatning for de op-
stillede stenter, der er vanskelige at passere for bl.a.
ældre mennesker,

e AO \2\\/"2,.- ooSC>
-----.-- -3

at der ved klaplågerne opsættes skilte, der informerer om, at
det er et privat fredet areal med offentlig adgang, at
cykling, knallertkørsel og ridning er forbudt, og at hunde
skal føres i snor,

Stengade 72-74.3000 Helsingør TIt. 49210917 Fax. 49214686



f . I,,

at læskuret ikke må omfatte mere end 4 moduler, svarende til et
bebygget areal på 3 x 14,40 m,

at taget skal dækkes med tagpap eller græstørv,

at skuret males i mørke jordfarver.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslavens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

L~
Thorkild Bendsen

nævnets formand.

Michael Larsen, Grøndalsvænge 5, 3460
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr.
Birkerød kommune, j.nr. 02.0010g01
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr.
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd.
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Knud Clausen.

Birkerød,
0119-15

8-70-52-6-205-4-95,
for Københavnsområdet



+IY . UO
) •• 0 .

MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

Birkerød Miljøforening
ved/Johs. Nehm
Kajerødgård 3
3460 Birkerød

SKOV- OG
NA TURS TYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/2-0004
Ret. LT-P

Den B. december 1995

Klage over Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts tilladelse til
bibeholdelse af indhegning og til opførelse af fårestald på
ejendommen matr. nr. 2 bg, Kajerød by, Birkerød .• Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amts tilladelse til bibeholdelse af indhegning og
til opførelse af fårestald på den ovennævnte ejendom, dog på
supplerende vilkår.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 7B
stk. 2 og § B5 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.
I brev af 22. juni 1995 har Hr. Michael Larsen ansøgt Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amt om tilladelse til at bibeholde en
fåreindhegning på den ovennævnte ejendom. Indhegningen er et 5
tråds PODA-hegn. For at tilgodese offentlighedens færdsel er der
opsat to stenter i hegnet.

Michael Larsen har endvidere ansøgt fredningsnævnet om tilladel-
se til at opføre en fårestald til overvintring af fårene - efter
Kronborg Statsskovdistrikts "Femsø Lyng"-model - ved arealets
sydlige skel i en B-lO meter bred bevoksning af gamle grantræer
og krat.

Formålet med afgræsningen er at pleje arealet, som ved Michael
Larsens overtagelse i januar i år var i en dårlig naturpleje-
mæssig stand.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1940. Fredningen har til formål at bevare landskabs-

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99
Telex 21485 nature dk
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billedet langs Sjælsø. I følge fredningsbestemmelserne skal
arealerne henligge som græsningsarealer. Der må ikke uden fred-
ningsnævnets tilladelse opføres bebyggelse eller anbringes
indretninger som hegn, ledningsmaster og skilte, ej heller
plantes eller graves eller anlægges sti eller vej m.m. Der skal
til den omhandlede ejendom være adgang for offentligheden til
færdsel og ophold.

Frederiksborg Amt har i brev af 20. september 1995 til fred-
ningsnævnet anbefalet, at der meddeles dispensation fra fred-
ningen med henblik på opførelse af fårestalden, idet den ansøgte
udformning og placering efter amtets opfattelse ikke vil belaste
det landskabelige indtryk, og dermed ikke være i strid med fred-
ningens formål.

• Birkerød Kommune har i brev af 15. august 1995 til frednings-
nævnet anbefalet, at der meddeles tilladelse til såvel bibe-
holdelse af trådhegnet som til opførelse af fårestalden på
nærmere angivne betingelser.

Den 29. september 1995 har fredningsnævnet meddelt Michael
Larsen tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at offent-
lighedens adgang til det indhegnede areal sikres ved opsætning
af 2 klaplåger i hegnet som erstatning for de opstillede sten-
ter, der er vanskelige at passere, og at der ved lågerne op-
sættes skilte, der informerer om, at det er et privat fredet
areal med offentlig adgang, at cykling, knallertkørsel og rid-
ning er forbudt, og at hunde skal føres i snor.

