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oAr 1959, den 5. januar, afsagde overfredningsnævnet p8
grundlag af mundtlig og skriftlig voteY'ing følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nI'. 671/46 vedrørende fredning af "Vaserne" nord for
Furesøen.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 19. fe-
bruar 1946 afsagta kendelse, som med enkelte ændringer blev
stadfæstet af overfredningsnævnet den 9. august 1947, hedder
det vedrørende ejendommen matr. nr. 3b af Bistrup by, Birke-
rød pogn, tilhørende restauratør Hans JørGensen:

"Ifølge deklaration tinglyst den 1. maj 1945 p8hviler der
ejeren af matr. nr. )b pligt til at forsyne denne ejendom, der
udgør en landbrugsejendom. med de til jordens drift forn0dne
beboelses- og avlsbygninger.

Selvom nævnet nødigt ser, at der opføres landbrugsbyg-
ninger PB arealet, finder det dog under hensyn til, at det
ret store areal ollers m8tte ligge udyrket hen, ikke at kunne
modsætte sig, at landbrugsbygninger opføres, dog at tegninger
og beliggenhedsplan skal godkendes af overfn:dningsnævnet."

Denne bestemmelse er en modifikation af den i kendelsen
under I angivne fredningsservitut, under hvilken en del af
ejendommen er henført, idet denno servitut bl. a. indeholder
forbud mod uden fredningsmyndighedernes tilladelse at opføre
bygninger, og en modifikation af den i kendelsen under II
angivne fredningsservitut, under hvilken en anden del af ejen-
dommen er henført, idet denne servitut bl. a. indeholder for-
bud mod at opføre bygninger-o



2.
Den 15. marts 1958 har Birkerød kommune til overfrednings-

nævnet fremsendt andragende og bygnings tegninger vedrør·ende
etablering af et gar·tneri på den nævnte ejendom. Efter at
fredningsnævnet for Frederiksborg amt i en den 16. april 1958
afgivet erklæring havde udtalt, at næ~let under hensyn til
stedets kar·akter og beliggenhed ikke vi.l kunne anbefalf3 det
ansøgte, har overfredningsnævnet den 9. maj 1958 besigtiget
arealet og forhandlet med ej eren og andre i sagen interes"'~e-
rede.

•
Da overfr'edningsnævnet m;.)tte find G, at cl et fredningsmæs-

sigt vil være en betydelig fordel, om opførelse af den omhand-
lede bygning kunne undgås, rettede man henvendelse til land-
brugsministeriet, matrikeldirektoratet, om fritagelse for
den OVenfor nævnte byggepligt.

I denne anledning har landbrugsministeriet, matrikeldirek-
toratet, den 8. juli 1958 tilskrevet restauratør Hans Jørgen-
sen således:

" I skrivelse af 27. maj 1958 har De ansøgt ministeriet
om, at Deres landbrugsejendom matr. nr. 3b Bistrup by, Birke-
rød sogn, fritages for den ejendommen ved en den l. maj 1945
tinglyst deklaration pålagte byggepliet. Ved den pågældende
deklaration har De forpligtet ];em til inden et nærrr.ereangi vet
tidspunkt at forsyne ejendommen med de til jordernc8 drift
fornødne beboelses- og avlsbygninger og at sørge for, at ejen-
dommen blev drevet af beboere af disse bygninger som selvstæn-
digt brug.

I den aledning skal man efter stedfunden brevveksling med
Birkerød Kommunalbestyrelse meddele, at ministeriet efter om-
stændighederne kan indgå på at fritae;e Deres ejendom for den
omhandlede forpligtelse P~l betingelse af , at der p8 ej endommcn
tinglyses deklaration forud for pantehæftelser i ejendommen
og med påtaleret for overfrp.dningsnævnet, hvorved De fOTplig-
ter Dem og efterfølgende ejere af Rjendommen til ikke at op-
føre bygninger af nogen art r~ de til ejendoffillienh0rende fre-
dede Grealer. Om deklarationens inuhold m8 man henvise Dem til
at træffe nærmere aftale med overfredningenævnet, Slotsholms-
gade 10,' København K. II

Overfredningsnævnet findeT, at den i den ci terede skri-
velse omhandlede forpligtelse for ejeren og efterfølgende
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ejere til ikke at opføre bygninger uf nogen art p§ de til
ejendommen hørende fredede Rrealer, rettest bør fastsl§s ved
en tillægskendelse.

Herefter viloverfredningsnævnets kendelse af 9. august
1947 være at ændre derhen, at det pi} de fredede arealer af
ejendommen matl'. nI'. 3b af Bistrup by, .Birkerød sogn, skal
være forbud t a t opfø re hygninger af nogetl art.

Overfredningsnævnet har p~taleret med hensyn til ovor-
holdelse af denne bestemmelse.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse forud for pante-
hæftelser.

Ejeren, restauratør HanG Jørgensen har erklæret sig enig
i fa ranstå end e.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 9. august 1947 afsagte

kendelse vedrørende fredning af "Vaserne" ændreo derhen, at
det p§ de fredede arealer nf ejendommen mutr. nr. 3b nf Bi-
etrup by, bir'kerød sogn, skal være forbudt at opføre bygninger
af nogen art.

Overfredningsbævnet har P,q t&leI'et rr.edhensyn til over-
holdelse af denne bestemmelse.

Nær'værende kendelse vil være at tinglyse forud for pante-
hæftelser.

ee
Udskriftens rigtighed
bekræftes.

4liLj-Zft-~' )
F. Gt ge

\

overfr0dningsnævnets sekretær

~\
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Grundleg ef skriftlig og mundtliE Voterin~ fØlEende Ren~else i se-e gen l~r. 671/46 vedrørende Fredning ef "Ve serne" Nord for F\lresøen.
Den ef Fredningsnævnet for Frederiksborg AJr.tsrasdskreds

den 19.Februer f.A. efs8Ete Kennelse er forelegt for Overfred-
nin8snævnet 1 Medfør ef Naturfredningslovens § 19 stk. ,.

FrednineSDævnets Kendelse er sea1ydende:
"Ved Ststsministeriets Skrivelse ef 13.September 1944

•e
•

til FredninEsnævnet for Frederlkshorg AmtBra~nskreds rejstes Fred-
ningssag med Hensyn til de Arealer 1 Birkerød og Søllerød Kommu-
ner nord for Fure B zen, som kalde s "Va serne" •

sagen er behandlet ef DomrrlerE.Olrik som Formand og
w.e~lemmerne, ~urermester cerl Poulsen, Folketingsmand. Sogneraads-
formand Kei Jensen og Arkitekt F.V.Kiørboe. Ved Dommer Olr1ks

,Fratræden som Nævnsformend 14.April 1945 her Suppleanten, Dommer-
fuldmægtig Helge Olrik ov~rteget Beh~ndllngen eom Forrrland.

Pesstenden om Fredning omfetter Are~ler ef følgende
Ejendomme:
l. Me tr .Nr. 12" 3!., 4!. Bi strup, Birk erød SOt;"'tl~ Di rektør' H .Schou

Kjeldsen,
2. Matr.Nr. 1~ Rudegeer'd, Søllerød Sogn, og Matr.Nr. 3!2.Bistrup,

Birkerød Sogn: Qaerdejer Hens Jørgensen.
,. Matr.Nr. ,~ Bistrup, Birkerød Sogn: GrundejerforeninEen "Furesz

Solpe rk" ,
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4. Matr.Nr. 6g Bistrup, BirkerØd sogn, Propriet~ Hans Eduerd
Brokfelt og Frk. Margrethe Brokfelt,

-5. Matr.Nr. l!.,5!.h, 5!.! Bistrup, Birkerød sogn: Grosserer V.Kitas
og Installatør H.V.Petersen,

G. Matr.Nr. l~, 5!i Bistrup, Birkerød so~n: Frederiksberg Sogns
K.F.U.M.,

7. Matr.Nr. 5~ Bistrup, B1rYerød So~n: Grosserer P.Sko~asrd,
8. Matr.Nr. 5~ Bistrup, Birkerød Sogn: Fru Elisabeth Tegder.,
9. MRtr.Nr. 5~, Bistrup, Birker~d Sogn~ Keramiker Hugo Munk,
10. En Del af Matr.Nr. l~ Rudegaard, S~lerØd Sogn, og Matr.Nr.

}a Bistrup, Birkerød Sogn: Bogtrykker Kaj Hjorth,
ll. vatr.Nr. 1~ Rude~eard, Søllerød Sogn: Lsndmand Niels Peter

LBursen,
12. Mf'ttr.Nr.l~ Rudegaard, SØllerød Sogn: Ingeniør' Johannes

Hansen.
PIen over de Omrsader der p8sstases fredet, er ved-

hæftet nærværende Kendelse. Alle omrsederne har hØl"ttil de S8S-

keldte "Grørne Omrssder" og Deklaration om, et Arepler'ne omfatt.es
af en ef Overfredningsnævnet i Medfør ~ ,1 i Naturfredningsloven jf~
Lov Nr. 129 ef 1).Apri1 1958 godkendt FrednlnEsPlan er tinglyst
pe8 samtlige M~triku1snumre 1 Merts 1942.

Af den vedhæftede Flan o~ Stst. sministeri ets fornævn -
te skrivelse fremgear det, at stasminister1et foresleer Arealerne
belsgt med føl~ende Frednln~sservltutter:

I.

Forseevidt angaar de med lysebrun Signatur viste Are-
aler:
l) Arealerne fredes sseledes, at Tilstanden psp dem ikke mse for-
andres, men de skal ud~lukkende kunne udnyttes pes 8em~e Maede
som hidtil, fortrinsvis som Lsndhrugsar'esler, forssevidt efter-
ataeende Bestemmelser ikke medfører yderligere Rap-dighedsind-
ekrænkninger.
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2) Det er uden Frerlningsmyndighedernes Tilladelse nevnlig for-
budt,

•

a. e t opføre BYeni nger e f enhver' Art, he nmder Boder, Skure
eller endre Indretninger, som k~n virke mispryd~nde, d~r-
under Ledningsmester og lign.,

b. at for~age Beplantning, der efter- Fredningsmyndighede1"nes
Skøn hindrer den frie Udsigt over Fures~ fra den 1 Pkt. 3

nævnte Vej eller fra Stien fraIengkærgeerdsvej til Ve.e-
It 1'en...

3) Fredningsservitutten skal ikke være til Hinder for Anlæggelse
ef en Vej, der 1 det væsentlige forl~.r len~s Omrsedets Nord-
grænse (den sesksldte Udslgtsvej - pes Kortet vist med røde
Linier).

, II.
Forsesvldt an@eer de med lysegrøn Sifn~tur vIste

e
e
•

-Are~ler:
l) Arealerne fredes ea~lens, et Tilstanden pee dem Ikve rr.aa

forandres, men de skal udelukkenne kunne udnyttes paR 8em-

me ~eede som hIdtil, fortrinsvis som Tørvemose o~ Græsnin~s-
arealer', forseevidt eft erstasende ;"'eateJ'Yrrelserikve medfØ'rer
yderli Ber'e Re ~ diE;heds lndek rænkn ln~e t·.

2) Det er ns vnli~ forbudt:
a. et opføre BYE;ninEceref enhver Ar't, herunder Boder-, Skure

eller snrrlnEe andre Indretnin~er, d~r ~sn virke mispr-y-
dende, herunder LeduingsmeBter og lign., Skure. elektriske
Ledninger o~ liEn •• som er· OPstillet. i Anlednin~ rf 'T'Øl've-
gravning. s1-'elfjer'nes, neer der i1-:1~emere er ~ruE for deJ'Y',

b. et forete~e Afgrs~ninE' Opfyldning eller OpplØjnlng ef
cet neturlife Jordsmon. udover hv~d der er nødve~d1gt for
Tørveproduktionen eller for Græssets Fornyelse:

c. et. henks ete Affeld pss Aref.let.

I.
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d. et opfylde Vsndhuller eller et henyU.e disses Rr~dd~r' og

FuresØ"'-redden til ~enkestninf ef Affeld,
e. at ned~ryde stendiger,
f. uden F~ednin~smyndighedernas Tilladelse at fjerne eller

udtynde den pas Are~let steeende Beplentning ef Træer,
Buske og levende Hegn,

~. uden FredninEs~ynd1Ehedernes TilledeIse et foreta~~ Be-
plantninE ef Areolet •

h. uden Fredningsrr.yndiEhedernes Tilladelse at fln'æ~ge Veje
eller Stier; eller et tilstaB Tred1e.:land Vejret t.l~r,eder
over Areflerne. nOe skel FredninEsservitutten lk~e være

t i1 Finder for' A nlæt:.B f den unde r I. Pkt. 3 n~vnt.e FeJ
B iEt E ve j •

III.
Fo r ssa v id t sn ga a r d e m e d m ør' k e€ r Øh S 1E ne tu r v 1st e

Ares ler:
l) Der gives Almenr-eden Ad~Bng til at fardes og opholde siE

pea Areelet, der i1-:kemaa r.enJttes til Græsning for· løse
eller' tøjrede Kr'eaturer eller Hest e.

2) Areelerne fredes løvri~t 8aaledes, Bt deres nat~rlige Tilstand
som Skov, ~ose ae: Gr-æsaref,ler ikJ.:erna& for8rJdres •

3) Det er navnlig forbudt~
s. at opfør'e BYE:.ninger-af enhver· Art, herunder· Boder, Skure

eller sneringe andre Indretninger, der kan virke m1sprv-. ~

dende, herurner lednlngs~ester De lign.,
b. at forets€:e Afe;revnirl~, Opfyldnin~ eller Oppløjning ef det

naturlige Jordsmon, udover hvad der er nødvendl~t for Græs-
sets Fornyelse, eller at henkaste Affald cerpBA,

c. at opfylde Vendhulle! eller At benytte disFes Bredder til
Henke stnin~ El f Affe Id.



•

e
••

I-

I

I

I

5-
d. at nedbryde Stendi~er,
e. uden Frednin~smyr.diBhedernes Tl1l~delse at fjerne ell~r

udtynde den paB Arealet sU.r.ende ~~pler.tnlng ef Tr-æer,
5uske oB levende Heen,

'f. uden FredninEsmyndighedernes Tilladelse et foreteee Beplant-
ning af Arealet udover Vedligeholdelse af den ekBlsterende~

g. uden Frednin~smyndlghedernes Tilladelse at anlægge Veje eller
Stier, eller at tllstB8 Tredie~~nd Vejrettlgheder over
Arealerne.

Under SSeens 3ehand11ne her der været rejst SP'~gs-
mael, om det VBr tllledt et pIa nte 1&ve Frl,gt tr-reero~ anden lev
BeplsntninE sassom Pilekulturer og lignende, og Udvalget for
K~enhavnsegrens ~rønne Orr.raaderhar 1 en Erklæring af l6.Novem-
ber 1944 Udtelt, at Udvalget ikke har nOBet at erindre imod
saaden BeplantninB, forss8vldt sngeer hele Omre8det ~t for
Nordranen, og pea Omreedet vest for Benen, forseavidt angaar
det nord for Turistvejen (Udsl~tsvejen) belle~ende Areal.

Nævnet har besletieet de paa6ældende Are~ler og holdt
Mød e med Grundej erne den 2.November 1944 og den l3.Nov6mber 1945.

Grundejerne har ~ret 1ndvarslet ved forkyndte Tilsigelser (grønne
Attester) o~ desuden her v~et indverslet
Kø'".'enhsvnsAmtsr-sad, Frederll'sborg Amtsraad, Udvel~et for }\ø'ben-
hevnse~nens ~rørJneOrnrsad~r, Birkerød SCenereed, Freder-1J.-:srorg
Amts Vejv~en, SØllerød Sognereed, ForenlnEen de gr~~e o~repaer.

Desuden her RBn;tl1ge Ptntheyere 1. Ejendommene været
lndvarelet (grønne Attester). Der her forEæves været forsø'€t For-
liE om Erstatnin~~rne.

Nævnet finder, at Areolerne er af enseedan lendelehe-
l1g SkØhhed, et den nedlagte Paetssnd om Frednln~ 1 det store
og hele rr.ee fø1~es.
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Med Hensyn t 11 de enke lte E jendomrr.ehema:l'kes:

l. Matr.Nr. l b, ? s, 4' B Bistrup By, Birkerød Sopn.
Direktør H.Scpou-Kjeldeen.
Ejendommens Aresl ksn 1følge OPlysning fra Hdvalget

for KØbenhavnsegnens grønne Ornraader opgøres sar;ledes:
AREAL~

Fredningspa8stand l

(lysebrun Fa rVe )
FrednlngspaastendII
(lysegrøn Farve)

•
l b Bistrup, vestlig-e Lod
4!.'Dlstrup, vestlig
Lod
l 2. Bistrup østlig
Lod
3 a Bistrup-
4 !. Bi strup , østlig
Lod

Ha. Ra.

3·5

8.0
4.4

-e
•

3.8
~-_!!~~------ - 2!~2_------------------------------------

Ejeren her protesteret med FredninE. Ren har anført, at
det er hans Hensigt, dels et sælge Arealerne til Byggegrunde, dels
et udnytte dem til turist- o~ feriem~si~e FormesI. Ren har, hvis
Are8lerne bliver fredet, nedlagt psestand om, et der tilkendes
ham en meget betydelig Erstatning (ca. 350.00.Kr.). En Del af
Matr.Nr. 12. er fredet ved Kendelse af 16/7 1942.

Panthaverne har ikke nedlagt Pe8stend peB, at der til-
kendes dem nOeet af Erstatningen.