Fårestalden må i følge fredningsnævnets afgørelse ikke omfatte
mere end 4 moduler, svarende til et bebygget areal på 3 gange
14,40 meter, taget skal dækkes med tagpap eller græstørv og
skuret skal males i mørke jordfarver.

Med brev af 26. oktober 1995 har foreningen indbragt frednings-
nævnets afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt
klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

Foreningen har bl.a. gjort gældende, at der ikke er grundlag for
at begrænse offentlighedens adgang til området, forstået som
adgang ind over skellet til dette overalt, hvor skellet grænser
op til offentlig tilgængelig vej eller sti.

Foreningen har endvidere henvist til fredningsnævnets afgørelse
af 15. juni 1981, hvor der også blev foretaget begrænsninger af
den offentlige adgang til området, men hvor nævnet opretholdt
den bestående adgang.

Den refererede sag vedrørte en pigtrådsspærring, som den da-
værende ejer af den ovennævnte ejendom havde opsat i hver ende
af en åben passage i retning øst-vest langs nordskellet af den
nordligste parcelhusgrund. Bag pigtrådshegnene i begge ender af
passagen var der opsat skilte med påskriften "privat".

Fredningsnævnet fandt ikke grundlag for at meddele dispensation
fra fredningen for så vidt angår bestemmelserne om offentlig-
hedens ret til færdsel og ophold med henblik på bibeholdelse af
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pigtrådsspærringen. Nævnet pålagde det daværende Hovedstadsråd
og kommunen at træffe foranstaltninger til varetagelse af den
begrænsning i almenhedens færdsels- og opholdsret, som var
fastlagt i den daværende naturfredningslov. Pålægget blev gen-
nemført ved opsætning af to skilte med teksten "Privat fredet
areal med offentlig adgang. Cykling, knallertkørsel og ridning
forbudt. Hunde skal føres i snor".

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Hovedformålet med fredningen er at bevare landskabsbilledet
langs Sjælsø. Arealerne skal således bevares som græsningsarea-
ler, og der skal gives offentligheden adgang til området.

•
Efter styrelsens opfattelse er det ikke i strid med fredningens
formål at bibeholde det allerede opsatte hegn med henblik på
afgræsning af arealet. Afgræsningen vil tilgodese fredningens
formål om at bevare arealet som et græsningsareal. Og med det
fastsatte vilkår om opsætning af klaplåger i hegnet sikres det
samtidig, at offentligheden får adgang til færdsel i overens-
stemmelse med fredningens andet formål.

Bestemmelsen om offentlighedens færdsel betyder ikke, at der
skal være adgang over skellet til arealet overalt, hvor skellet
grænser ud til offentlig vej eller sti.

De særlige begrænsninger i færdselsretten - udmøntet ved den på-
krævede skiltning - er iøvrigt i overensstemmelse med de be-
grænsninger i færdselsretten, der følger af naturbeskyttelses-
lovens regler om færdsel på udyrkede arealer, jf. også fred-
ningsnævnets afgørelse fra 1981.

Styrelsen stadfæster på den baggrund fredningsnævnets tilladelse
til bibeholdelse af det omhandlede hegn på de af nævnet fast-
satte vilkår, idet dog placeringen af klaplågerne skal godkendes
af amtet.

Efter styrelsens opfattelse vil den ansøgte fårestald - med en
placering i den ældre gran/kratbevoksning - ikke påvirke land-
skabsbilledet i nævneværdig grad, og vil dermed ikke være i
strid med fredningens formål om at bevare landskabsbilledet.

Styrelsen stadfæster derfor tillige fredningsnævnets tilladelse
til opførelse af fårestalden, idet dog den konkrete placering af
stalden skal godkendes af amtet.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.



·'

•

4

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1 .