Ingen ef de pea ~re81erne tinflyste Servitutter findes
at have Betydning ved Erstatningens F6staættelse.

-, , Bi-rlerød Sognerasd ha,r'for'beho.ldtsig R~t til PS!'l Matr.
Nr. lt Bistrup lige syd ,for Turistye,jen 'f,.tla:gge,et Rensningsanlæg.
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Idet bemærkes, et Sogneraedet har enf~t meget vocgttge

Arg'~anter for, at Rensningsenlæget netop mae ltg~e her, tillader
Fredningsnævnet, at Rensnlngsanlæget lægges Syd for Turtstvejen
pae Matr.Nr. l~ Bistrup, dog et T~gntnEer og Belig~enhedsplen skel
godkerdes af Overfrednir.Esnævnet.

Ar efllet fredes i øvrigt som ps este,aet,.,.-
Der findes et burde tillæe~es Ejer~n en Erstetnir.g

pee 44.000 Er.
tt 2. M~tr.Nr. l in Rudegeerd, SøllerØd SOFn, M8tr.Nr. ~ b

Bistrup, Birkerød Sop.n, G9srde,1er Hans ·Jør'l'i-ensen.
Ejendorr~ens Areel kan ifØlge Oplysning fra Udvalget

e for y.~enhevnBegnens er ønne Omrssder opg~e8 sSAledes:
Matr.Nr. Fredningspeestsnd Frednir.gspsp.stend Frednlngspe~9tand

I (lysebrun Farve) II (lysegr Øh Fe rve) III (mørke gI' ~
Farve)

Ha. He.
l Q.!! Rudegeerd 4.7
~ 2. Bistrup 7·8 6.~

7.8 11.0

He.

, '

e
e
tt

Ejeren her prote8ter~t mod FrednlnE. Ren her anført,
at store Dele ef A~eelet vel' tænkt som BY~eegrunde. Ifølge Dekla-
ration tinglyst den 1.Mej 1945 psshviler der Ejeren af Matr.Nr.
32. Pligt til 9t forsyne denne Ejendom, der udgør, en LFlnd'rruge-
ejendom, med de til Jordens Drift fornødne Be:t-oels.es-og Avls-
bygninger. , r

Ingen ef de IøvrI8t psa Arealet tinglYlte Servitutter
findes &t have BetydnIng for Erstetnlr.gen.

Arealet fredes IøvrIgt F.ompep.steeet, dog med den
Æbdrl~, et det pea Arealet nord for Tur1stvejen skel være till~dt
et plente lave Fr~ttræer OB enden lev Beplentning ssasorr.Pilekul-
tur.
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Efter derom ef Birkerød Sognereed nedlagt Paestend

giVes der offentliE gaeende og cyklende Færdsel Ret t i1 et fær-
des ed Merkvejen pe!!Mat.r-.Nr.32, (Vssestlen).

Der findes at burde t1llæeges Ejeren en Er-stetnlng pee
12.000 Kr., hvoraf 5.400 Kr. findes et burde vedrøre K~enh8vns
Amtsreedskreds og 6.600 Kr. Frederiksborg Arntsreedskreds.
~. Mstr.Nr. ~æ Bistrup, Birker~d so~n, Grunde~erforenin~en
"furesø' Solperk" •

Arealet udgør iføl~e Oplysning fra Udvalget for KØben-
hevnsegnens grønne Omrseder 2,4 he. efter Fredningspe8stend II
(lysegrøYl Fe rve ).

Forenin~en her forteholdt sig Ret til et lægge en .3 m
tred Sti over Arerlet. Herim~d vides der fra Nævnet intet at erin-
dre.

Ejendomrliener ubehæftet.
Ingen ef de pea Ar6slet lyste Servitutter giver- An-

ledning til Remærkninger.
Arealet fredes Bom prsstaaet.
Der findes ikke at burde tillæe~es Ejeren nogen Erstat-

ning.
4. Matr.Nr. 6d Bistrup, Birkerød SOfZn:Proprietær Hans Eduard
Brokfelt o~ Frk. M6rgrethe Brokfelt •

Arealet ud~ør ifølge OPlysning fra UdvelEet for KØben-
h8vnsegnens grønne omrasder 1.~ ha. iføl~e Fredningspesstand II
(lyeeErøn Farve).

Ejeren har proteste~et mod Fredning og har paesteset sig
tilkendt en Erstatning paa 7.000Kr.

paa Arealet findes et Sommerhus, som angives et være op-
ført i 1925-26. Der vides ikke fr·sNævnet noget at erindre irr.od,

et dette Sommerhus bliver lig~ende.-
..... :Pa-nthaverne ha·r ikke rnedlagt Pea·stand paa, at der

tilkendes dem nogen Del ef Erstatningen.
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~orts&t fra Deklarationen' om'"grønne Omraader" findes
ingen serv! tutt er pes .~reslet-.- .

Ares let frede 8 1 øvr1~t Bom ps sst9,set.
Der findes st burde. t' ll1~t!&s Ejerne ~n Er9.~8tn.ing p8S

500 Kr.
'5. Matr.Nr. 18, ')sh Ofl ,')8.3Bistrup" B1.-l'kerzd,Sogn:

Grosserer V. 'Kitss og 111stslletør R.V.Pete·rsen.
Ejendommens Areal kan ifølge Oplysnir-g fra Udv~lget for

e Kø\>enhsvnsegnens grønne Omraad&~ oPføres sBø.ledes:

e
e
e

Fredning spas st.and Frednil"'~pee stand
II (lysegrøn Farve) III (mør·kegr ~ Fe rve)

ha. ha •
. , .

Y.atr .Nr • l!, Bistrup 11.4 1.6
MPtr.Nr. 5ah 5iatrup 0.4-
Matr.Nr. 5!.! Bi strup 0·5

l I__!~:~ ~!2 _-------------------------------------------
Ejeren har forlangt en ~rstatnine paa 80-90.000 Kr.,

idet nårt her anført, at 'en stor Del af Arenlet vil kunl"'ebenyttes
til Byg~e€runde. Udvalbet for KøtenhavnseEnens grønne Ornrsader har
nedlagt paBstsnd pes, at et paa Metr.Nr. l!, værende Sommerhus ef
Træ fjernes. Ifølee Deklaration lyst 20.Augllst 1943 har Birkerød
Kommune Ret til, indtil Sti er 8nle~t, at henvise den offentlige
gaaende og cyklende Færdsel til den pa8 Matr.Nr. l!. varende Mark-
vej (V8sestien), idet Vedligeholdelsen ef denne ordnes efter
gældende Lov om private Fællesveje .

. Nævnet finder, at det nævnte Sorr:rr:erhuser sa8 skæn-
menne, at det bør fjernes.

Panthaverne har ikke nedlagt peastand pap, at der til-
kendes dem nogen Del af Erst.etnin~en.
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Bortset fra nævnte Servitut findes ingen at de pea
tt EJendom~en tinglyste Servitutter at hev. Betyrinin~ ved Erstatningen.

Fa stlættelae.
Med Tilføjela. om, at Buaet pae Motr.Nr. 1t fjerne.

pes Ejerenl BekostnlnE, fredes Arevlet iøvrIgt lom pststeset.
kun/Under Hensyn til, at yderst be~rænsede Arealer egner

sig tIl Byg~egrunde for Sommerhuse, findes der at burde tillæg€es
Ejerne en Erstatning pea 8.000 Kr.
6. yp-t.r.tIr.lp;, ~ ed Bistrup, Birket~ogn: Frederiksberg Sogns
K .F.D .m~

e
e
e

Areslet udgør ifølge Oplysning fre Tldvelget for Kø'ten-
hevnsegnens grønne Ornr!ader: 0.6 ha. ifølge Fredningspeestend II
(lysegrøn Farve'.

Ejerne her henstillet. et der ~lves Tilladelse til ~-
bygning og Tilbygni~g til de pa~ Ejendommen reliE~ende Huse.

Birkerød Kommune her henstillet. et der i Frednings-
kendelsen blevopteeet en Bestemmelse om, et der gives offentlig
geeende og cyklende Færdsel Ret til et færdes ed den over Areslet
gaaende ~f,r·kvej,(Vesestien) jfr. Deklaration lyst 20.,August.1943

pee Y.~.tr":Nr.l~.
panthaverne har ikke nedlagt PSfst~nd pee, st der til-

kendes dem noeen Del ef Erstatningen.
IrJ.fenef de- pee Arealet tin~lY8te Servitutter findes st

heve Betydning ved Erstatnln~ens Fsstsa:ttelse.
Idet bemæTkes, et N~net ikke her noget i~od, et det

tillades Ejerne et foret~ge Ombygning og Til~ygnlng, near Tegninger
og Bel1eeenhedsplen forelæg~es Qverfreåningsnævnet tIl Godkendelse,
finder Nævnet, at Arec:let bør- fredes som pB~steBet, DE et d~.1'~ives
offe~tllf ~eende og cyklende Færdsel Pet til et færdes ed M~rk-
vejen p~~ M~tr.Nr. l~ og 5~.

Der findes. et burde tl1l~t:es Ejerne en ErststntnE- paa
500 Kr.



e
e
e
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7. 'Metr.Nr. 1)8 Bistrup, -·i1.rk~r,ød Sopn: nr'osserer P.Sko~asrd.

Ifølge Oplysning fre Udvslget for. KcmenhevnSeb'11enil

grønne OmfEosder ude0%' Ar eelet 1.7 he. ifølge F.re.dn1n ssplen II (Ly·

segl" Øh Fer ve ) •
skønt/

Ejerne her lovlig lndvarslet ikke givet Møde under
58 ~en.

y.ommuneineen1ør LSr'sen"Birkerød, har oplyst, at Areqlet ikke
kan efvandes til-Kloak uden .Purnpnta~ o~ noget ssedent er ikke for-
Udset i Kommunens f.10akplan •..

Panthaverne har ikke nedlsBt psastend pP.8, et der til-

kendes dem 'noten !)el af Er'5t8tn1nSen.

Da Ar~81et ikke ~1l kunne bebY6~es, skønnes de paa
Ejendommen tinglyste Servitutter at være uden Betydning ved'Erstat-
ningens Fastsættelse.

Arealet fredes som p~~ste8et._d.Dg et 'det skal være til-
ledt et plante leve~Fru.gttt:'a:erl(lg anden lav Be.p,lant;nlng sessom
Pi lekul turer.

Efter derom af &1rkerød Sogneraad n~~legt P8~st8nd,

gives der offentlig gsaende og cyklende' Feer·ds el Ret til et færdes

fld MBrkvejen pee M'8tr.Nr. 5~ Bistrup, (Vf1sest1en). M8tr.!~r. 5!.

ejes O§;S8B ef Grosserer- P. Skovsgaard. Der findes et 'hnrde t11læg-

Ees Ejeren en Erstetn1ng peso 500 Kr.
8. yptr.Nr. 78Z Bistr'up, Bi-rkerød Sop:.n': Fru Eltseheth Tegner.

Ares let er ifølge Oplysning fre Udvs lE:et ·for YØ'nenhsvns-

egnens 8rønne Omreadel' 0.2 ha. Fredningspaestend I (lY8e~run Farve).

Ejeren her t i lt-raedt· Frednin2.,.-

Ejendommen er ikke behæftet med Ps~tegæld.

lng en e f de pea. .,Ar'.efllet t 1nglyste Ser-vi tut ter finde s e t

ha ve Betydning for Erst.atn-ing.en.

Arealet fredes som pea sta,set., dog 8 t·- det akel- Yær-e

i ' ~ 1

t l11e dt El t plante la ve .Frut:ttræer -08 'snden 1-13.v 'Beplentn1 ng ss e som

PlIekultur •



D~r findes et burde tlll~~es Ejeren en Erstetning pes
100 Kr. ~..

~Metr.Nr. ? aæ 8istrup, Birkerød So~n: Keramiker Rugo Munk.
Ar'eelet er ifØlge Oplysning fra Udvalget for Kø'ben-

hevnsegnen~ grønne OmrBede~ o.l. hs. if.ø1ge Frednlngspe~stend I
(lysebrun Farve).

Ejeren her p88steeet sig tilkendt Erstatning.
penthaverne her ikke nedlagt PssAtend peR. et ner til-

kendei dem no~en Del ef Erstetnlngen.
Ingen ef de pae Ejendom""en tinglyste Servitutter findes

e et hø v. Betydning for Erste tningen.
Ar~elet fredes Bom pe€stsset. dot et det skal v~a til-

ledt et plente leve Frugttræer og enden lev BeplAntning sessorn
PlIekultur.

Der findes et burde tillæeges Ejeren en Erstatning ~ee
50.00 :Kr.
l~. En Del ef tlftr.Nr. leo Rude~~eard, S::311erødSOFn 0F

f,atr.Nr. ~q B1strup ~y, BirkerØd SOFn: Bo€trykker Kaj
~ jorth.

AreBlet ef lb:tr.Nr. 3q Udgør ifØ1~e Oplysning fre TTd-
vfilget for t0t>enhBvnsegnens ~rønne Ornreeder 0.9 he ifølge Frednin~s-
p8&stand I. (lyserrur. Farve).

Under Sagens Behandling er det oplyst. !t Ejeren ef
Netr.Nr. 3q her erhvervet den østli~te~~tr·lrr.~laf Nf.'tr.Nr.l ~
strækkende eig frs VEsevejen til Frederikslund Skov 1 60 ~ Bredde.

Ejeren her peestaset sig tilkendt Erstatning.
·For de østllgste 60 m ef Mfltr'.!,;r.lQ.Q drejer Ssgen sig

kun om de l6n~i Skoven li8~end~ nærmeste 100 m. D~tte Arep.l er
fortrinligt egnet til UdstykninE'
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Panthaverne har ikke nedlagt PB8stand pe~, et d~r til-
kendes dem nogen Del af Erstatningen.

Ingen ef de pee Ejendommen tinglyste Servitutter findes
et have Betydning for ErBt6tning~n.

Arealet fredes som paestsset, d06 et det skel være til-
ledt et plante lave Frugttræer 0[; anden lev Beplantning sa8S~
Pilekultur.

Under Hensyn til et den fredede nel ef M~tr.Nr. l ~
,

ligeer inden for 300 m fre FTederikslund Skov findes Erstatningen
Bt burde fe'stsættes til 3.500 Kr., hvoraf 3.000 Kr. findes et
burde venrøre Y.~enhevns Arrtsraedskreds og 500 Er. Frederik8~org
Amtsraadskreds.
~l. Matr.Nr. l co RudeFas~d, søllerød So~n: Landmand Niels Peter

Lauersen.

e
e
e

IfØlge Oplysning fra Udvalget for K~enha vnsegnens
grønne omreader udgør Arealet 4,8 he. ~fø1ge Fredni~gBpa~stand I
(lysebrun Farve).

Ejeren har pee~t~eet slg tilkendt Erstatnin~ og t~r
henstillet t.il Nævnet, et der' gives ham Tilladelse til at opføre
Drivhuse pes AreRlet.

panthaverne her ikke nedlagt Pssstend pas, at der til-
kend~B dem nOeen Del af Erstatningen.

In~en Del af de pee ~jendommen tinglyste Servitutter
find~s at hav~ Betydning for Erstatningen •.

AreFlet fredes Bom pa8steeet, dog at det skal være tll-
ladt at piånte leve Frugttm:eer og enden lav Beplentnlng 88SS0lt Pile-
kultur.

Nævnet kan derimod Lkke indga8 pes, et der gives Til-
lBdels~e til Opførelse ef Dr'lvhuse.

Der findes B.tt'urde till~ges Ejerne en Erstatning pea
2.000 Kr. Erstatningen vedr~KØhenhevns A~tsrBBdsy.reds.
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12. lr~Rtr.Nr. 1eæ Rude~asrdr Sø1.lerzd SOFn: Ingenl~ Johannes

Ben sen.

If Z1~e Oplyani n~ fra Udvalget for Y..ilt enhe vnse ~tien s

gr~ne omrBader udeøt" Ar ea1et 0,9 ha. ifzle:;e Frednlnc:BPs8 stand

I (lYB~brun Fsrve).

Ejerne her henstillet, at det tillp.des ham et h3ve

3uske af Bind\-ær eller 5lommetræer.

Pentnaverne har ikke nedlR~t Pesstend pea, at d~r til-

kendes dem no~en Del af Erstatnlngeu.

• M8tr.Nr. l~ er noteret Bom Rllsmendehrug •

AreGlet frenes som psesteset, nog et det skel være

tilladt at plqnte leve Frugttræer og enden lav '=;t"!plentning ssasom

PlIekultur 0E Frugtbuske.

Der find~s et ourde tillæg~es Ejeren en Erstatning pe8

JOO.OO Kr. ErststninEen vedr~er K~enhsvn8 Ar.-.ts...rsadexreds.

net re9tem~es derfor, et ovenfor nævnte Ar~B1~r af

e
e
e

l) Matr.Nr. 112., J~ 0E 4!. Blstrt'p By, Birkerød Sogn,

2) Matr.Nr. 1m Rude~aard, Søllerød SOen og J2. BistrtlP, Birkerød

So~n ,..
J) M~tr.Nr. 3~ t31strup, BirkerØd sogn,

4) M~tr.Nr. 6g Bis.trup, 51rkerød Sogn,

5) ~etr.Nr. l!., 5!.h og 5!.! Bistrup, Birkerød Sogn,

6) Metr.Nr. 1&, 5!.2. Bi.trup, Birkerød sogn,

7) tletr.Nr. 5!. Bistrup, ~lrkerød SOen,

8) Mptr.Nr. 5~ Bistrup, BirkerØd Sogn,

9) Matr.Nr. 5 ~ Bistrup, Birkerød SOEn,

10 ) en Del ef t.~etr.Nr. leo Rude geer'd , Søller Ød Sogn, De ;g" R1s t, ru p ,

Bi rl<er Ød Sogn,

11) }lptr.Nr. lQ.Q.Rudegasrd, Sø11er' ød SOEn,

12 ) MS t r .Nr. l~ Rudegssr'd, SøllerØd sogn,
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frenes 1 overensstemnelse med den nedlagte Pa8stend med ovennævnte
e .Ændringer 0e Tilføjelser.

Birkerød Kommme og SølJel"ød Kommune overtager TilByn~t
med de Ornraeder,- der er fredet med AdEen~ for Offentligheden.
Nærv~ende Kendelse skal ikke være til Pinder for, At een ef Kommuner-
ne efter Overenskomst ovel"te~~r hele Tilsynet.

Nærværende Kend!'!lse skal derhos iklre være til Finder for,
et Søllerød Kommune gennemfører Vejenlæe 1 Overensstemmelse med
Kommunens Byplenfors lag.

Af de tilkendte Erststnln~ssummer ~r. 71.450,- udredes
Halvdelen ef Københavns og Freder·iks ......erg Kommuner et fordele eft.er
Folketel, en Tr~diedel ef St.atsksssen o~ en Sjettedel ef Kr.
60.750,- af Frederil{sborg Arrtsfond og en Sjettedel ef Kr. 10.700,-
ef Køhenhevns Arr.t,sfond."

"""'---~~ ........... /S8E:en er irldsnket for OverfreClningsr, revnet ef- fø'lgende
Lodse jere ..
L~"'IeNr. l, Matr.Nr-. lb, 38, 4a Bistrup, Birkerød Sogn, Direktør

H. Schou-Kjeldsen

e
e
e

4 '6d smstds., Proprietæ:' H.E .Brokfelt og
Frk. N.f:l rgret'he Brokfe lt

le, 5eh, 5e.0'smstds. Grosserer V.Yitas og
Installatør H. V~Pet!'!rsen.

5e smstds. Grosserer P.Skovs~sprd
med Pesstend om højere Erstatning, for Schou-Yjeldsens Vedkomrrende
tillige fors8avidt angser Kendelsen og dens orr.feng.Endvidere er
sagen p8ae~ket ef KØQenhevns og Frederiksherg Kommuner, der psa-
stesr sig frita~et for et udrede nogen Del ef Erstetnln~en,
subsidi~t. et det kun pselægees dem at Udrede en mindre Del ef
Eret.etningen end efter Frednlngsnævnets Kendelse.

Overfredningsnævnet har den 11.Juni 1946 besigtiget
Arealerne og forhAndlet med de interesserede Perter.
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Der m~ndeltea Grosserer V.Fitas Till~delse ttl at hi-
'beholde det P!o hene Ejendom værende Somn erhus, i hvert F~ld indtil
TTdslgtøvejen bliver anlagt. Sesfrerr.tRl"set efter Vejens Anlægeelse
o.Ihskesfjernet, optages saeen til ny T8ksation.

Ds det ikke lykkedes 8t ko~~e til Enighed m~d n~ ~nvenne
Ejere om Erstatningsspø8smaalene, s~od~de man 1 Skrivelse af
25.Juni f.A. 1 Henhold til Naturfredningslovens ~ 20 Teksetions-
ko~mlsionen om at ville f8sts~te de pe~gæl~ende Erstatnine~r.
Endvidere Bnrr.odedemp.n T~ksBtlonskommiEsionen om 0EsB; st fastsæt-
te den landmand N.P.Leursen tilkom~ende Erststning vedrørend~ Møtr.

4t Nr. l~Q Rud~~eBrdt SØlI~rød Sogn.
Ved et 12. septem1:'er 1946 e fholdt Møde b lev det ved-

e
e
e

te~et, et Direktør Schou-Kjeldlen skulde have Lov til et dyrke
Pil pe~ nOMr.elMssde P8~ det pas Yort~t med grønt angivne Are~l,

sø!'bortset fra Are~let mellem Fi~restlen og Fures.0en. Om denne ventagel-
se 'blev der den IY.September f.A. ~ivet tt:eddelelsertil TaksBti-
onskommissl onen.

T8ks~tionekorrrnlssionen har herefter fsstsat Srstetnings-
beløbene Bssledes: ,j
Lb.Nr. l Matr.Nr. 1b, 48 og 3e Bistrup, 31rkerø'd Sogn, 'Sjer Di-
rektør H.Schou-Kje1dsen: Kr. 85.000,00 Kr.
Lb.Nr. 4 M~tr.Nr. 6d smstds., Ejere: Proprietær R.E.Srokfelt og
Frk. ~~r~rethe Brokfelt: Fredningsnævnets Kendelse ef 19'Febru~r
1946 (Erststningssurn 500 Kr.) stadfIstes.
L'b.Nr. 5 Mstr.Nr. le, 5eh og 5.0 smstds., Ejere Grosserer V.Kitas
og Installatør H.V.Petersen: Kr. 15·000,00.
Lb.Nr. 7 Matr.Nr. 58 smstds., Ejer Grosserer P.Skovsesard:
Kr. 1.100,00
Lb.Nr. 11 Matr.Nr. leo Runeg9ard, Søllerød Sogn, Ejer l,andmend

tt N.p.LAursen: Kr. 3.000,00



e
ti
e

- \ /-

Med Hensyn til Fordelineen øf Erst8tnin~en bestemmer
Overfredningsnævnet, st 1/3 vil være 8t udrede af K;i)enhevns og
Frederiksberg Kom~ner fordelt efter FolketsI. Af RestrelØbet ud-
rec'lerstetlksisen 2/3 0e t~enh8vnll 0E Fred~riYsrorg Ar:.tsfond1/3.

88pledes 8t den indbyrdes Fordel1n~ mell~m diF.se foretages sf [nden-
rlgsmln1.sterlet.

Det samlede Erstetnlngste1Øb 121.050 Kr. fordeles
herefter øseledes:
KØbenhavns o@ Frederiksberg Kommuner:
St.atskassen

Kr. 40.3t)0.OO
53.BOO,OO
26.200,00KØhenhsvne o~ FrederiksborE Amtsfond tilsammen

sBf1edes et den indtyrdes Fordeling mellem d1Fse
foretrtes ef Indenrigs~lnister1et

Kr .121 .050 .00========== ..===c:

Da Overfred~ln~sn~vnet løvri~t k6n tiltræde den Ef
Frednin~sn~vnet afs€~te Fennelse, vil denre være et stedf~te med
de ef det for·anstffOer:.nefø'l~e;}deÆr. f.rlr;ter.

T h i b e s t e m m e s:
Den ef Fredn1nEsnævnet for ::'rede~lks'r-orgA-t.srp.Fds1·r~ds

den 19.Fe't-ruer1946 8fss~te Yendelee vedrl~'er~e ~redn1r_E.ef '.'6Eer-
n~ l\oro fer pur·esøen stsdfæotes rred de ef det forsnstsfende fø1ger;de

p •() • ".~•

POl! l A.r der s~n
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1946, den 19.Februar blev af Fredningsnævnet for Frede-
riksborg Amt i Sagen angaaende Fredning af "Vaserne" nord for Fure-
søen afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Ved Statsministeriets Skrivelse af l3.September 1944 til Fred-
ningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds rejstes Fredningssag
med Hensyn til de Arealer i Birkerød og Søllerød Kommuner nord for
Furesøen som kaldes "Vaserne".

MuG:rla:ll :t::nE:n:O :CSfor Ka~erneJensenogArkitektF.V.Kiørboe.ve~~O~;ratræd n som
Nævnsformand l4.April 1945 har Suppleanten, Dommerfuldmægtig Helge

Betndlin~ .l!IOr)and.' ~
F~g ~r A ealer af f gend

3a, 4a Bistrup, Birkerød Sogn, Dire ør
e:

Kjeldsen, l
2. Matr. Nr.len Rud,e.gaard, S lerød Sogn, og Matr. Nr. 3b Bistrup,

Birkerød Sogn, Gaardejer ans Jørgensen,
3. Matr.Nr.3æ Bistrup, Birkerød Sogn, Grundejerforeningen "Furesø

'd\=P' ~ .sognl~i:tær A1=ok-
Frk. Margrethe Brokfelt,

4.

5. Matr.Nr.le, 5ah, 5aø Bistrup, Birkerød Sogn, Grosserer V.Kitas

6.

7. Matr.Nr.5a Bistrup, Birkerød Sogn, Grosserer P.Skov~gaard,
8. Matr.Nr.5az Bistrup, Birkerød Sogn, Fru Elisabeth Tegder,



ningsloven, jfr. Lov

ll. Matr.Nr.leo Rudegaard, Søllerød Sogn, Landmand Niel Pet~ __ )

Laursen,
12. Matr.Nr.lcæ Rudegaard, Søllerød Sogn,

Plan over de Omraader, der paastaaes

værende Kendelse. Alle Omraaderne har hørt til e saakaldte "Grønn

Omraader" og Deklaration Over-

fredningsnævnet i Medfør af § 31

Nr.129 af 13.April 1938 godkendt plan er tinglyst paa saIT

lige Matrikulsnumre i Marts 1942.

Af den vedhæftede Plan

fremgaar det, at Statsministeriet

følgende Fredningsservitutter:

1.

Forsaavidt angaar de

l) Arealerne fredes saaledes

sebrun Signatur

andres, men de skal nde kunne udnyttes paa samme Maade som
I

hidtil, fortrinsvis dbrugsarealer, forsaavidt efterstaaende

yderligere Raadighedsindskrænkninger.

2) Det er uden Frednin smyndighedernes Tilladelse navnlig forbudt:

af enhver Art, herunder Boder, Skure ett~~

andre Indretning kan virke misprydende , derunder ~r·4-~
ningsmaster .

b. at foretage lantning, der efter FredningSmyndighedernesl!

frie Udsigt over Furesø fra den i Pkt. 3 li
',: .

fra Stien fra Langkærgaardsvej til Vasesti.i~~nævnte Vej

af en Vej,

skal ikke være til Hinder for Anlæggelse

i det væsentlige forløber langs Omraadets Nordgrænsl
• I

Udsigtsvej - paa Kortet vist med røde Linier).

II.

de med lysegrøn Signatur viste Arealerl"

l) saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa for-

men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som



•
KORT>

•





•

01015.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01015.00 .

Dispensationer i perioden: 06-11-1975 - 21-11-2006



, ,

Ved skrivelse af 20 januar 1973 fremsatte Lanmarks Naturfredning
forening begæring om, at der måtte blive rejst fr8dningssag med hen-
blik på ændrinr af bestemmelsen om anlæggelse af en udsigtsvej,
kaldet Turistvejen, i den ved overfrednlngsnævnets kendelse af
90 august 1947 gennemfØrte fredning af Vaserne nord for FuresØen.

Denne kendelse, der med mindre væsentli~e ændringer, som
navnlig angik erstatr.ingsspørgsmål, stadfæstede en kendelse af
190 februar 1946, afsagt af fredningsnævn8t for Frederiksborg

ti amtsrådskreds, gennemfØrtE; en status-quo fredning af det som I
nærmere beskrevne areal, hvor landbrug VDr tilladt, dog med sær-

"

skilt forcud mod opfØrelse af bygningE,r, ll:dningsmaster og ligno
samt visse beplantr.inger, idet det dereft~r hed:

"Fredningsservitutten skal ikke være til hin~er for anlæggel-
se af en vej, der i det væsentlir;e forlØber langs områdets nord-
grænse (den såkaldte udsigtsvr:j)"o

VedrØrende det som 11 bete~nede areal, hvor græsning og
tØrveskær var tilladt, hed det i angivE;lsen af særlif,e rådigheds-
indskrænkninger under 2 h, at det er forbudt "uden fredningsmyn-
dighedernes tilladelse at anlægge veje elJer stier eller at til-
stå trediemand vejrettigheder over arealerneo Dog skal frednings-
servitutten ikke være til hinder for anlæg af den under I pkt. 3
nævnte udsigtsvejo"o

Endelir; hed det vedrØrende det som 111 beter:nede areal, hvor-
til der meddeltes offentlif~h'2denadgang, at "det er forbudt uden
fredningsmyndi~hcdernes tilladelse at anlægge veje eller stier
eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealerneo"o

Om baggrunden for Ønsket om ændrin~ af de anfØrte bestemmelser
\

i overensstemmelse med den nedenfor genr,ivne påstand har Danmarks

n
NaturfredningsforeniIlg ved inJbringelsen af sagen anfØrt fØlgende:

Den Rom Turistvejen betegnerle udsi~tsvej er i dag 25 5r efter
fredningen ikku anlagt. Kun p5 en del af strækningen er der en

..... -
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tilk0rselsvej for ejendommene, der stØder ud imod Vaserne. Genn8m-
kØrsel er ikke tilladt, og motorkØrsel på vejun er derfor meget
begrænseto

Det fredede område præges således ikke på nogen måde af
vejen.

Som de fredede arealer idaf, henligger med det udbyggede
stisystem ,opholdsarealer m. v., er de i sams}.ll med FuresØen af
meget stor fredningsmæssig interesse o~ må bet!~gtcs som værende
et af vore fornemste nærrekreative cmr~Jero

Ethvert indgreb, der forrykker stedets frednings~æssige' kva-
liteter, bØr undgås, og foreningen finder derfor, at fredningsbe-
stemmalserne bØr ændres, ~ledes at tilladelse til anlæggelse af
Turistvejen bortfaldero

Nævnet forelagde efter ffiodtagelsenaf rejsningsskrivelsen
denne for fredningsplanudvalget for KØbenhavn, Frederiksborg og
Roskilde amter, der den 80 marts 1973 afgav sålydende udtalelse:

"Sagen har været forelagt fredningsplanudvalgets plenum,
hvor der var enighed om at uCitale, at lT'tf::nikke Øn~ker at tage
stilling til spørgsmålet om ændringer i fredningskendelsen for-
inden der foreligger et resultat af arhejdet i det særlige udvalg,
der af Frederiksborg amtsråd. er m~dsat med henblik rå at finde en
lØsnins på de trafikale problemer i BirkerØd-6mrådeto".

Foranledifet heraf rettedes henvendelse til Frederiksborg
amtsråd, der den ?9. marts 1973 udtalte sif således:

"Den lo. maj 1972 nedsatte Frederiksborg amtsråd et udvalg
til behandling af trafikproblemerne i EirkerØdområdet for rå
bredest mulig basis at bedØmme alle fremsatte forslag til vejfØ-
ringer for områdets overordnede veje og for eventuelt at pege på
andre vejfØringsforslago BClggrunden for det te udvalgs nedsættelse
er primært proLlcmet med at fØre den ~Ist-vestgående trafik ~ennem

II I I .1 I I'
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området, hvor "Turistve,ien!Ts gen nemfØrcls e er et af forslagene.
Erkendelsen af orgavens sammensatte karakter afspejles i

kommissoriet for udvalp:et, hvor det bl.a. hedder: "Udvalget skal
tilgodese og afveje såvel vejplbnmæssige hensyn som trafiktekniske,
sikkerhedsrnæ~sipe, byplanmæssive, fredningsmæpsip,e o~ miljØmæs-
sige hensyn".

Udvalrets sammensætning fremgår af vedlagte fotokopi af amts-
rådets meddelelse af 23. maj 197? til teknisk udvalg om udval~ets
m~dsættelse m.v.

Under h8nvisning til, at dette udvalgsarbejde er iværksat,
skal det stærkt anbefales, at stillingtagen til den fremsatte
begæring om ændrin? af fredningsservitutten for Vaserne afventer
resultatet af udvalgsarbejdet, hvilket er i overensstemmelse med
forudsætningerne for Danmarks Naturfredningsforenings medlemsskab
af forannævnte udvalg. TI.

Den 5. november 1974 afgav det nævnte udvalg beretning, inde-
holdende en flertalsin~stilling om linicfØrinr for overordnede
veje i BirkerØdområdet, hvori det bl.a. hed:
uh) Projekterinr og anlæg af sydliniens strækning fra Bistrup

til Kongevejen (A5) bØr udgåoo

De kommende år må vise, om trafikudviklingen omkring Bistrup-
vej r,ørvejens anlæg Ønskeligo

Denne fremtidsmulighed indebærer, at der i den rejste fred-
ningssag må nedlægges påstand om, at Turistvejens gennem-
fØrelse skal være mulig på et senere tidspunkt g

Såfremt fredningsmyndighederne Ønsker det, må der udfØres
skitseprojekterinv. i fornØdent omfang til belysning af vejens

\

forhold til ompivelserneg".

Ved skrivelse af 15. april 1975 anmodede Danmarks Natur-

. _•• ,. - "4. .r ....