Kopi til orientering:
Michael Larsen, Grøndalsvænge 5, 3460 Birkerød
Frederiksborg Amt
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Birkerød Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 19. nov. 1998

Vedr. FS. 2/98. Matr. nr. 2 bg, Kajerød by, Birkerød, beliggende Soldraget 62,

Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 6. januar 1998 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra ejeren om tilladelse til at bevare en opført fårestald på ejendommen i

dens nuværende udformning .• Af sagen fremgår at fredningsnævnet den 29. september 1995 meddelte tilladelse til at

opføre en fårestald efter Kronborg Statsskovdistrikts "Femsø Lyng"-model på ejen-

dommen langs det sydlige skel mod matr. nr. 2 ad smst. på vilkår

at læskuret ikke måtte være større end 3 x 14,4 m.

at taget skulle dækkes med tagpap eller græstørv, samt

at skuret skulle males i mørke jordfarver.

Naturklagenævnet har den 8. december 1995 stadfæstet nævnets tilladelse.

Frederiksborg Amt har som t~lsynsmyndighed konstateret, at stalden ikke er opført i

overensstemmelse med tilladelsen, idet den

har andre mål, skønsmæssigt 6 x 10m.

har høj rejsning med tagplader i en stærk grøn farve, samt

er beklædt med lyst træ.

Fredningsnævnet har under sagens behandling indhentet udtalelser fra Frederiksborg

Amt, Birkerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1940, der

har til formål at bevare landskabsbilledet langs Sjælsø.

od /<390 - /-6 // ~ - 003/



Nævnsmedlemmerne Thorkild Bendsen og Knud Clausen finder at den opførte

bygning med sin lyse farve samt højden og farven på taget er stridende mod

fredningens formål og stemmer derfor for, at der meddeles ejeren afslag på at bevare

den eksisterende bygning. Ejeren skal dog være berettiget til at bevare

bygningskroppen uændret, hvorimod taghældning og -dækning samt bygningens farve

skal bringes i overensstemmelse med den ovenfor nævnte tilladelse af 29. september

1995. Fristen herfor fastsættes til 6 måneder fra denne afgørelses dato.

Nævnsmedlemmet Niels Olesen stemmer for at meddele ejeren tilladelse til at bevare

den eksisterende stald uændret.

• Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets indstilling. Det pålægges

derfor ejeren inden 6 måneder at bringe stalden i overensstemmelse med de af

flertallet anførte krav.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Denne skrivelse er $endt til:

Michael Larsen, Grøndalsvænge 5, 3460 Birkerød

O.V. Halken, Soldraget 60,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-52-6-205-4-95

Birkerød Kommune J. nr. 02.00.l0g01

Skov- og Naturstyrelsen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 49214686 Helsingør, den 11. februar 1999

REG~NR O~ \~ 00·

Vedr. FS 52/98, matr .nr. 1 e Ravnsnæs by, Birkerød, beliggende ved
Jægerhytten i Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 11. juni 1998 har Birkerød Kommune for ejerne af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opstille et læskur til får på
ejendommen.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse 'af 26. oktober 1940,:-
der. har til formål at bevare det nuvær:ende landska;~sbillede langs Sjælsø, idet
fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at "der ikke uden jredningsnævnets
tilladelse må bygges eller anbringes indretninger som hegn, ledningsmaster og
skilte, ej heller plantes eller graves eller anlægges sti eller vej".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, på
vilkår;

at husets overdækkede areal max. bliver 25 m2,
at huset træbeklædes som vist på de fremsendte fotos nr. 2 a og 2 b,
at huset tækkes med græstørv,
at udenomsarealer friholdes for oplag af unaturlige materialer som f.eks.

vanddunke af plast samt,
at skuret fjernes når/hvis græsningen ophører.

• Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
~ bestemmer andet, jf. natnrbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

~.....,..... Ss.
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Dette brev er sendt til:

Tove Dysted og Per Bonde
Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-205-8-98
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Ole Haahr
Birkerød Kommune, j.nr. B.29.502
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,

- Nævnsmedlem Knud Clausen.

•

•



"
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 23. marts 1999

Michael Larsen

Grøndalsvænge 5

3460 Birkerød

KOPI
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Vedr. FS 2/98. Matr. nr. 2 bg, Kajerød by, Birkerød, beliggende Soldraget 62,

Birkerød Kommune.