/' fredningsforening herefter om, at den ved skrivel~er af 2. januar
1973 rejste fredningssag må.tte blive genoptaget. Under hensyn til

tt,: den tvivl, der i den foreliggende situation kunne bestå m.h.t.
nævnets kompetence til atreali tetf3behandle en fredr.ingspåstand,
der som ba~grund havde en ved ovsrfred~ingsnævnskendelse truffet
afgØrelse, forelagde nævnet ved skrivelse af 13. maj 1975 det
særskilte kompetenceproblem for overfredrlingsnævnet, der i skri-
velse af 23. maj 1975 udtalte sif således:

"Den tvivl om fredr:ingsnævnets kOffipetence,som nævnet ved sin
forelæggelse af sagen giver udtryk for, har formentlig sin årsag

,
I-

i formuleringen af § 34 i lov oe naturfredning (lovbekendtgØrelse
nr. 445 af l/lo 1972). Af den nævnte paragraf fremgår det, at
fredningsnævnet kan gøre undtE:f'"'Jlserfra bestemmelser i frednings-

-O
!

kendelser, som ikk~ har været indbra~t ~r overfredningsnævnet.
Af § 34, stk. 2, fremgår det, at overfredningsnævnet kan gøre
undta~elser fra beste~~elser i fredningskendelser, der er afsagt
af nævnet, samt helt eller delvi~ ophæve sådanne kendelser.

Ved overfredningsnævnets kendelse af 9/8 1947 blev frednings-
nævnets kendelse af 19/2 1946 stadfæstet med uvæsentliee ændrin-
ger, navnlig vedrØrende erstatr.infsspØr~smål, medens overfrednings-
nævnet intet ændrede ved fredningsnævnets afgØrelse med hensyn
til muligheden af at røre turistvej gennem Vaserne, i det væsent-
li8e fØlgende områdets nordlige begrænsning.

Baggrunden for kompetence fordelingen mellem fredningsnævnet
o~ overfredningsnævnet med hen~yn til at gøre undtagelser fra be-
stemmelser i fredningskendelser eller helt eller delvis at ophæve
sådanne kendelser, må formentlig søges i det forhold, at man ikke
har fundet det rimelir~tt at fredningsnævnet som l. instans gør
undtagelser fra indholdet eller omfanget af en fredning, der ved
kendelse er afgjort af overfredningsnævnet som klageinstans.

Den nu af Danmarks Naturfredningsforening nedlagt~ frednings-
påstand r.:årt såvidt ses, ikke ud på at gøre und tageIse fra den af

•
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·: overfredningsnævnet afsagte fr(;d!1ing~kendels8, mlJnderimod på at
udvide fredningen for området v-:;dikke at indr~l,rmravedkommende
ve,imyndirrhedadganf}"til at etatlere en færdsclsvcj i det fredede
område.

Uno er henvisninf!.til forar. an fØrte miloverfredn ingsnæv:net
være af den opfattelse, at fredrinEsnævnet er kompetent til at
optage Danmarks Naturfredningsfcrenings fredninespåstand til
realitetsbehandl inp,.Tf.

Nævnet vedtog herefter at tage SCtg~n under behandling op:,

~
i,

foretog bekendtgØrelse om fredr.ingssagen2 rejsning i Statstidende

•,,
!

for 12. september 1975 Os i frederiksborg Amtsavis for 140 ser,tem=
ber 1975 med sålydende angivel~e af påstanden i overensstemmelse
med Danmarks Naturfredningsfore~ings oprindeliEe skrivelse:

"••••••• at overfredningsnevne ts kendel~ e af <)'. aUf:.Ust19Lt7

ændres &~ledes, at den eksisteren~e vej, der forlØeer langs bo-
ligområdets nordgrænse ikke må yderligere udbygges, Of lysmaster
ikke opsættes, ligesom gennemkØrende trafik ikke 'skal være tilladt.
Endvidere er der nedlagt påstar1 om, at veje og stier iØvript ikke
må anlægges, Of vejretti~hGder ikke indrØmrr.estrediemand uden

e

J
fredningsmyndighedelnes tilladelse.".

Samtidig uncJerrett2des ved anbefalet skrivelse af lo. sep-
tember 1975 ejerne af fØlgende af fredningspåstanden berØrte
ejendomme:
matr.nr. : ejer:
l. l co Hudcgård by, Holte sogn, Jacoe Lauersen,
? l cn TI TI BirkerØd kommune,
3. l cæ TI TI Svenn-Jørgen Grauengaard,
4. l b Bistrup, BirkerØd sorn, Birk.erØd Uideforen ine.; ,

3 s " " do.
4 cø " " do.

lO 5. 3 b " " BirkerØd kommune,
6. 3 æ " " BirkerØd Hideforening ,

_._ ,-_ ..



7. 6 d Bistrup, nirker~'\dso("n, Hh ker0d kommune,
~~. l e II ti res t:':J urat.ørHenning Ingeberg,

5 ah II TI do.
5 aØ TI TI do.

Q. l g T' TI civiling. ltrne ~jerre,
5 ad " TI doo

lo. 5 df TI " ~rl inr,Johnsen ,
ll. 5 az TI TI Cve rass. B9Srge Tegder,
12. 5 aæ TI TI snedkermo r'JielsT. Nielsen,
13. 3 q " n fru Irma Jensen.

- - - - - - - - - - - - -

Forinden afholdelsen af det i indkaldelserne berammede
mØde den 90 oktober 1975 ti.lskrev Frederiksborg arntsrå,dimidlertid
fredningsnævnGt således i skrivelse af 240 september 1975:

TI •••••••••••••• oplyse, at amtsr~det på sit mØde den ?8o

aur~ust 1975 har behandlet prorlcmernc vedrØrende trafikforholdene
i BirkerØdområdet.

Amtsrådet vedto~ at fØlge flertalsindstillingen fra det til behand-
ling af trafikproblemer i EirkerØdomrAdet nedsatte udvalg, som an-
fØrt i den af udvalget udarcejdede raprort~ der tidligere er til-
stillet naturfredningsnævnet.

Amtsrådet lægger vægt på
l) at den nordlige lØsning (Høveltelinien) lades ude af be-

tragtning,
2) at forlægning af landevej 526 på str'ækningen Farum-Bistrup

(forlægr.in~ af Stavnsholtvej) fremmes mest muligt og til-
sluttes Stavnsholtvej i en T-tilslutning,

3) at Duemosevej snarest forlænges til forlægningen af lande-
vej 526,
og

4) at mulir;heden for uven tuelt senere anlæg af "Turistve.ien"
fastholdes.



.... ,I.,,:> .. '~u<;;v ve-UL,VI.6 t:!Juv.Luere, at, t,raIIKalvlkJ.lne;en i de nærffi88te
år efter etablering af Duemosevej op forlægninGen af la~devej
526 skal fØlges, og at man p5 grundla~ heraf, og den trafikale

~ udvikling i almindelighed, tager endelig stilling til, om Turist-
vejen bØr anlæggeso

Amts rådet s besIutn.Lngom forlægning af lancl evej 5? 6 til en linie
nord om Stavnsholt med tilslutning til den nuværende Stavnsholtvej
i Farum kommune umiddelbart op mod grænsen til BirkerØd kommune
er den 10 ..septemb8r 1975 af BirkerØd byråd indbragt for ministe-
ren for offentlige arbejder.

I skrivelsen til ministeren anfØres, at amtsrådets beslutning er
i strid med byrådets Øncker, OG man.anmoder om, at indbringelsen
må få opsættende vir~nin~ for vejens anlæg.

I skrivelse af lo. september 1975 til ministel'iet for offentlige
arbejder har Farum kommunalbestyrelse henstillet, at BirkerØd
byråds klage ikke må få opsættende virkninf. for ekspropriation til
landevej 526 eller arbejdets gennemfØrelse, sucsidiært at klagen
behandles som hastesag.

Uden egentlig at foregribe spørgsmålet om anlæg eller ikke anlæg
af Turistvejen må ministerens bedØmmelse om nØdvendigheden af
forlægning af landevej 526 være af aff-Ørende betydning.

• Amtsrådet skal derfor henstille, at den nu r~te fredningssag
stilles i bero, indtil den for ministeren for offentlige arbejder
indbragte vejsag er afgjort." ..

Under henvisning til den således for ministeriet for offent-
lige arbe.ider indbragte anke sag rettede BirkerØd byråd den 29.
september 1975 henvendelse tiloverfredningsnævnet. Det.hed i
skrivelsen bl.a.:

"Amtsrådet har imidlertid i sit mØde den 28. august 1975
vedtaget den af BirkerØdudvalget afgivne flertalsindstilling,
og byrådet har herefter i sit mØde den 30 september 1975 vedtaget
at indanke denne afp;Ørelse fo~ ministeren for offen tlige arbejder. '

' .. :: ..r;;~~>::~~.. : :;' : ':1 '::~~~
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Byrådet vedt.og samtidig over for frecr:iq~sr.i:;ndiv.ht::derneat rejse
spørgsmålet, om det overhove:cet er muliGt Cl t f':: ennemfyh'e et lande-
vejsanlæg/gennemfartsvej som forudsa: i sydlØsningen, jf. amts-
r~dets vedtagelse af 2$0 au[,ust 19750

Med henvisnin!="herti l tille:der man si[.,:-a t c'1nmodeom overfrednings-
nævnets stilliT1~ til r:et rejste spørgs:::('::'l,om kendelsen af 9. au-
gust }947 giver mulighed for at anlæ~!e str~knin8cn fra Bistrup-
vej til Kongevejen (gennem Vaserne)o

Af hensyn til det berammede fredningfr.:pieo:n en af Dartmarkf:::t':atur-
fredningsforeninf, rejst sag om ær.drin;:-af ovenr&vnte kendelse af
9. august 1947 udbeder man sig o~erfredningsnævn~ts svar inden

" 9. oktober d.å."o

I.

Overfredningsnævnet besvarede denne henvendelse i skrivelse
af 3. oktober 1975, hvori det bl.ao hedder:

"I denne anledning skal man medeele, at kendelsen af 9. au-
gust 1947 hindrer et vejanlæg som det oæhandlede, idet der ifØlge
kendelsen alene er mulighed for anlæg af den særligt ved kendelsen
tilladte såkaldte turistvejo ii:tvejar:læg som det, bY1"ådets fore-
spØrgsel angår, vil således kun kunne gennemfØres, såfremt over-
fredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens § 34, stk.
? - 3, ved ny kendelse gør undtagelse fra kendelsen af 9. au-
gust 19470 Sag herom vil i givet fali være at forelægge direkte
for overfredningsnævnet, jfr. ~ 34, stko 70

Den på foranledninp: af Danmarks Naturfredningsforening rejste
sag til skærpelse af kendel?en af 9. au~u~t 1947 henhØrer derimod
under fredning:mævnets kompetence, jfr. overfredningsnævnets
skrivelse af 23. OO,i 1975 til fredningsnævnet for Frederiksborg
amts sydlive fredningskreds, hvoraf bcnpart vedlægees. Frednings-
nævnets kendelse i denne sag vil således kun ~live forelagt over-
fredningsnævnet, såfremt den indankes ufter naturfredningslovens
besternmrJlser,jer. § ?4.".

Der hnr derefter i den rejste fredningssag været afholdt
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møder den 9. oktober og den 6. november 1975, hvorunder Danmarks
Naturfredningsforening efter forhandling med BirkerØd kommune har
udformet sin endelige påstand således:

"De i overfredningsnævnets kendelse af 9 .. aUf'ust 1947 vedrØ-
rende fredning af Vaserne nord for FuresØen indeholdte bestemmelser
under I 3, II 2 h og III 3 g, som er gengivet nedenfor, udgår og
erstattes med de ligeledes nedenfor opregnede bestemmelser:

I' "

"l. 3)

"Fredningsservitutten skal ikke være til hinder f'or anlæggelse
af en vej, der i det væsentlige forlØter langs områdets nord-
grænse"

udgår, og i stedet indsættes:
Den eksisterende vej, der forlØber langs bol~gområdets syd-
grænse, må kun udbygges som adgangsvej til de eksisterende
ejendomme og i princippet fØlgende terrænet.

GennemkØrende trafik skal ikke være tilladt ..

Projekt til udbygning af vejen og evto vejbelysningsanlæg
skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

•Q
\,.

Veje i området må ikke anlægges. Stier må kun etableres med
fredningsnævnets tilladelse.

11.2) h.

"Uden fredningsmyndighedernes tilladelse at anlægge veje
eller stier, eller at tilstå trediemand vejrettigheder over
arealerne. Dog skal fredningsservitutten ikke være til hin-
der for anlæg af den under I, pkt. 3 nævnte udsigtsvej"

udgår, og i stedet indsættes: .. ' ~.

at anlægge veje samt uden fredningsnævnet s tilladelse at an-
lægge stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder over

I
r}

arealerne ..
~!, "

III.3) g.

"Uden fredningsnævnets tilladelse at anlægge veje eller stier,
~' ", .-
,',," '.

'.' .
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eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealerne"
udgår, og i stedet indsættes:e at anlægge veje samt uden fredningsnævnets tilladelse at

anlægge stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder
over arealerne.".

Til nævnets mØder har foruden de ovenfor nævnte lodsejere
været indvarsle t hovedstadsrådet og ministeriet for offentlige
arbejder (vejdirektoratet), af hvilke ingen har givet mØde, samt
BirkerØd kommune og Frederiksborg amt. Endeli~ har til mØdet den

tt 6. november, hvor også fredningsplanudvalget, som ikke havde givet
mØde den 9. oktober, var repræsenteret, været indvarslet miljØ-

I,

•

,
, i e
" ,- r~

•1

ministeriet, idet det blev oplyst, at turistvejens arealer i sin
tid var eksproprieret i h.:,nholdtil stiloven på foranledning af
ministeriet for offentlige arbejder, således at arealet, der ikke
er selvstændig matrikuleret, senere overgik til statsministeriet
og nu til milj0ministeriet.

Danmarks Naturfredningsforening har under sagens mundtlige
forhandling til yderligere støtte for den nedlagte påstand peget,

på områdets ganske særlige kvalitet såvel i landskabelig henseende
som i henseende til dets stedse i hØjere grad udviklede st~tus
som rekreativt område, der må ses i sammenhæng med hele FuresØ-
området. Et indgreb i en hvilken som helst del af det samlede
område vil smitte af på områdets andre bestanddele og forrykke
den fredningsmæssige kva~ite~, Fremhæves bØr også de særlige
værdier, som området indeholder i henseende til flora og fauna,
og som må befrygtes at ville gå helt eller delvis tabt, såfremt
en stærkt trafikeret vej blev fØrt igennem området.

BirkerØd kommune har udtalt, at man tager den nedlagte på-
stand til efterretning og i0vriet henholder sig til det stand-
punkt, der er kommet til udtryk i skrivelse af 22. maj 1975 til
Frederiksbore; amtsråd, hvori det bl.a. hedder:

I III I' ,
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."Byrftdet har indgående behandlet den af "BirkerØdudvalgetfT afgivne
rapport om trafikforholdene i BirkerØdområdeto De for8kellige for-
slag til vejlØsninger har været lagt ud til offentlig debat, og
et af byrådet arrangeret borgermØde har været vejledende for by-
r5ctets injstillinr.

Byrådet må på det kraftigste advare mod at anlægge den af BirkerØd-
udvalgets flertal foreslåede vejfØrin~, idet dette forslag ville
medfØre, at BirkerØds bolipområder i en årrække skal bære gennem-
fartstrafikken.

Byrådet må ligeledes advare amtsrådet mod at projektere en sydlig
omfartsvej, da en vejfØring i denne retning vil medfØre urimeligt
dybtgående indgreb i naturområdet ved Vaseme, ligesom en-sådan
vejfØring vil medfØre uacceptable gener for de tilstØdende bolig-
områder." •

Af de tilvarslede lodsejere har 4 givet mØde og alle har til-
sluttet sig fredningspåstanden.

Fredningsplanudvalgets repræsentant har oplyst, at sagen hen-
hØrer under udvalgets plenum, der ikke har haft nærværende sag på
dagsordenen under de sidste mØder, og at der fØlgelig ikke kan
nedlægges nogen egentlig påstand.

Frederiksborg amt har protesteret mod fredningen, idet man
har henholdt sig til amtsrådets ovenfor gengivne vedtagelse af
BirkerØdudvalgets flertalsindstilling og særskilt har gjort gæl-
dende, at afgØrelsen i nærværende fredningssag bØr afvente afgø-
relsen fra ministeriet for offentlige arbejder i den af Birkerød
kommune indbragte ankesag.

Amtsrådets påstand er herefter principalt, at sagen udsættes,
subsidiært at det har sit forblivende ved den af overfrednings-
nævnet ved kendelsen af 9. au~ust 1947 trufne aff,Ørelse.

på det den 9. oktober 1975 afholdte nævnsmØde b1ey der fra
en række interessegrupper givet udtryk for Ønske om at ytre sig
i saeen, o~ under hensyn til den betydelige offentlige debat,
der tidligere hRvde været fØrt om spørgsmåle~ om Vaserne~ frem- -



er der til nævnet afgivet skriftlige in0læg fra Danmor~s Natur-
fredningsforenings lokalkomite, Dansk Ornithologisk Forenin~ or,
BirkerØd MiljØforening samt fra en række privatpersoner.

Der er ik~e under sagen nedlagt erstatningspåstand.
Nævnet har herefter taget srørgsmålet om, hvorvidt sagen på

nuværende tidspunkt skal fremmes til kendelse eller om sagen
41 i overen~stemmelse med amtsrådets påstand skal udsættes for, at

afvente afgØrelsen fra ministeriet for offentlige arbejder, til
~ særskilt påkendelse.