Den 19. november 1998 meddelte fredningsnævnet Dem afslag på en ansøgning om

• tilladelse til at bevare den eksisterende bygning på ovennævnte ejendom, men tilladel-

se til at bevare bygningskroppen uændret, hvorimod taghældning og -dækning samt

bygningens farve skulle bringes i overensstemmelse med den tidligere meddelte tilla-

delse af 29. september 1995. Fristen herfor fastsattes til 6 måneder fra afgøreisens

dato.

Herefter har De ved brev af 18. december 1998 tilsendt nævnet Deres bemærkninger

til den trufne afgørelse og herunder meddelt bl.a. at bygningens mål er 5 x 9 m, og at

formålet med den høje tagrejsning er at skabe mulighed for opbevaring af hø og

halmballer.

Nævnet har anset Deres brev for en ansøgning om tilladelse til at bevare den eksiste-

rende bygning uændret.

Nævnet har herefter genvurderet sagen og meddeler Dem efter omstændighederne til-

ladelse til at bevare den eksisterende rejsning på bygningen, hvis dimensioner i øvrigt

blev godkendt ved nævnets afgørelse af 19. november 1998. Derimod fastholder

nævnet det oprindelige vilkår om,

at bygningens tag skal dækkes med tagpap eller græstørv, og

at bygningen skal males i mørke jordfarver.



Nævnet fastholder den tidligere meddelte frist til opfyldelse af vilkårene på 6 måneder

fra afgørelsen af 19. november 1998.

Nævnet har ved ovenstående truffet en afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l. Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages

til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

•
Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af denne skrivelse er sendt til;

O.V. Halken, Soldraget 60,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt, 1. nr. 8-70-52-6-205-4-95

Birkerød Kommune 1. nr. 02.00. lOgOl

Skov- og Naturstyrelsen

e Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ole Haahr

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Knud Clausen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 214686 Helsingør, den 28. maj 1999

REG.NR. Otl~- OG

Vedr. FS 24/99, matr.nr. 1 ku Ravnsnæs by, Birkerød beliggende Bakkevej
83, Birkerød Kommune.

•

Ved skrivelse af 25. februar 1999 har Birkerød Kommune ansøgt om nævnets
tilladelse til at udskifte en eksisterende telthal på Birkerød Kommunes rensnings-
anlæg på ovennævnte ejendom med en permanent bygning. Telthallen har et
grundareal på ca. 135 m2 og er 5,70 m høj, mens den ansøgte bygning har et areal
på ca. 170 m2 og vil være ca. 4,80 m høj, beklædt med sortmalede brædder og
glas. Der påregnes endvidere at lade en eksisterende bygning for ristebygværk
beklæde med sortmalede brædder samt at fjerne et eksisterende bådeskur fra
området.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober 1940,
der har til formål at bevare landskabsbilledet langs Sjælsø, idet fredningsbestem-
melserne bl.a. anfører,

at arealerne skal henligge som græsningsareal,
at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må bebygges m.m. samt,
at almenheden skal have ret til at færdes op opholde sig på ejendommen.

Overfredningsnævnet har endvidere den 18. november 1959 godkendt, at der
inden for fredningen etableres et rensningsanlæg.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt,
hvis realisering ikke vil stride mod fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsent-
lig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

(~
Thorkild Bendsen
nævnets formand



Dette brev er sendt til:

Birkerød Kommune j.nr. 06.15.00g01
Frederiksborg Amt, j.ur. 8-70-51-8-205-4-99
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Jørgen Gomme
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Knud Clausen.

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
T1f. 492258120 Fax. 49214686

Den 7. september 1999

Michael Larsen
Grøndalsvænge 5
3460 Birkerød

~."

Vedr. FS 2/98. Matr. nr. 2 bg Kajerød by, Birkerød, beliggende Soldraget 62,

Birkerød Kommune.

Ved brev af 23. marts 1999 har fredningsnævnet meddelt tilladelse til at opretholde

den eksisterende bygning på ejendommen, bl.a. på vilkår "at bygningens tag skal

dækkes med tagpap eller græstørv."

Herefter har De ved brev af 22. juni 1999 ansøgt om tilladelse til at beklæde

bygningens tag med træ på samme måde som bygningens sider, i stedet for med

tagpap eller græstørv. Taget foreslås malet i samme mørke jordfarve som siderne.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte,

herunder at taget males som anført.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskytte1ses1ovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tillade1sens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

fredningsforening og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

L/C\.
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klage fristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af dette brev er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, j.nr. 8-70-52-6-205-4-95

Birkerød Kommune, j.nr. 02.0010g01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

O.V. Halken, Soldraget 60, 3460 Birkerød
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 2 2 JUN1200~

Birkerød Kommune
Vej og Park
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

FS 10/04. Etablering af badebro og mobiltoilet på matr.nr. 1 g Ravnsnæs By,

Birkerød iBirkerød Kommune. Deres j.nr. 0411.00g01.

Ved brev af 18. februar 2004 har Birkerød Kommune ansøgt fredningsnævnet om

tilladelse til at etablere en badebro og et mobiltoilet ved Sjælsø i Eskemose Skoven.

(!) gll. Of)
Arealet, hvor mobiltoilettet ønskes placeret, er omfattet af Fredningsnævnets kendelse

af 19. december 1942 om fredning afEskemose Skov i Birkerød Kommune. der bl.a.

har til formål at bevare status quo for skovens naturlige kilder og væld, idet

fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at: ".. de i skoven værende naturlige kilder og

• væld skal forblive i deres nuværende tilstand, navnlig således at de ingensinde må

forurenes ved tilførsel af spildevand eller på anden måde ..... /I

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

brev af 16. juni 2004 til fredningsnævnet bl.a. har meddelt:

"Da der er tale om et mobiltoilet til offentlig benyttelse vurderer amtet, at det ansøgte vil

efterkomme fredningsdeklarationens formål om sikring af den naturlige tilstand for skovens

naturlige kilder og væld. Amtet anbefaler derfor overfor nævnet at meddele dispensation til den

ansøgte etablering afmobiltoilet i Eskemose Skov."

•
0'119.0&

Arealet, hvor badebroen ønskes etableret, er omfattet af fredningsnævnets kendelse af

24. november 1939 og Overfredningsnævnets kendelse af26. oktober 1940 om
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__ fredning af arealer ved S;ælsø i Birkerød Kommune, der har til formål at sikre et

naturskønt område for almenheden, idet der ikke uden fredningsnævnets tilladelse

"...må bygges eller anbringes indretninger som hegn, ledningsmaster og skilte, ej

heller plantes eller graves eller anlægges sti eller vej.... /I

Det hedder også: "...og at der til hele arealet .... skal være adgang for almenheden til

atfærdes og opholde sig. .. /I

Herom har Amtet i sit brev udtalt:

"Der er tale om etablering af en offentlig badebro, amtet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid

med fTedrnngsdeklarationens fonnål og anbefaler derfor overfor nævnet at meddele dispensatIOn

til den ansøgte etablering af badebro i Sjælsø."

Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O,stk. l, j f. bekendtgørelse m. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

e genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en 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 væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
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_ Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt Jnr. 8-70-51-8-205-2-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bill Arthy

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Karian Elisabet Roug 
 
Via e-post: roug@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Fredning: Sjælsø-Kajerød – Projekt: Bro og kajakstativ ved Jægerhytten  
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre en bådebro og opstille 
kajakstativer ved Jægerhytten på ejendommen matr.nr. 8b Sjælsø Ejerlav, Birkerød, og 
matr.nr. 1lt og 1c Ravnsnæs By, Birkerød beliggende ved Bakkevej 85, 3460 Birkerød.  
 
Det fremgår af kommunens fremsendelsesskrivelse:  
 

Flydebro:  
Der søges om en bro placeret, som angivet på vedhæftede oversigtsplan, og med 
mål og af materialer som angivet på vedhæftede detailplan.  
  
Der søges om en bro med offentlig adgang, da den ligger på kommunalt ejet areal. 
Broen skal være så rummelig at den lægger op til at borgere på tur omkring 
Sjælsø kan gå ud og får et kig ud over søen.  
  