To af nævnets medlemmer finder, at der-ikke ses fornØden
grund til at udskyde afgØrelsen i den af Danmarks Naturfrednings-
forening rejste sag på grund af den iværksatte anke af Frederiks-
borg amts afgØrelse vedrØrende forlægningen af landevej 526. Uan-
set at der består en sammenhæng mellem de forskellige vejfØrings-
planer i amtets afgØrelse, findes det isolerede srørgsmål om gen-

I •
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-tid , fandt nævnet det rettest at lade de nævnte grupper eive ud-
tryk for deres synsrunkter, der undtagelsesfrit gik ud på en meget
indtrængende anbefalinv af fredningspåstanden. rå denne baggrund

nemfØrelse af en vej gennem Vaserne, hvis problematik f.s.v.
ikke ændres ved den kommende affØrelse, at være af en sådan vægt
i vidererækkende fredningsmæssig henseende, at det bØr afgØres
nu.

Eet medlem finder, at det af hensyn til amtets samlede plan-
lægninr. af vejfØringerne i området må være rimeligt at afvente
ministeriets afgØrelse i anke sagen vedrØrende landevej 526 (Stavns-
holtvejen) og voterer for at tage påstanden om udsættelse til
følge.

Der vil på dette punkt være at træffe afgØrelse i oyerensstem-'
melse med stemmeflertalleto

VedrØrende sagens realitet, som herefter er taget under på-

___ ~.I
.II'~ r II I

•

III

i
,I

li
I'li
l'
'U1

I III III



· kendelse, udtaler to af nævnets medlemmer: den af overfrednings-
nævnet i 1947 afsagt e kendelse, der stadfæstede fredningsnævnet s
afgØrelse, anfØrte som eneste beerundelse for fredningen af Va-
serne, at "arealerne er af en sådan landskabelig skØnhed, at den
nedlagte påstand •••••••• må fØlges." o

De voterende kan selvsagt også i dag tilslutte sig denne
formulering, men finder tillige at turde fremhæve områdets belig-
genhed i samspil med FuresØen, der bevirker, at områdets rekrea-
tive værdi rækker ud over det fredede areal og i realiteten be-
tegner regionale naturværdier, der ydermere indeholder et særligt
bevaringsværdigt fugleliv.

De to nævnsmedlemmer finder, at der må ~ives Danmarks Natur-
fredningsforening medhold i,at de forudsætninger, hvorunder til-
ladelsen til anlæg af en udsigtsvej elev givet i 1946-47, er af-
gØrende ændret. Selvom der ved vejanlæ[ blev søgt taget rimelige
hensyn til terrænindgreb, støjgener m.v., må det dog antages, at
en vej, anlagt efter nutidens krav til moderne vejhyggeri og med
en trafikintensitet, der ville være langt større end frednings-
myndighederne i 1946 havde forestillet sip, ville betyde et så

lit alvorli~t indgreb i det fredede område, at det på afgØrende måde
e ville forrykke de samlede fredningsmæssige kvaliteter og forflyg-

tige de intentioner, der ligger bag den i 1947 gennemfØrte fred-

De to nævnsmedlemmer voterer med den anfØrte begrundelse
for at tage den nedlagte fredningspåstand til fØlge.

Eet medlem af nævnet finder, at en afgØrelse, hvorefter
gennemkØrende trafik på turistvejen skal. forbydes, er for vidt-
gående, og finder at de trafikale forhold i selve BirkerØdområdet
vil kunne aflastes væsentliEt, såfremt den forudsatte gennemkØr-
selsmulivhed bevares. Dette medlem voterer således for at tage
amtsrådets subsidjære påstand til fØlee •

. .- II ''''''
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Der vil herefter være at afsige kendelse efter stemmefler-
tallet.

T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse af 9. au:~st 1947 om fredning

af Vaserne nord for FuresØen ændres således, at tilladelsen til
anlæg af en vej langs områdets nordgrænse udgår og erstattes af
fØlgende tekst:

"Den eksisterende vej, der forlØber langs boligområdets syd-
grænse, må kun udbygges som adgangsvej til de eksisterende ejen-
domme og i princippet fØlgende terrænet.

GennemfØrende trafik skal ikke være tilladt.
Projekt til udbygning af vejen og evt. vejbelysningsanlæg

skal forelægges fredning~nævnet til godkendelse.
Veje i området må ikke anlægges~ Stier må kun etableres med

fredningsnævnets tilladelse.".
De i den tidligere kendelse i tilknytning hertil indeholdte

bestemmelser under II 2 h og III 3 g udgår på tilsvarende måde
og erstattes af fØlgende tektsafsnit:

"at anlægge veje samt uden fredningsnævnets tilladelse
at anlægge stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder over
arealerne.".

"at anlægge veje samt uden fredningsnævnets tilladelse at
anlægge stier eller at tilstå trediemand yejrettigheder over
arealerne.".

Skander-Madsen.
Olaf Poulsen. Heiner Andersen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Fotokopiens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts
sydlige fredningskreds,
Helsingør, den • november 1975 •
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~· N aturfredningsnævnet for I /
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds~e Adr.: Krirninaldommcrkontoret

-Bjergegacle 22, 3000·Helsingør"
:J;elefon (03) 21 :7-l-~

Ny adresse:
Torvet 3-5, 3400 Hillerød

Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

Hillerød
X*1lGK~ den 13.·· marts 1979.
F. S. nr. 25/78 .

REG. N R. f (J I ~

PÅTEGNING
. på

4t deklaration tinglyst den 2. september 1947 på ejendommen matr. nr.
l.b m.fl., Bistrup by, Birkerød sogn.

•

-e
•

-

I anledning af at Overfredningsnævnet den 26. september 1978
har meddelt tilladelse til, at der på matr. nr. l b, 3~, 3~, ; ~'
4 cø, Bistrup by, Birkerød sogn opføres et nyt ridehus og mellembyg-- ,ning mellem dette og det eksisterende ridehus, således at 2 stald-
bygninger langs nord- og østsiden af det nuværende ridehus nedrives,
erklærer undertegnede ejer af ejendommen herved for mig og efterføl-
gende ejere følgende:

l.
Som vilkår for den meddelte tilladelse er det bestemt, at

l) Det nye ridehus skal opføres i samme højde som det eksiste-
rende.

2) Til sløring af ridehusenes gavle plantes 2 grupper af høj-
stammede lindetræer, og skråningen tilsås med græs.

3) Til sløring og opdeling af det projekterede ridehus' lange
facade plantes 2 grupper af højstammede lindetræer som vist på regu-
lerings- og beplantningsplan (tegning 0.03) af 6/3-78, udarbejdet af
arkitekterne Torben Nicolaisen og Ib Flemming Braarup, Gentofte.

4) Der må ikke etableres en springbane mellem bygningerne og
Furesøstien, men der tillades en dressurbane, der skal overholde
30 m afstand fra Furesøstien. Dressurbanen afgrænse s mod syd af et
kraftigt lægtehegn, men uden plantninger. På dressurbanen må ikke
anvendes de for en springbane karakteristiske træningsredskaber i
form af malede olietønder, springstøtter, risgærde, vandgrave eller
andre former for forhindringer.

5) Arealet mellem dressurbanen og Furesøstien skal ~evares
som græsningsfold og plejes som sådan ved afgræsning eller slåcing.
Eksisterende hegnsrester.langs Furesøstien skal fjernes.

'1
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6) Ejendommens hegnsforhold mod den nord-sydgående sti, der
følger ejendommens vestskel, reguleres således: Eksisterende rester
af trådhegn erstattes af et lægtehegn langs stien fra Turistvej
til 30 rofra Furesøsti. Eksisterende pilehegn kan bevares. Den eksi-
sterende spredte og tilfældige bevoksning langs stiens nordlige
halvdel erstattes af en bøgehæk i ca. lt m højde.

7) Parkeringsareal udover det allerede eksisterende må kun
etableres nord for bygningerne.

8) Endeligt projekt såvel til bebyggelsen som til anvendelsen
af det ubebyggede areal i l~rheden af bebyggelsen, herunder vedrø-
rende beplantning, skal godkendes af fredningsnævnet.

9) Foreningen er pligtig at følge de regler for færdsel in-
den for det fredede område, som på ethvert tidspunkt måtte være
fastsat af naturfredningsrådet efter forudgående drøftelse med for-
eningen. Foreningen kan påklage rådets afgørelse til fredningsnæv-
net.

2.
Påtaleberettiget er Overfredningsnævnet.
Nærværende påtegning begæres i medfør af naturfredningslovens § 64
tinglyst som servitutstiftende på ovennævnte ejendom forud for
andre rettigheder over ejendommen uanset hvornår de er stiftet.

Birkerød, den 20. marts 1979.
Bestyrelsen fo~ BIRKERØD RIDEFORENING:

.l!M~.·kt.~~.,,)
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet 3-5, 3400 Hillerødff.: Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

'.

{' "'
Hillerød, den li {!.

F.S.nr. 5/82.
~- - r~1'
~ ~ ., ~ tot ... 'l..> ... ,

REG. NR. / O / S-

Ang. fjernelse af vindfælder i fredet område i Vaserne i Birkerød.

./.

Ved brev af 31. januar 1982 har Birkerød Kommune, Teknisk For-
valtning, på vegne Annexgaardens Grundejerforening, Bistrup - Birke-
rød, ansøgt om nævnets godkendelse til fjernelse af væltede tr,æer
og tr,æer, som ikke kan vokse naturligt (vindfælder) i fredet område
i Vaserne.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. au-
gust 1947, som for visse arealer indeholder forbud mod at fjerne
eller udtynde beplantning blandt andet af tr,æer.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der intet
har at bemærke til ansøgningen og har erklæret sig villig til, så-
fremt anmodning herom fremsættes, at bistå med nødvendige plejefor-
anstaltninger.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 for sit vedkommende til-
ladelse til fjernelse af væltede træer og træer, som ikke kan vokse
naturligt, indenfor fredet område i Vaserne på vilkår, at udvælgel.-
sen af de træer, der skal fjernes, sker efter forstlig sagkyndig
vejledning, eventuelt således, at der fremsættes anmodning til Ho-
vedstadsrådet om bistand.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende

I

amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte fore- '
ninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfred-
ningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 •

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til Annex-
gårdens Grundejerforening.

,I e rJm~1\
Us LaurNs®!i]
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Naturfredningsnzvnct for
Frr~eriksborg amts sydlige fredningskreds
. Adr.: Kriminaldommerkontoret

Torvet 3-5. 3400 Hillerød
11f. (03) 269800 ml kJ. 9-12
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REG. NR. !b/tY HiUemct, den 15 AUG. 198ft

F.S.nr. 46/84.

1 6 AUG. 1984 16"ø 1911/

~~'

+kDf<' &f Jkrtut~'P~.
Raturtrednlnseaevoet bar dag. dato tll.krevet Blrk.red IO••UD ••

teknisk rOrYaltftiftl. aAled •••
• Ang. bebyggelse på matr. nr. 3 ~ Bistrup by, Birkerød.

Ved brev af 6. april 1984 har Birkerød Kommune, Teknisk
Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse
omfattende et ca. 21 m2 stort fårehus på matr. nr. 3 b Bistrup
by, Birkerød.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. august 1947 vedrørende fredning af "Vaserne" nord for Fure-
søen, hvorefter det blandt andet er forbudt at opføre bygninger
af enhver art, herunder boder, skure, eller anbringe andre ind-
retninger, der kan virke misprydende.

Ejendommen tilhører Birkerød Kommune, og fåreholdet skal
drives af den i kommunen beliggende produktionsskole, "Produk-
tionsskolen Grønnesminde".

Fåreskuret af areal ca. 21 m2 agtes opført af bjælker med
græstørv på taget og er projekteret placeret som vist på kort
over området. Ifølge beskrivelse vil skuret ikke kunne ses fra
Turistvejen, da det placeres lidt nede af bakken ca. 70 m syd-
øst for P-pladsen ved udsigten og tæt ved et værende slåenkrat.
Det vil ikke være synligt fra nord og kun begrænset synligt fra
vandsiden.

Kommunen har vederlagsfrit overladt skolen et på kort vist
område til fårehold foreløbigt for et tidsrum af 3 år. Skolen
skal selv sørge for opførelse af fårehus og hegning.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og
Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
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fredningskendelse af 9. august 1947 for sit vedkommende til-
ladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger og beskrivelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfred-
ningsnævnet af d~n, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.-

Hyllkot berve4 ••44.1•••

~H ~~Ult
Lis Lauritsen

Formand

Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K



...,. Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet J-,. 3400 Hillerød

Tlf. (03) 26 98 00 ml. kJ. 9-12

•

Hillerød, den 17 JULI 1986
F. S. nr. 17/86

Til fredningsregisteret
til orientering 1'V7-- p-~

REG.Nl lO I fJ-

Ang. bebyggelse på matr. nr. 1 b Bistrup by, Birkerød,
"Ny Bakkegård", Turistvej 175 .

Ved brev af 20. maj 1986 har Birkerød Kommune, Teknisk For-
valtning, på vegne Birkerød Rideforening ansøgt om nævnets godken-
delse af en bebyggelse omfattende et nyt ridehus på matr. nr. 1 b
Bistrup by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. august 1947 om fredning af Vaserne nord for Furesøen.

Overfredningsnævnet har den 26. september 1978 meddelt til-
ladelse til, at der på matr. nrr. 1 ~' 3 ~' 3 ~' 3 ~ og 4 cø Bi-
strup by opføres et nyt ridehus og mellembygning mellem dette og
det eksisterende ridehus, s~ledes at 2 staldbygninger langs nord-
og østsiden af det nuværende ridehus nedrives. Som vilkår for den
meddelte tilladelse er på ejendommene lyst nærmere angivne bestem-
melser.

Birkerød Byråd har den 15. august 1979 vedtaget lokalplan nr .
10 for et område i den vestlige del af Vaserne til ridecenter.

Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 1 ~ Bistrup, og om-
rådet er beliggende i landzone. Der er blandt andet givet forskrif-
ter om byggefelter og retningsgivende snit for ny bebyggelse samt
om parkeringsareal.

Den givne tilladelse er ikke tidligere udnyttet.
Det til godkendelse indsendte projekt omfatter et ridehus

stort 20 x 60 m.
Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har meddelt, at det i

lokalplanen § 7.1 fastlagte byggefelt overskrides med ca. 5,0 m
mod nord iflg. vedlagt kortbilag nr. 7351, men at man er indstillet
på at meddele den fornødne dispensation vedrørende dette forhold.
løvrigt vil Birkerød Kommune forlange, at der på det til parkering
reserverede areal nord for det projekterede ridehus anlægges ca.tt 45 parkeringspladser. Herefter anbefales projektet godkendt.

•e-
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Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har ikke haft be-
mærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening kan tiltræde det fremsendte
projekt på vilkår, at Overfredningsnævnets betingelser for medde-
lelse af dispensation af 26. september 1978 overholdes særligt for
så vidt angår betingelsen om, at det nye ridehus skal opføres i
samme højde som det eksisterende. Den viste overskridelse af byg-
gefeltet mod nord findes ikke væsentlig.

Hovedstadsrådet som zonemyndighed har meddelt tilladelse i
medfør af by- og landzonelovens § 9 jfr. § 7 på vilkår som anført
af Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets tilladelse af 26. september 1978 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger og iøvrigt på de af Overfredningsnævnet og
Birkerød Kommune fastsatte vilkår.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til Birkerød Ridefor-
ening v/advokat Hans Levy, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Modtaget l fredningsstyrelsen

1 8 JULI 1986
Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.



.1 "'1

•

•••

Fu 10·1

OVERFREDNINGSNÆVNET Amaliegade 7 JF / ams
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Birkerød kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

Dato: 26.6.86

J.n~ 671/46-2/85

.' REG.NR. Jol S-

Vedr. j.nr. 08.10 g Ol, broanlæg for joller m.v. på matr.nr. l ei,
Bistrup By, Bistrup.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds har i en skri-
velse af 29. november 1985 truffet afgørelse om, at en afspærring af søsæt-
ningsrampen for joller på ovennævnte ejendom, der ligger ud til Furesøen, er
foretaget i strid med den tilladelse efter naturfredningslovens §§ 34 og
47 a til anlæggets udførelse, som fredningsnævnet meddelte kommunen i skri-
velse af 16. juli 1981, og hvorefter søsætningsrampen skulle kunne anvendes
af offentligheden.

Tilladelsen af 16. juli 1981, der tillige omfattede etablering på matr.nr.
l ei af en anløbsbro for Furesøbådfarten, et bådedæk på land og en parke-
ringsplads samt på den tilgrænsende ejendom matr.nr. l bg opførelse af en
toiletbygning, er ikke fuldt udnyttet. I den anledning har fredningsnævnet i

skrivelsen af 29. november 1985 endvidere tilkendegivet, at der - når 5 års
fristen efter naturfredningslovens § 64 a udløber den 16. juli 1986 - skal sø-
ges om nævnets tilladelse til at bibeholde de udførte, ikke færdige arbej-
der, og at der påny skal ansøges om tilladelse til at foretage de ikke udfør-
te arbejder.
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Birkerød kommune har tiloverfredningsnævnet påklaget fredningsnævnets afgø-
relse om forståelsen af nævnets tilladelse af 16. juli 1981. Kommunen har
endvidere bestridt rigtigheden af fredningsnævnets tilkendegivelse om betyd-
ningen af bestemmelsen i naturfredningslovens § 64 a.

Af de foreliggende oplysninger fremgår:

Birkerød kommune ansøgte i maj 1980 fredningsnævnet om tilladelse til - uan-
set overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om fredning af Vaserne
og uanset søbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 47 a - at måtte
etablere et broanlæg for joller på den omhandlede ejendom ved Furesøens nord-
bred. Det forelagte projekt var efter kommunens forudgående forhandling med
hovedstadsrådet reduceret i forhold til tidligere udarbejdede projekter. By-
rådet vedtog i maj 1981 et forslag tillokalplan, hvorefter området skulle
udlægges til "offentlige formål (sø- og sejlsportsanlæg)", og hvori projek-
tet var indarbejdet. Lokalplanens område omfattede også en del af naboejen-
dommen matr.nr. l ~' hvorpå der findes et klubhus for Birkerød roklub, og
hvorfra der er anlagt en bro ud i søen til brug for klubbens medlemmer.