For at skåne den naturlige vegetation i dette §3 område etableres der trædæk hele 
vejen ind til den eksisterende Sjælsøsti. Herved bevares eng-vegetationen under 
trædækket uden indgreb. Det ses på snittegningen. Der ansøges om tilladelse til 
beskæring af piletræ vest for flydebroen, i et omfang så den ikke hænger ind over 
broen. Beskæringen vil i givet fald blive foretaget af Rudersdal Kommune, på fag-
lig korrekt vis. Trædækket konstrueres i ubehandlet lærk.  
  
Der ansøges om et 3 m bredt brodæk gennem rørsumpen, fordi der er dårlige erfa-
ringer med det 1,5 m brede brodæk ved den vestlige ende af Sjælsø. Her har drif-
ten konstante klager fra borgere over at rørsumpen langs siderne vælter ind over 
brodækket og gør det ufremkommeligt. De 3 m er derfor den mindste brobredde 
Natur, Park og Miljø, som ejer af arealet, kan anbefale at der anlægges. De 3 m’s 

bredde vil forhåbentlig være nok til at sikre tilstrækkelig fri færdselsbredde. Det er 
kun på strækningen gennem rørsumpen at brodækket er 3 m bredt. Hen over en-
gen etableres det kun i 1,5 m’s bredde.  
  
Erfaringerne fra brodækket ved søens vestlige ende viser, at der er stor interesse 
for handicapadgang til et anlæg som dette. Her skal bredden på brodækket gøre 
det muligt for kørestolsbrugere at manøvrere og vende på broen. Det er ligeledes 
af hensyn til de handicappede at en slået eller trampet sti ikke anbefales.  

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-80-2020 
 
Den 3. oktober 2021 
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Stativer til opbevaring af kano og kajak:  
Der ansøges om at placere opbevaringsstativer i tilknytning til den eksisterende 
toiletbygning ved Jægerhytten. 

 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende luftfoto, hvor den eksisterende bebyggelse er markeret med rødt 
, de ansøgte placeringer er markeret med lilla, og den godkendte placering af kajakstativerne 
er markeret med orange.: 
 

 
 
 

Broens nærmere placering og udformning fremgår af følgende tegninger: 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets 
kendelse af 26. oktober 1940 vedrørende Sjælsø-Kajerød. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningen bl.a. har til formål at bevare landskabsbil-
ledet for Sjælsø. Fredningsbestemmelserne anfører blandt andet, at det fredede areal skal hen-
ligge som det er, og at der, uden tilladelse fra Fredningsnævnet, ikke må bygges eller anbrin-
ges indretninger som hegn, ledningsmaster og skilte, ej heller plantes eller graves eller anlæg-
ges sti eller vej, og at der skal være adgang for almenheden til at færdes og opholde sig på 
hele arealet. 
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Området tillige omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. december 1942 vedrørende 
Eskemose Skov, der bl.a. har til formål at bevare skovens naturlige kilder og væld. Det an-
søgte kræver ifølge fredningstilsynet  ikke dispensation fra denne fredning 

 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Rudersdal Kommune har oplyst, at Sjælsø og bredarealet er registreret som beskyttede natur-
typer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste Natura 2000-område (nr. 258) Rude Skov 
(Habitatområde nr. 267) ligger 1,8 km fra projektet. Det er kommunens vurdering, at projektet 
hverken direkte eller indirekte vil berøre eller have effekt på et område omfattet af Natura 
2000, herunder områdets udpegningsgrundlag.  
 
Herudover vurderer kommunen, at projektet ikke vil have negativ effekt på forekomsten af 
plante- og dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Kommunen har ikke kendskab til 
aktuel forekomst af bilag IV-arter i projektområdet og finder, at sandsynligheden herfor er 
meget lille. Projektets karakter vil ikke kunne påvirke evt. bilag IV-arter negativt. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Kommunes fredningstilsyn har udtalt: 
 

Kajakstativerne placeres diskret i kanten af skovbevoksningen i tilknytning til den 
eksisterende bebyggelse, og det er forvaltningens vurdering, at stativerne vil frem-
stå diskret indpasset, som en naturlig del af den helhed, som den øvrige bebyggelse 
udgør. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at broen med sit materialevalg og udformning vil 
fremstå fint indpasset i landskabet. Forvaltningen finder det positivt, at der etable-
res en offentligt tilgængelig bro med adgangsmuligheder for kørestolsbrugere. Sam-
let set er det forvaltningens vurdering, at det ansøgte kan opføres indenfor frednin-
gen. Forvaltningen lægger særligt vægt på, at der er tale om anlæg, der fremmer 
den rekreative udnyttelse af de værdifulde fredede arealer for en bred brugergruppe. 
Forvaltningens foreslår derfor, at det anbefales fredningsnævnet at meddele dispen-
sation til etablering af bro og kajakstativer på følgende vilkår: 
 
a) at broen og kajakskjulet opføres som ansøgt, 
b) at der etableres skærmende beplantning omkring kajakskjulet, 
c) at der ikke etableres nogen form for belysning, hverken ved kajakstativerne eller 
på/ved broen, og 
d) at der ikke opsættes borde, bænke eller lignende installationer på broen. 

 
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt: 
 

Vi kan tilslutte os kommunens indstilling til Fredningsnævnet mht. den ny bro 
med vilkår om, at der ikke må etableres borde eller bænke på broen. Hvad angår 
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kajakstativerne må vi opfordre til, dels at arealet reduceres, svarende til ca. det 
halve eller 1 stativ (= 10 kajakker), dels at det placeres et andet sted tæt på, f.eks. 
ved den mindre parkeringsplads (personaleparkering), der ligger bag Jægerhytten, 
og hvor det vil være mindre synligt. 

 
Friluftsrådet har tiltrådt kommunens anbefaling af det ansøgte. 
 
Efter besigtigelsen har ansøgeren og Rudersdal Kommune som grundejer tiltrådt den place-
ring af kajakstativerne, som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået. 
 
Kommunen har i den forbindelse oplyst, at man som grundejer vil stille krav om: 
 

1. Biler skal parkeres på grus-parkeringen oppe i skoven - kanon/kajakker skal 
transporteres derfra på "vogn" eller "by hand". 
2. Der skal altid være 100% adgang til den lille p-plads for de ansatte til Jægerhyt-
ten og deres leverandør. 
3. Der tages hensyn til Jægerhytten og dens gæster. 

 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, således at kajakstativerne placeres ved den mindre parkeringsplads (per-
sonaleparkering), der ligger bag Jægerhytten. 
 
Det er Fredningsnævnets opfattelse, at de af kommunen foreslåede vilkår gælder som følge af, 
at dispensationen er begrænset til det ansøgte.   
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet fremmer almenhedens mulighed for at fær-
des og opholde sig på arealet. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Rudersdal Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

http://www.naevneneshus.dk/
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ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Lone Wille Jørgensen 
 
Via e-post: byplan@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Fredning: Sjælsø-Kajerød - Projekt: Hyldeskovvej, Asfaltering og hegn 
 
Over for fredningsnævnet har Rudersdal Kommune ansøgt om lovliggørende dispensation til 
asfaltering og hegning på ejendommen matr.nr 7a og 7000y Kajerød By, Birkerød., belig-
gende for enden af Hyldeskovvej, Birkerød. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at det asfalterede areal ligger i forlængelse af den asfalterede 
Hyldeskovvej og er foretaget for at forbedre adgangen til en fold over et vandlidende areal. På 
østsiden af en rekreativ sti, der forløber fra Hyldeskovvej og videre mod nord til Sjælsø, lig-
ger det indhegnede foldareal. På foldarealet har der gennem flere år gået dyr, som indgår i en 
naturpleje af de kommunale og fredede arealer, der strækker sig fra Hyldeskovvej til Sjælsø.  
 
Dyrene sikrer bl.a., at arealerne holdes lysåbne. Det nyasfalterede areal er fordelt foran og bag 
en låge ind til foldarealet. Foran lågen udgør det ca. 32 m². Bag lågen udgør det ca. 75 cm x 
ca. 320 cm. 
 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende ortofoto: 
 

 
 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18b 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-4-2022 
 
Den 30. september 2022 
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Den udførte asfaltering for enden af den eksisterende asfaltvej ses på følgende fotos: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ansøgeren har oplyst følgende om begrundelsen for den udførte asfaltering: 
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Asfalteringen er foretaget med henblik på at beskytte forsyningsbrøndene, der 
bl.a. har forbindelse til det nærliggende rensningsanlæg, og for at sikre, at belæg-
ningen omkring dem ikke braser sammen. Anledningen er, at der gentagne gange 
har været problemer med beskadigelse af belægningen omkring dækslerne til for-
syningsbrøndene.  
 