I overensstemmelse med udtalelser fra skovstyrelsen, der administrerer den
statsejede Furesø, fredningsstyrelsen og hovedstadsrådet meddelte frednings-
nævnet herefter den ansøgte tilladelse, og byrådet vedtog lokalplanen ende-
ligt den 28. oktober 1981.

Broanlægget i søen, incl. søsætningsrampen, og en adgangsvej dertil blev ud-
ført i 1982/1983, og et midlertidigt grusbelagt parkeringsområde blev anlagt
i 1983. Der blev også i 1983 udført stillevejsforanstaltninger på adgangsve-
je til anlægget. Bådedækket på land er ikke udført, idet kommunen af økono-
miske grunde har måttet udsætte dette arbejde, der oprindelig var planlagt
fuldført i 1984. Toiletbygningen agtes opført i år. Kommunen har anvendt
ca. 1,6 mill. kr. på de udførte arbejder, og udgifterne til bådedækket er an-
slået til 1,3 mill. kr. (i 1982-priser).

I august/september 1983 indgik kommunen en kontrakt med Birkerød Sejlklub,
hvorved klubben fik stillet arealet og det nyetablerede broanlæg til rådig-
hed. Arealet blevafspærret og broen spærret med en aflåst bom, således at
søsætning af joller blev forbeholdt klubbens medlemmer.
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Københavns statsskovdistrikt anmodede herefter fredningsnævnet om at tage sa-
4It gen op til behandling, og nævnet traf den ovennævnte afgørelse af 29. novem-

ber 1985.

e
••

Birkerød kommune har anført, at fredningsnævnet s tilladelse af 16. juli 1981
er meddelt på forskellige vilkår, men ikke med noget krav om at arealet og
søsætningsrampen skal være offentligt tilgængelig. De tidligere mere omfat-
tende projekter blev mødt med et sådant krav fra både hovedstadsrådet, skov-
styrelsen og fredningsstyrelsen, men disse myndigheder har tiltrådt det af
fredningsnævnet godkendte projekt uden at stille krav om offentlig adgang, og
hverken tilførslerne til fredningsnævnets forhandlingsprotokol eller fred-
ningsnævnets skrivelse af 16. juli 1981 indeholder noget herom. Kommunen har
aldrig lagt skjul på, at anlægget ønskedes etableret for at tilgodese Birke-
rød sejlklubs behov, og måtte derfor gå ud fra, at kravet om offentlig adgang
var opgivet. Kommunen finder denne forståelse rimeligt begrundet i den bety-
delige reduktion af anlæggets kapacitet i forhold til de tidligere udarbejde-
de projekter. Det påregnes ikke, at Furesøbådfarten vil anløbe broen, før
anlægget er fuldført. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål,
men som dette udtryk anvendes i kommuneplanloven, omfatter det også f.eks. et
sportsanlæg til benyttelse alene af klubmedlemmer. Det kan ikke fremkalde et
skærpet indhold af fredningsnævnets tilladelse, at nævnet muligt har forstået
udtrykket "offentlige formål" i lokalplanforslaget på anden måde, eftersom en
sådan eventuel misforståelse hverken har eller burde have stået kommunen
klart •

Kommunen har endvidere anført, at fredningsnævnet i sin afgørelse af 16. juli
1981 har meddelt tilladelse til udførelse af en række særskilt angivne arbej-
der. Når et af disse arbejder er udført, er tilladelsen for så vidt udnyttet
og kan ikke bortfalde efter reglen i naturfredningslovens § 64 a. Selvom
fredningsnævnets tilladelse forstås som en tilladelse til et samlet anlæg,
er tilladelsen imidlertid udnyttet i et sådant omfang, at den ikke bortfal-
der efter naturfredningslovens § 64 a, og der savnes i hvert fald ethvert
grundlag for at kræve fjernelse af de etablerede anlæg, blot fordi tilladel-
sen ikke er fuldt udnyttet.

Hovedstadsrådet har udtalt som sin opfattelse, at det var en forudsætning for
fredningsnævnets tilladelse af 16. juli 1981, at søsætningsrampen skulle være
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offentligt tilgængelig.

SkovstyreIsen og fredningsstyrelsen har begge indstillet, at fredningsnævnets
afgørelse af 29. november 1985 stadfæstes. Det fremgår af de regler om færd-
sel på Furesøen, som skovstyreIsen har udfærdiget den 22. marts 1978, at Fu-
resøen kan besejles frit med både uden motorkraft, og det har gennem mange år
været tilstræbt at etablere steder for almenhedens søsætning af medbragte
sejljoller. Denne målsætning fremgår også af det daværende fredningsplanud-
valgs rapport af december 1978 om Mølleå-søernes friluftsliv og af hoved-
stadsrådets planlægningsrapport nr. 14 af maj 1979. Det for Københavns
skovdistrikt rådgivende udvalg vedrørende Furesøen, hvori de til søen græn-
sende kommuner er repræsenteret, har sam~e indstilling. Indtil nu er imid-
lertid kun 4-5 af de eksisterende søsætningssteder let tilgængelige for bil-
kørsel. Birkerød kommune kan ikke have været ubekendt med, at tilladelsen af
16. juli 1981 kun blev anbefalet af de øvrige myndigheder under forudsætning
af, at arealet og søsætningsrampen skulle kunne benyttes af alle og enhver.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Birkerød kommune må antages at have været fuldt bekendt med de overordnede
myndigheders intentioner med hensyn til Fursøens rekreative udnyttelse. Kom-
munen må endvidere antages at have været bekendt med eller i hvert fald at
burde have forstået, at det uanset reduktionen af anlæggets kapacitet var en
forudsætning for disse myndigheders anbefaling af projektet og dermed for
fredningsnævnets tilladelse, at anlægget blev offentligt tilgængeligt. Kom-
munen findes derfor som offentlig myndighed ikke at kunne påberåbe sig, -at
kravet herom ikke er stillet som et udtrykkeligt vilkår.

Ved at udnytte fredningsnævnets tilladelse i det skete omfang har kommunen
påtaget sig en retlig forpligtelse til at drage omsorg for, at anlægget - og-
så i dets delvis udførte stand - kan benyttes af offentligheden som søsæt-
ningssted.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse som den omhandle-
de, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse. Som
det godkendte projekt var udformet, findes den kun delvise udnyttelse af til-
ladelsen ikke at kunne medføre tilladeIsens bortfald for så vidt angår de ud-
førte arbejder. Tilladelsen til udførelse af de resterende arbejder bortfal-

------
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der derimod den 16. juli 1986. Der er ikke hjemmel for at kunne dispensere
fra den nævnte lovbestemmelse, men fredningsnævnet har kompetence til efter

~ ansøgning herom at meddele en ny dispensation fra naturfredningslovens § 47 a
og fredningskendelsen af 9. august 1947. Fredningsnævnets afgørelse af, om
en sådan dispensation bør meddeles, kan påklages tiloverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse af 29. november 1985 og den deri indeholdte til-
kendegivelse ændres i overensstemmelse hermed.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

e•e
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Ang. Naturfredningsnævnets afgørelse af 16. juli 1981 vedrørende
broanlæg for joller m. v. på matr. nr. l ei Bistrup by, Birkerød
Kommune.
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Naturfredningsnævnet traf den 16. juli 1981 afgørelse ved-
rørende en af Birkerød Kommune, Teknisk Udvalg, indgivet ansøg-
ning 0:11 broanlæg for joller m. v. på matr. nr. l ~i Bistrup by.

t:jen domme n e r omf a t te t af _qv ~f c....ed.niY2~~~~_~~ .t.~_!-~.~~.~.lE.e._~t:.,
9. ~.~"~.u_s.~,.~947 og af søbeskyttelseslinien efter naturfrednings-
lovens § 47 a, stk. 1.

Nævnet meddelte for sit vedkommende tilladelse til etablering
af en anløbsbro for bådfarten på Furesøen med en søsætningsrampe
for joller, et'bådedæk på land med plads til maksimalt 35 både og
en parkeringsplads med plads til maksimalt 30 biler, samt princi-
piel godkendelse af en 50 m2 stor toiletbygning til eksisterende
klubhus, alt i overensstemmelse med en i september 1980 udarbejdet
principskitse og på nærmere angivne vilkår.

I medfør af naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra den 16. juli 1981.

Under sagens behandling modtog nævnet7~f Birkerød Kommune ud-
arbejdet lokalplanforslag omfattende dele af matr. nrr. l ei, l ,!lq
Bistrup by og del af matr. nr. 5 Furesø.

I forslaget anføres, at kommunen er den eneste kommune omkring
Furesøen, der ikke har en lystbådehavn at tilbyde sine borgere, og
at et oprindeligt forslag om anlæg af en fælleskommunal jollehavn
ved Enghaven sammen med Farum Kommune har måttet opgives på grund
af manglende interesse hos Farum Kommune.

Forslaget har blandt andet til formål, at det af planen om-
fattede område udlægges til offentlige formål (ro- og sejlsports-
anlæg) . Om områdets anvendelse siges, at det kun må anvendes til



."

- 2 -

•

offentlige formål:
et bådedæk på land med plads til ca. 35 joller,
en anløbsbro for bådfarten kombineret med en søsætningsrampe
for joller,
en bro til roklubben,
en fællesbygning til anlæggets brugere, og
et parkeringsanlæg til ca. 30,biler.
I et forud for den den 16. juli 1981 trufne afgørelse afholdt

møde, oplyste kommunens repræsentant, at der med fornævnte "bro
til roklubben" menes eksisterende bro, og at der med fornævnte
"fælles bygning" menes den eksisterende fællesbygning.

Birkerød Kommune, Byrådet, havde oprindeligt forelagt lokal-
p12~fo~slaget for Overfredningsnævnet med oplysning blandt andet
om, at lokalplanområdet udlægges til offentligt formål (ro- og
sejlsportsanlæ~) .

Lokalplanforslaget er senere vedtaget som lokalplan nr. 23.
Foranlediget af skrivelser af 15. august og 22. december

1983 fra Københavns Skovdistrikt til Birkerød Kommune vedrørende
kom~unens overvejelser i forbindelse med det nyetablerede broan-
læg ved Furesøen har kommunens tekniske forvaltning i sk~ivelse
af 12. januar 1984 svaret, at anlægget endnu kun er delvis udbyg-
get, og af økonomiske grunde ikke kan forventes udbygget i budget-
perioden 1984 - 1987. Kommunen har derfor indgået aftale med Sejl-
klubben om midlertidig brug af det nu etablerede, hvilken aftale
skal tages op til vurdering ved udvidelse af anlægget, dog senest
den l. april 1988. Det påregnes ikke, at bådfarten anløber broen,
før fuld udbygning har fundet sted. Endvidere siges:" ... Med hen-
syn til søsætning af både for borgere, der ikke er medlem af Bir-
kerød sejlklub, er der mulighed for, at dette kan ske fra broen
ved Furesøhave, hvilket man finder at dække behovet indtil videre.

Afslutningsvis bemærkes, at man efter en gennemgang af sagens
akter ikke ser, at godkendelserne af broanlægget er betinget af,
at offentlig søsætning kan finde sted. Noget andet er, at såfremt
der skulle være behov herfor udover de muligheder, der er ved Fu-
resøhave, så vil man naturligvis tage det op til overvejelse, når
anlægget er fuldt udbygget. "

e
e
•
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I skrivelse af l. marts 1984 fra Miljøministeriet, Skov-
styrelsen, til Birkerød Kommunes tekniske forvaltning gør Skov-
styrelsen gældende, at det var en forudsætning for tilladelse til
søsæt~ingsrampens etablering, at offentligheden fik adgang til den,
og at den ikke kun skulle bruges af ro- og sejlklubbens medlemmer.
I skrivelsen henvises til Naturfredningsnævnets afgørelse af 16.
juli 1981 og til Hovedstadsrådets indstilling af 30. januar 1980,
idet anføres, at såvel Hovedstadsråd, Naturfredningsnævn og Skov-
distr:~t har forudsat offentlighedens adgang til benyttelse af sø-
sætni:.gsrampen.

=irkerød Kommune, Teknisk Udvalg, svarede i skrivelse af 22.
maj 1934, at man henholdt sig til det i skrivelse af 12. januar
1984 ::.~førte.

~:atsskovvæsenet, Københavns Skovdistrikt, anmodede i skri-
velse ::.fll. februar 1985 Naturfredningsnævnet om at tage sagen
op ti~ behandling i nævnet.

::ævnet anmodede i skrivelse af 27. februar 1985 Birkerød
Ko~nu:.~, Tekr.iske Forvaltning, om en udtalelse i sagens anledning,
og fo~~altningen svarede ved skrivelse af 18. april 1985, at man
ikke ~3vde noget at tilføje til skrivelserne af 12. januar og 22.
maj 1934.

Nævnet holdt møde i sagens anledning den 23. september 1985
med deltagelse af repræsentanter for Birkerød Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, SkovstyreIsen, Københavns Skovdistrikt
og Hovedstadsrådet.

Repræsentanten for SkovstyreIsen har anført, at SkovstyreI-
sen som ejer af Furesøen kunne have nedlagt forbud efter kommune-
planlevens § 26 mod lokalplanforslaget, såfremt styrelsen havde
været vidende om, at Birkerød Kommune ikke ville respektere for-
udsæt~ingen om offentlighedens adgang. Lokalplanen omtaler ud-
trykkeligt, at området skal anvendes til offentligt formål, og der
er in:et anført om, at søsætningsrampen ikke skal være offentlig
tilgær.gelig. For nogle år siden gav SkovstyreIsen under en drøf-
telse i Furesøudvalget tilladelse til fri sejlads på Furesøen
under den forudsætning, at også andre end bådejere og klubmedlem-
mer fik adgang til søen. Ved besigtigelse den 23. september 1985

e
ti
e
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har man konstateret, at man ikke til fods kan komme igennem
fra roklubbens område til rampen, fordi der er opsat rækværk,
og ved begyndelsen af broen er opsat en bom, hvortil kun ro-
klubbens medlemmer har nøgle.

Hovedstadsrådets repræsentant har anført, at det også for
Hovedstadsrådet var en forudsætning, at der skulle være offentlig
adgang.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant har anført,
at efter foreningens opfattelse skal adgang til rampen være of-
fentlig.

Formanden for kommunens tekniske udvalg har oplyst, at der
af det i lokalplanen beskrevne anlæg er udført bro for bådfarten,
søsætningsrampe til joller samt en pælefundering. Kun ca. 300 m2
er overdækket. Der er tillige foretaget terrænregulering, men
parkeringsplads og stiforbindelser er ikke udført.

Roklubben har fra tidligere tid en rampe og et hus ved bred-
den. Kommunen har overladt roklubben arealet, medens ko~munen ved
brugskontrakt af 27. september 1983 har overladt naboarealet til
sejlklubben.

Udvalgsformanden har bekræftet. at der er opsat pæle og tråde
mellem roklubbens område og søsætningsrampen, og at der ikke er
adgang til denne.

Hun har gjort gældende, at der ved det passerede ikke er
sket nogen tilsidesættelse af nævnets afgørelse af 26. juli 1981,
fordi ordlyden i lokal planen "offentligt formål" ikke indicerer,
at den brede offentlighed har adgang, og at det af sidste referat
af nævnsmøde i sagen afgjort den 16. juli 1981 ikke fremgår, at
noget sådant har været på tale. Kravet om offentlig adgang blev
stillet ved de første projekter, men ikke ved det sidste projekt,
hvorfor man i kommunen har ment, at dette krav var frafaldet.
løvrigt forstår man i kommunen ved "offentligt anlæg" i lokalpla-
nen, efter sædvanlig byplanmæssig forståelse, ethvert formål in-
denfor det offentliges regi.

Således foranlediget skal nævnet udtale, at det såvel af
nævnets afgørelse af 16. juli 1981 som af de forudgående for-
handlingsmøder, i hvilke blandt andre deltog repræsentanter fra
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Birkerød Kommune, fremgår, at det tilladte anlæg er til brug
for joller og til bådfart samt at anlægget er projekteret på
et område, der kun må anvendes til offentligt formål, alt i
overer.sstemmelse med kommunens eget forslag.

Eegrebet "offentligt formål" skal i afgørelsen forstås
som tjenende almenvellet som også af udvalgsformanden erkendt
under ~ærværende sag for så vidt angår de oprindelige projek-
ter, 05 der findes ikke grundlag for nogen anden opfattelse
for SE vidt angår det godkendte projekt.

ren af Birkerød Kommune foretagne disposition er derfor
stride~de mod nævnets afgørelse af 16. juli 1981, der fasthol-
des .

e
e
•

t:2rværende afgørelse medfører ingen ændring i den i afgø-
relser. af 16. juli 1981 fastsatte frist om udnyttelse af til-
lade15~n inder. 5 år fra den 16. juli 1981 at regne. Såfremt
tillacelsen derfor ikke er udnyttet, når 5 års fristen udløber
den le. juli 1986, skal der søges særskilt om nævnets tilladel-
se til bibeholdelse af de udførte, ikke færdige arbejder, hvis
disse ~kke fjernes, og området etableres, ligesom der påny skal
ansøges om ucførelse af ikke udførte arbejder.

Kævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål .

~~~
Lis Lauritsen

Formand
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Ang. beplantning på matr. nr. 5 df Bistrup by, Vasestien, Birkerød.

Ved brev af 5. september 1983 har E. Lennholm, Fyrrebakken 11,
Birkerød, klaget over beplantning på matr. nr. 5 df Bistrup by
blandt andet omfattende gran og birk tæt ved Vasestien umiddelbart
ud for klagerens grund.

Ejendommen matr. nr. 5 df er en parcel af matr. nr. 5 ~ og er
omfattet af ~~~rf.~~~~~n~~~~~_~e~~_~endelse af 9. august 1947 og
Fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975.

Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 vedrører fred-
ning af "Vaserne" nord for Furesøen og pålægger en tilstandsservi-
tut, hvorefter arealerne fredes således, at de udelukkende skal
kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis som tørvemose
og græsningsarealer. Blandt andet indeholdes forbud mod uden fred-
ningsmyndighedernes tilladelse at fjerne eller udtynde den på are-
alet stående beplantning af træer, buske og levende hegn, og det
er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at foretage be-
plantning af arealet, dog skal det være tilladt at plante lave
frugttræer og anden lav beplantning såsom pilekulturer.

Der er givet offentlig gående og cyklende færdsel ret til at
færdes ad Markvejen på matr. nr. 5 ~ Bistrup (Vasestien) .

Ifølge kendelsen vil arealet ikke kunne bebygges.
Fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975 er uden betyd-

ning for nærværende sag.
Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har på nævnets anmod-

ning afgivet udtalelse af 28. oktober 1983, hvorefter ved en den
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21. oktober 1983 foretagen besigtigelse er konstateret, at der
på nævnte ejendom·mod skel mod Vasestien vokser et levende u-
klippet hegn fortrinsvis bestående af berberis og tjørn. I hegnet
vokser enkelte fritstående træer omfattende et yngre hjortetakstræ,
2 yngre kirsebærtræer og en meget stor ældre pil helt mod syd.
20 -' 25 m inde på arealet vokser en gruppe birke- og -grantræer.
Efter forvaltningens opfattelse ser træerne ikke ud til at være
plantede, men synes at være selvsåede.

Klageren har hertil anført, at beboere har set den tidligere
ejer af matr. nr. 5 df foretage beplantning med træer såvel langs
Vasestien som i grupper, af Birkerød Kommune i dens fornævnte skri-
velse betegnet som gran- og birketræer •

Ejendommen matr. nr. 5 df ejes ifølge skøde tinglyst den 8.
oktober 1975 af Kurt Robert Mogensen og Anita Vogh.

Kurt Mogensen har bestridt klagens rigtighed og har anført,
at de nævnte gran og birk ikke er nyplantede og omfatter 4-5 træer
placeret ca. 20 m nede på den stærkt skrånende grund, hvorfor dis-
se træer ikke hindrer det frie udsyn over Furesøen.

Ejendommen har tidligere været ejet af en planteskoleejer, og
ifølge det tinglyste skøde til nuværende ejere betaler køberne ud-
over købesummen kontant kr. 15.000,- til sælger for planter, der
er hensat på grunden.

Nævnet holdt møde og foretog besigtigelse den lo. august 1984.
Nævnet gjorde herunder de samme iagttagelser med hensyn til

beplantning som af Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, beskre-
vet og konstaterede endvidere, at der på klagerens egen grund ud
mod Vasestien stod høje træer.

Hovedstadsrådet var ikke repræsenteret ved besigtigelsen, men
har i skrivelse af lo. august 1984 udtalt, at man finder det hen-
sigtsmæssigt, at den på ejendommen værende trægruppe, formentlig
af plantede gran- og birketræer, foranlediges fjernet fra ejen-
dommen.

Således foranlediget skal nævnet udtale, at man på grundlag
af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 ikke har mulig-
hed for at tage stilling til, i hvilket omfang arealet var beplan-
tet på kendelsens tidspunkt.
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Ifølge kendelse og efter stedfunden besigtigelse vil være
at lægge til grund, at arealet er et moseareal og efter det i
skøde til nuværende ejere oplyste, at der er sket en betydelig
beplantning hense t til størrelsen af tillægsbeløb til købesummen.

Endvidere vil på grundlag af den i kendelsen tilladte lave
beplantning være at lægge til grund, at fredningen har haft til
formål blandt andet at skabe udsigt til Furesøen.

Herefter meddeler nævnet ejerne af matr. nr. 5 df pålæg om
inden 3 måneder fra dato at fjerne den på grunden værende gruppe
af gran- og birketræer og inden samme frist at nedskære hegnet
mod Vasestien til en højde af 2 m, at klippe hegnets side mod
Vasestien og at fjerne hjortetakstræ samt 2 kirsebærtræer i heg-
net .

Efter det oplyste om piletræets alder findes der ikke grund-
lag for at kræve dette fjernet.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til entreprenør Kurt
Mogensen og Anita Vogh, Slotsparken 35, 2880 Bagsværd.

~~~
Lis Lauritsen

Formand
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Ang. bebyggelse på matr. nr. 1 b Bistrup by, Birkerød,
"Ny Bakkegård", Turistvej 175 .

Ved brev af 20. maj 1986 har Birkerød Kommune, Teknisk For-
valtning, på vegne Birkerød Rideforening ansøgt om nævnets godken-
delse af en bebyggelse omfattende et nyt ridehus på matr. nr. 1 b
Bistrup by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. august 1947 om fredning af Vaserne nord for Furesøen.

Overfredningsnævnet har den 26. september 1978 meddelt til-
ladelse til, at der på matr. nrr. 1 b, 3 ~, 3 !' 3 lk og 4 cø Bi-
strup by opføres et nyt ridehus og mellembygning mellem dette og
det eksisterende ridehus, s~ledes at 2 staldbygninger langs nord-
og østsiden af det nuværende ridehus nedrives. Som vilkår for den
meddelte tilladelse er på ejendommene lyst nærmere angivne bestem-
melser.

Birkerød Byråd har den 15. august 1979 vedtaget lokalplan nr.
10 for et område i den vestlige del af Vaserne til ridecenter.

Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 1 ~ Bistrup, og om-
rådet er beliggende i landzone. Der er blandt andet givet forskrif-
ter om byggefelter og retningsgivende snit for ny bebyggelse samt
om parkeringsareal.

Den givne tilladelse er ikke tidligere udnyttet.
Det til godkendelse indsendte projekt omfatter et ridehus

stort 20 x 60 m.
Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har meddelt, at det i

lokal pI anen § 7.1 fastlagte byggefelt overskrides med ca. 5,0 m
mod nord iflg. vedlagt kortbilag nr. 7351, men at man er indstillet
på at meddele den fornødne dispensation vedrørende dette forhold.
løvrigt vil Birkerød Kommune forlange, at der på det til parkering
reserverede areal nord for det projekterede ridehus anlægges ca.
45 parkeringspladser. Herefter anbefales projektet godkendt.



•

- 2 -

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har ikke haft be-
mærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening kan tiltræde det fremsendte
projekt på vilkår, at Overfredningsnævnets betingelser for medde-
lelse af dispensation af 26. september 1978 overholdes særligt for
så vidt angår betingelsen om, at det nye ridehus skal opføres i
samme højde som det eksisterende. Den viste overskridelse af byg-
gefeltet mod nord findes ikke væsentlig.

Hovedstadsrådet som zonemyndighed har meddelt tilladelse i
medfør af by- og landzonelovens § 9 jfr. § 7 på vilkår som anført
af Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Over-
fredningsnævnets tilladelse af 26. september 1978 for sit vedkom-
mende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger og iøvrigt på de af Overfredningsnævnet og
Birkerød Kommune fastsatte vilkår.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til Birkerød Ridefor-
ening v/advokat Hans Levy, Frederiksborggade 15, 1360 København

Modtaget I frednIngsstyrelsen

1 8 JUU 1986
Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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OVERFREDNINGSNÆVNET Amallegade 7 Jr/ ams
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Birkerød kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Stations vej 36
3460 Birkerød

Dato: 26.6.86

J. nr.: 671/46-2/85

., lEG. Nl )0/ S-

Vedr. j.nr. 08.10 g 01, broanlæg for joller m.v. på matr.nr. 1 ei,

Bistrup By, Bistrup.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds har i en skri-
velse af 29. november 1985 truffet afgørelse om, at en afspærring af søsæt-
ningsrampen for joller på ovennævnte ejendom, der ligger ud til Furesøen, er
foretaget i strid med den tilladelse efter naturfredningslovens §§ 34 og
47 a til anlæggets udførelse, som fredningsnævnet meddelte kommunen i skri-
velse af 16. juli 1981, og hvorefter søsætningsrampen skulle kunne anvendes
af offentligheden •

Tilladelsen af 16. juli 1981, der tillige omfattede etablering på matr.nr.
l ei af en anløbsbro for Furesøbådfarten, et bådedæk på land og en parke-
ringsplads samt på den tilgrænsende ejendom matr.nr. l ~ opførelse af en
toiletbygning, er ikke fuldt udnyttet. I den anledning har fredningsnævnet i
skrivelsen af 29. november 1985 endvidere tilkendegivet, at der - når 5 års
fristen efter naturfredningslovens § 64 a udløber den 16. juli 1986 - skal sø-
ges om nævnets tilladelse til at bibeholde de udførte, ikke færdige arbej-
der, og at der påny skal ansøges om tilladelse til at foretage de ikke udfør-
te arbejder.
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Birkerød kommune har til over fredningsnævnet påklaget fredningsnævnets afgø-
relse om forståelsen af nævnets tilladelse af 16. juli 1981. Kommunen har
endvidere bestridt rigtigheden af fredningsnævnets tilkendegivelse om betyd-
ningen af bestemmelsen i naturfredningslovens § 64 8.

Af de foreliggende oplysninger fremgår:

Birkerød kommune ansøgte i maj 1980 fredningsnævnet om tilladelse til - uan-
set overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om fredning af Vaserne
og uanset søbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 47 a - at måtte
etablere et broanlæg for joller på den omhandlede ejendom ved Furesøens nord-
bred. Det forelagte projekt var efter kommunens forudgående forhandling med
hovedstadsrådet reduceret i forhold til tidligere udarbejdede projekter. By-
rådet vedtog i maj 1981 et forslag tillokalplan, hvorefter området skulle
udlægges til "offentlige formål (sø- og sejlsportsanlæg)", og hvori projek-

~ tet var indarbejdet. Lokalplanens område omfattede også en del af naboejen-
dommen matr.nr. l bg, hvorpå der findes et klubhus for Birkerød roklub, og
hvorfra der er anlagt en bro ud i søen til brug for klubbens medlemmer.

I overensstemmelse med udtalelser fra skovstyreisen, der administrerer den
statsejede Furesø, fredningsstyrelsen og hovedstadsrådet meddelte frednings-
nævnet herefter den ansøgte tilladelse, og byrådet vedtog lokalplanen ende-
ligt den 28. oktober 1981.

Broanlægget i søen, incl. søsætningsrampen, og en adgangsvej dertil blev ud-
ført i 1982/1983, og et midlertidigt grusbelagt parkeringsområde blev anlagt
i 1983. Der blev også i 1983 udført stillevejsforanstaltninger på adgangsve-
je til anlægget. Bådedækket på land er ikke udført, idet kommunen af økono-
miske grunde har måttet udsætte dette arbejde, der oprindelig var planlagt
fuldført i 1984. loiletbygningen agtes opført i år. Kommunen har anvendt
ca. 1,6 mill. kr. på de udførte arbejder, og udgifterne til bådedækket er an-
slået til 1,3 mil!. kr. (i 1982-priser).

I august/september 1983 indgik kommunen en kontrakt med Birkerød Sejlklub,
hvorved klubben fik stillet arealet og det nyetablerede broanlæg til rådig-
hed. Arealet blevafspærret og broen spærret med en aflåst bom, således at
søsætning af joller blev forbeholdt klubbens medlemmer.
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Københavns statsskovdistrikt anmodede herefter fredningsnævnet om at tage sa-
gen op til behandling, og nævnet traf den ovennævnte afgørelse af 29. novem-
ber 1985.

Birkerød kommune har anført, at fredningsnævnets tilladelse af 16. juli 1981
er meddelt på forskellige vilkår, men ikke med noget krav om at arealet og
søsætningsrampen skal være offentligt tilgængelig. De tidligere mere omfat-
tende projekter blev mødt med et sådant krav fra både hovedstadsrådet, skov-
styrelsen og fredningsstyrelsen, men disse myndigheder har tiltrådt det af
fredningsnævnet godkendte projekt uden at stille krav om offentlig adgang, og
hverken tilførslerne til fredningsnævnets forhandlingsprotokol eller fred-
ningsnævnets skrivelse af 16. juli 1981 indeholder noget herom. Kommunen har
aldrig lagt skjul på, at anlægget ønskedes etableret for at tilgodese Birke-
rød sejlklubs behov, og måtte derfor gå ud fra, at kravet om offentlig adgang
var opgivet. Kommunen finder denne forståelse rimeligt begrundet i den bety-
delige reduktion af anlæggets kapacitet i forhold til de tidligere udarbejde-
de projekter. Det påregnes ikke, at Furesøbådfarten vil anløbe broen, før
anlægget er fuldført. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål,
men som dette udtryk anvendes i kommuneplanloven, omfatter det også f.eks. et
sportsanlæg til benyttelse alene af klubmedlemmer. Det kan ikke fremkalde et
skærpet indhold af fredningsnævnets tilladelse, at nævnet muligt har forstået
udtrykket "offentlige formål" i lokalplanforslaget på anden måde, eftersom en
sådan eventuel misforståelse hverken har eller burde have stået kommunen
klart.

Kommunen har endvidere anført, at fredningsnævnet i sin afgørelse af 16. juli
1981 har meddelt tilladelse til udførelse af en række særskilt angivne arbej-
der. Når et af disse arbejder er udført, er tilladelsen for så vidt udnyttet
og kan ikke bortfalde efter reglen i naturfredningslovens § 64 a. Selvom
fredningsnævnets tilladelse forstås som en tilladelse til et samlet anlæg,
er tilladelsen imidlertid udnyttet i et sådant omfang, at den ikke bortfal-
der efter naturfredningslovens § 64 a, og der savnes i hvert fald ethvert
grundlag for at kræve fjernelse af de etablerede anlæg, blot fordi tilladel-
sen ikke er fuldt udnyttet.

Hovedstadsrådet har udtalt som sin opfattelse, at det var en forudsætning for
fredningsnævnets tilladelse af 16. juli 1981, at søsætningsrampen skulle være
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offentligt tilgængelig.

Skovstyreisen og fredningsstyrelsen har begge indstillet, at fredningsnævnets
afgørelse af 29. november 1985 stadfæstes. Det fremgår af de regler om færd-
sel på Furesøen, som skovstyreisen har udfærdiget den 22. marts 1978, at Fu-
resøen kan besejles frit med både uden motorkraft, og det har gennem mange år
været tilstræbt at etablere steder for almenhedens søsætning af medbragte
sejljoller. Denne målsætning frem~år også af det daværende fredningsplanud-
valgs rapport af december 1978 om Mølleå-søernes friluftsliv og af hoved-
stadsrådets planlægningsrapport nr. 14 af maj 1979. Det for Københavns
skovdistrikt rådgivende udvalg vedrørende ruresøen, hvori de til søen græn-
sende kommuner er repræsenteret, har samme indstilling. Indtil nu er imid-
lertid kun 4-5 af de eksisterende søsætningssteder let tilgængelige for bil-
kørsel. Birkerød kommune kan ikke have været ubekendt med, at tilladelsen af
16. juli 1981 kun blev anbefalet af de øvrige myndigheder under forudsætning
af, at arealet og søsætningsrampen skulle kunne benyttes af alle og enhver.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Birkerød kommune må antages at have været fuldt bekendt med de overordnede
myndigheders intentioner med hensyn til fursøens rekreative udnyttelse. Kom-
munen må endvidere antages at have været bekendt med eller i hvert fald at
burde have forstået, at det uanset reduktionen af anlæggets kapacitet var en
forudsætning for disse myndigheders anbefaling af projektet og dermed for
fredningsnævnets tilladelse, at anlægget blev offentligt tilgængeligt. Kom-
munen findes derfor som offentlig myndighed ikke at kunne påberåbe sig, -at
kravet herom ikke er stillet som et udtrykkeligt vilkår.

Ved at udnytte fredningsnævnets tilladelse i det skete omfang har kommunen
påtaget sig en retlig forpligtelse til at drage omsorg for, at anlægget - og-
så i dets delvis udførte stand - kan benyttes af offentligheden som søsæt-
ningssted.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse som den omhandle-
de, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse. Som
det godkendte projekt var udformet, findes den kun delvise udnyttelse af til-
ladelsen ikke at kunne medføre tilladelsens bortfald for så vidt angår de ud-
førte arbejder. Tilladelsen til udførelse af de resterende arbejder bortfal-
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der derimod den 16. juli 1986. Der er ikke hjemmel for at kunne dispensere
fra den nævnte lovbestemmelse, men fredningsnævnet har kompetence til efter
ansøgning herom at meddele en ny dispensation fra naturfredningslovens § 47 a
og fredningskendelsen af 9. august 1947. fredningsnævnets afgørelse af, om
en sådan dispensation bør meddeles, kan påklages tiloverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse af 29. november 1985 og den deri indeholdte til-
kendegivelse ændres i overensstemmelse hermed.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

overfrednin~~('c e-.,

Bendt Andersen
8V8Cfrednil\iSnævnets formand

'"I (1--11 __ • 1'
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:.'e Ang. udtynding af vegetation på matr. nr. l ~, 5 ah og 5 aø
Bistrup, Vasestien 4.
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Ved brev af 29. januar 1984 tilOverfredningsnævnet har
Jens Thomsen, Gartnervej 21 A, Espergærde, på egne vegne og på
vegne Bent Pedersen, Lene Kolstrup, C. Mayland og Jan Væver som
ejere af matr. nr. l ~, 5 ah og 5 aø Bistrup omfattet af Over-

_!~~dningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om fredning af
"Vaserne" nord for Furesøen anmodet om tilladelse til udtyn-
ding af vegetation på ejendommen. Ifølge fredningskendelsen er
det blandt andet forbudt uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af
træer, buske og levende hegn.