Arealet har status som offentligt vejareal. Som vejmyndighed har forvaltningen 
ansvaret for at sikre fremkommeligheden til forsyningsbrøndene. Det kan være 
særligt vanskeligt i vintermånederne, hvor vandpytterne i lunkerne fryser til is på 
steder, hvor glatførerbekæmpelse vanskeliggøres af et blødt underlag bestående af 
jord og grus.  
 
Det tidligere løse underlag bestående af grus og græs kombineret med tung trans-
port af dyr til og fra folden og betjening af brøndene med tunge køretøjer har gen-
tagne gange over årene medført, at belægningen omkring forsyningsbrøndene er 
blevet beskadiget. Det skyldes, at der ofte sker store sætninger og lunker, som 
medfører en naturlig vandopstuvning på stedet. Endvidere er det en udfordring, at 
kvæget ofte samles ved lågen, hvilket forværrer situationen, da de tunge dyr træ-
der området op.  
 
I visse tilfælde har det været nødvendigt at udskifte brønddæksler og de underlig-
gende rørinstallationer.  
 
I praksis har asfalteringen betydet, at spildevandsbrøndene kan betjenes problem-
frit, og at aflæsning og afhentning af dyr til/fra folden sker uden beskadigelse af 
brøndene og rør.  
 
Når der er asfalteret knap en meter inde i folden er det for at sikre, at dyretrans-
porten kan bakke ind i folden og læsse dyrene af og på. 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 26. ok-
tober 1940 om fredning af arealer ved Sjælsø (Kajerød). 
 
Overfredningsnævnet har i kendelsen udtalt: 
 

Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningen bl.a. har til formål at bevare 
landskabsbilledet for Sjælsø. Fredningsbestemmelserne anfører blandt andet, at 
det fredede areal skal henligge som det er, og at der, uden tilladelse fra Frednings-
nævnet, ikke må bygges eller anbringes indretninger som hegn, ledningsmaster og 
skilte, ej heller plantes eller graves eller anlægges sti eller vej, og at der skal være 
adgang for almenheden til at færdes og opholde sig på 
hele arealet. 

 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
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at arealerne skal henligge som græsningsareal, 
at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må bebygges m.m. samt, 
at almenheden skal have ret til at færdes op opholde sig på ejendommen. 
 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Rudersdal Kommune har udtalt: 
 
På grund af den store afstand til et Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde vurderes det gen-
nemførte ikke at påvirke dette område. 
 
Det vurderes heller ikke at påvirke yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, som er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller de plantearter, der er 
nævnt i lovens bilag 5. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Kommunes fredningstilsyn har udtalt:  
 

at den gennemførte asfaltering ikke skæmmer det fredede areal. Det er foretaget i 
forlængelse af et eksisterende asfalteret vejstykke, Hyldeskovvej, til en fold med 
dyr, som indgår i en naturlig pleje af et stort fredet areal. 
 
Indhegningen af folden vurderes heller ikke at skæmme det fredede areal. Hegnet 
består af pæle med tværgående tråd og lågen af en jernkonstruktion. Hverken hegn 
eller låge lukker for gennemsyn. 
 
Hverken asfaltering eller hegning, herunder etablering af låge, har forudsat fjer-
nelse af beplantning eller gennemførelse af terrænregulering. 

 
Der er ikke i kommet indsigelser mod projektet fra de høringsberettigede. En nabo, Mi-
chael Larsen, har under besigtigelsen udtalt sig imod, at der gives dispensation. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Per Carøe (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til det 
ansøgte. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, 
som er at bevare landskabsbilledet for Sjælsø. 
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Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at ansøgningen er velbegrundet og indgrebet i det 
fredede område er meget begrænset.  
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet, Michael Larsen og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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