Sagen er af Overfredningsnævnet fremsendt til nævnet den
3. februar 1984.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Sagen er den 14. februar 1984 af nævnet forelagt Hovedstads-
rådet, der i skrivelse af 30. maj 1984 har svaret ansøger blandt
andet sålydende:" ... Planlægningsafdelingen har besigtiget area-
let og vil være positivt indstillet overfor en udtynding af ve-
getationen, men skal anmode om, at der forinden sagen anbefales
overfor fredningsnævnet til Hovedstadsrådet fremsendes en nær-
mere redegørelse for, hvorledes udtyndingen ønskes foretaget ... "

Ansøger har tilskrevet Hovedstadsrådet den 9. juli 1984 om,
hvorledes udtyndingen ønskes foretaget, og det siges herom:"Om-
rådet under matr. nr. l ~ fra Furesøstien ud mod Furesøen (det
skra~erede felt på kortet) ønskes udtyndet for elletræer. Der
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er adskillige tætte grupper på 6 - lo træer som ønskes nedbragt
til 2 - 3 træer. Udpegning af de træer som ønskes fældet vil ske
i tæt samarbejde med Erik Meyer Pedersen, som har forstuddannel-
se."

Hovedstadsrådet har den 13. august 1984 meddelt nævnet, at
man kan anbefale en dispensation til udtynding af elletræerne på
matr. nr. l ~ Bistrup by, under forudsætning af, at områdets ka-
rakter af ellesump ikke forandres, det vil sige, at der ikke må
foretages en så kraftig lysning, at det vil medføre opvækst af
undervegetation.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 2. okto-
ber 1984 udbedt sig besvarelse af en række spørgsmål vedrørende
formålet med indgrebet og konkrete detaljer om arbejdets prakti-
ske udførelse. I skrivelsen siges videre:" ... Størstedelen af
området er stærkt sumpet/vanddækket, og arbejdet kan næppe finde
sted udenfor periode med stærk frost. Af hensyn til vurderingen
af forstyrrelse for dyrelivet er det vigtigt, at det oplyses, om
der anvendes motoriseret værktøj hhv køretøjer.

I en eventuel tilladelse bør det fremhæves, at arbejdet ikke
må finde sted i fuglenes ynglesæson, fx 1/3 - 31/8.

Det er betryggende, at udpegningen af træer, der skal fældes,
foretages i samarbejde med en forstuddannet person. Men det er
meget utilfredsstillende, at Hovedstadsrådet kan give tilladelse
til det ønskede plejeindgreb på baggrund af så sparsomme oplys-
ninger, som i det foreliggende tilfælde.

I det plejeforslag, lokalkomiteen har forelagt Birkerød Kom-
mune, indgår plejearbejde på andre dele af de matrikler, der næv-
nes i ansøgningen, og komiteen finder det vigtigere, at der fore-
tages rydning af uønsket busk- og træopvækst på det tidligere åb-
ne område nord for Furesøstien, omkring Vasestiens udmunding i
Furesøstien samt fjernelse af træer på øerne i Vasernes største
sø, beliggende på matr. nr. l e m. fl.

Indenfor det ønskede plejeområde må det i tilfælde af et ind-
greb foreslås, at der på flerstammede individer af elletræer ikke
blot fjernes nogle af stammerne, men hele individets vedmasse,
således at den tilbageblevne stub får mulighed for at danne en
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trunte, som det kendes fra tidligere tiders stævningsdrift.
Ældre store og ofte døde eller døende stammer bør forbigåes,
da de har meget stor betydning for hulerugende fugle, insek-
ter m. m.

Lokalkomiteen kan ikke acceptere en tilladelse til det
ansøgte arbejde med de foreliggende oplysninger, men imødeser
et plejeforslag, der giver svar på oven stillede spørgsmål ... "

Sagen har herefter påny været forelagt Hovedstadsrådet,
der har henholdt sig til sin tidligere afgivne udtalelse under
henvisning til, at man specielt har lagt vægt på, at plejear-
bejdet sker i samarbejde med en forstuddannet person.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredningskendelse af 9. august 1947 for sit vedkommende tilla-
delse til udtynding af elletræer på matr. nr. l e Bistrup by
under forudsætning af, at områdets karakter af ellesump ikke
forandres og iøvrigt således, at udtynding sker i samarbejde
med en forstuddannet person.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i
medfør af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNSAMTSRADSKREDS.

• Ar 1986 den lo. november foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:• F.S. 110/1986: Pleje af Vaserne i Birkerød og

Søllerød kommuner.

For så vidt angår matr. nr. l cn

Rudegård.

Fredning.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 29. august 1986 fra Hovedstadsrådet til nævnet.

2) skrivelse af 19. september 1986 fra samme til samme.

3) fotokopi af skrivelse af 19. september 1986 fra samme til Fred-

••
ningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds.

4) plejeplan for Vaserne.

5) skrivelse af 30. september 1986 fra statsskovrider J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.

6) skrivelse af 8. oktober" 1986 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.

7) skrivelse af 13. oktober 1986 fra nævnet til Danmarks Natur-

fredningsforening, lokalkomiteen, civilingeniør B. Peschardt-

Hansen med påtegning.
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Hovedstadsrådets fornævnte skrivelser - bilag l) og 2)
har sålydende indhold:

1/ Vedrørende pleje af Vaserne, BirkerØd og SøllerØd kommuner

./ .

I Hovedstadsrådets naturforvaltningsprogram er de
fredede arealer i Vaserne medtaget i rækken over om-
råder, som Ønskes plejet i 1986 •
I den anledning har Hovedstadsrådets plan- og miljØ-
forvaltning udarbejdet den vedlagte plejeplan for Va-
serne. Plejeplanområdet er fredet ved Overfrednings-
kendelser af henholdsvis 16. juli 1942, 10. februar
1944 og 19. februar 1946. Fredningernes formål er at
sikre udsigtsforhold, naturtilstand og offentlig ad-
gang indenfor de fredede arealer.

Vaserne er under tilgroning med selvsåede træer og
buske samt med Kæmpe-Bjørneklo. En del af ellesump-
bevoksningerne forfalder desuden på grund af mang-
lende foryngelse. Formålet med plejen er at genskabe
udsigtsforholdene og sikre områdets karakteristiske
sammensætning af åbne arealer og sumpskov ved ryd-
ning af uØnsket træ- og buskopvækst samt ved genop-
tagelse af græsningsdriften. Desuden Ønskes visse
stistrækninger omlagt og afskærmende træ- og busk-
grupper etableret for at forbedre områdets rekreati-
ve værdi.

For de etaper af plejen, som Ønskes iværksat i 1986,
er der udarbejdet detaljerede forslag til pleje, jf.
område" B og C. For plejeplanens Øvrige delområder er
der endnu kun opstillet en plejernålsætning. Der vil
efterfølgende blive udarbejdet detaljerede plejepla-
ner for disse delområder •

Hovedstadsrådet anmoder hermed om tilladelse til at
gennemfØre de påtænkte plejeindgreb i henhold til
plejeplanen'. "

II Vedrørende pleje af Vaserne, BirkerØd og SØllerød kommune

./ . Med henvisning til Hovedstadsrådets brev af 29. au-
gust 1986 fremsendes hermed et bilag hvoraf fremgår
h~ilke af plejeplanområdets arealer der henhØrer un-
der SøllerØd kommune og således naturfredningsnævnet
for KØbenhavns amtsrådskreds.

./.

En ansøgning.o~ tilladelse til gennemfØrelse af de
påtænkte ple)e1ndgreb på arealer beliggende i Birke-
rød kommune er. dags dato tilsendt naturfredningsnæv-
net for Freder1k~borg amts sydlige kreds, jævnfØr
vedlagte fotokop1." .



Sagen har cirkuleret blandt medlemmerne. Der er i

nævnet enighed om at anbefale den foreslåede plan for så vidt

angår de i Københavns amt beliggende områder.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Ho-

• vedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4

uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen

Itl ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den lo. november 1986.

• Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

•
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

/111AiofA -ra
I.Heide-Jørgens

civildommer
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REG. NR.
Hillerød, den -4 FEB. 1987

r F.S.nr. 138/86

Modtaget I
~ Skov- og Naturstyrelsen

- 5 FEB. 1987

Vedr. pleje af fredede arealer af Vaserne, BirkerØd Kommune.

Ved brev af 19. september 1986 har Hovedstadsrådet fremsendt
plejeplan for et område af Vaserne i BirkerØd Kommune fredet ved
Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 24. august 1946
og 9. august 1947. Sidstnævnte kendelse er ændret ved frednings-
nævnskendeIse af 6. november 1975.

Plejeplanen omfatter matr. nrr. 1 b, 3 ~, 3 lk, 3 ~, 4 cØ,
1 ~, 5 aØ, 5 ah, 1 ei, 1 he, 1 ~, 3 b, 6 d, 1 g, 5 ad og 5 df
alle af Bistrup by.

Ifølge brev af 19. september 1986 Ønskes straks iværksat ple-
je af de i plejeplanen under område B og C nævnte arealer, medens
der iØvrigt kun er opstillet en plejemålsætning, som efterfØlgen-
de vil blive detaljeret udarbejdet.

Samtlige fredningskendelser er i princippet status quo fred-
ninger med det formål at sikre udsigtsforhold, naturtilstand og
offentlig adgang inden for de fredede arealer.

Plejeplanen har til formål at genskabe udsigtsforholdene og
at sikre områdets sammensætning af åbne arealer og sumpskov ved
rydning af uØnsket træ- og buskopvækst samt ved genoptagelse af
græsningsdriften. Desuden Ønskes visse stistrækninger omlagt og
afskærmende træ- og buskgrupper etableret for at forbedre områ-
dets rekreative værdi.

Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfrednings-
forening.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for BirkerØd,
har afgivet sålydende udtalelse:

"... Indledningsvis vil komiteen gerne udtrykke sin anerkendelse
af det meget grundige og fremsynede arbejde, der har resulteret
i en særdeles læsværdig plejeplan, hvis intentioner og metoder
ligger meget tæt op ad det forslag, komiteen for en del år siden
udarbejdede for BirkerØd Kommune.

MIIJømlnisterlef . ~
ti. nr. F. 1JrJJ/t -1 SN~"·

I::=f2"bTO 'dC\'VT"~ Iv> /'
(t (



•
•

e••

- 2 -

På enkelte punkter vil komiteen dog tillade sig at påpege nogle
efter vor opfattelse uhensigtsmæssige eller unØdvendige detaljer.

Side 12 og 22 - område C.
LOkalkomiteen mener, det må være planens primære og fornemste
målsætning at forbedre områdets muligheder for at fungere som
levested for dyr og planter. Dernæst kommer målsætningen om at
forbedre de rekreative muligheder.
Den foreslåede målsætning for område C er at etablere et opholds-
areal. Komiteen har aldrig hØrt Vasernes besØgende give udtryk
for et Ønske om adgang hertil, og vi mener principielt, at der
ikke bØr skabes behov for eller tilskyndes til besØg i dele af
mosen, der normalt ikke forstyrres af færdsel. Komiteen må derfor
henstille at denne type "parkdrift" nedprioriteres i forhold til
biotopsforbedringer. Komiteen er dog ikke imod den foreslåede
biotopsforbedring i form af rydning, lysstilling og slåning af
vegetation, men må henstille, at der ikke kanaliseres færdsel ad
nyetablerede stier og broer.
Komiteen må dog samtidig pointere, at bakkens fod set fra stien
langs Dumpedalsrenden skal fremtræde som en lukket bevoksning.
Det medfØrer, at der ikke må fældes elletræer langs Dumpedals-
renden syd for bakken. Området må fØrst opleves som et åbent
areal mod nord, når man bevæger sig op ad bakken.

Side 12 - område D.
Komiteen bifalder målsætningen, men må pointere, at FuresØstien
nord for holmen fortsat skal opleves som et lukket rum - en slags
tunnel under trækronerne. Det betyder, at trærydningen skal være
meget sparsom på holmens nordside. Udsigten skal fØrst opleves,
når man står på holmen.

Side 14 - område J.
Under plejebehov skal tilføjes, at vegetationen skal slås regel-
mæssigt på skråningen.

Side 15 - område P.
Behandles sammen med kommentar til pleje af ellesumpen nedenfor.

Side 15 - område R.
Beplantning langs Turistvej må karakteriseres som parkdrift - ikke
naturpleje - og foretages alene af æstetiske hensyn, der givetvis
vil vække voldsom modstand fra beboerne langs vejen, når disses
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udsigt fra ejendommene forringes. Mange besøgende i Vaserne færdes
ad Turistvej, og oplevelsen af uhindret udsigt fra vejen vil for-
svinde ved plantning af træer.
Komiteen må derfor henstille, dels at plantning prioriteres efter
de biotopsforbedrende indgreb, samt at evt. beplantning alene fo-
retages med buske under øjenhØjde. En beplantning med lave buske
kan endog muligvis reducere antallet og hyppigheden af de mange
ulovlige deponeringer af haveaffald, der til stadighed forekommer
langs vejen, og som de opsatte forbudsskilte tilsyneladende ingen
effekt har på.

Side 16 - adqanq oq information .
Komiteen forstår ikke Ønsket om at skabe forbindelse mellem Turist-
vej og Vasestien. Der er en stiforbindelse etableret af BirkerØd
kommune i bedste samarbejde med lokalkomiteen. Der må ikke anlægges
større og bredere forbindelser over bakkerne end de eksisterende.
Ligeledes er komiteen ude af stand til at se formålet med at flytte
den eksisterende velfungerende Vasesti til det uforstyrrede område
syd for sommerhusene, og vi må modsætte os et sådant forslag.
Komiteen vil dog benytte anledningen til at bede naturfrednings-
nævnet oplyse, hvornår der er givet tilladelse til opførelse af som-
merhuset på matr. nr. Sad, beliggende syd/vest for det skarpe sving
på Vasestien? Komiteen er bekendt med, at sommerhuset på østsiden
af stien - matr. nr. 1 e blev kendt fjernet af fredningsnævnet, hvil-
ket senere blev omstØdt af Ofn. Men komiteen er ikke bekendt med -
og skal derfor bede nævnet oplyse - dato og ordlyd af dispensatio-
nen til at opføre hytten på matr. nr. Sad .
Samtidig skal man gøre opmærksom på, at der inden for de senere år
er opfØrt et stort redskabs- eller brændeskur langs nordskellet af
matr. nr. le, - og så vidt komiteen er bekendt - uden tilladelse.
Komiteen skal derfor bede nævnet vurdere lovligheden af dette skur.

Side 17 - bekæmpelse af biØrneklo.
Der bØr i givet fald udsås andet end blot græs (fx. blandede urte-
frø), men der må under ingen omstændigheder udsås biotopsfremmede
arter og kulturplanter.

Side 18 - stævninqsdrift - se oqså bilaq 5 oq 6.

"Dele af stævningsskoven Ønskes bevaret som forholdsvis lave be-
voksninger ..." Det kommer tydeligvis an på, hvem man er! Det er
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af største vigtighed for dyrelivet, at adskillige træer i elle-
Sumpen får lov til at dØ af ælde. FØrst som store og gamle træer
har stammerne betydning for barkens insekter og hulerugende fugle,
hvilke ellesumpen er særdeles rig på i dag.
Komiteen kan således ikke acceptere sammenhængende rydninger i
det skitserede omfang.
Vi bifalder de 4 steder, hvor der foreslås total rydning hvert 5.
år. Men Øvrige rydninger foreslås at ske over flader på max 3000m2.
Der må være tale om en trykfejl. Der må ikke foretages sammenhæn-
gende rydninger på arealer større end trehundrede m2.
I modsat fald mister ellesumpen karakter af sammenhængende sump-
skov, og der vil opstå massive stormfald, når vinden kan få fat i
de nye eksponerede bryn.
Altså, stævning skal foregå som plukhugst, således at mange træer
får lov at danne flerstammede individer på trunter, mens andre skal
klippes, så der opstår kraftige enstammede træer som beskrevet i
planen. Disse skal så have lov at stå til de falder selv. Og der må
under ingen omstændigheder fjernes væltede træer fra sumpen. Disse
hØrer med til det "urskovs"-prægede miljØ, og er vigtige levesteder--
for svampe, insekter, planter, fugle m.m.
Det oprindelige af komiteen udarbejdede forslag til pleje af Vaser-
ne, som har været en del af baggrundsmaterialet for nærværende plan,
blev tilvejebragt i utilfredshed med nævnets tidligere tilladelse
til en grundejerforening til at fjerne væltede og "unaturligt vok-
sende" elletræer. Intet kan vel være mere naturligt end et træ, der
vælter i vinden, og at fjerne træet reducerer Vaserne til en omhyg-
geligt passet bypark. - Men derfor er der jo ingen grund til at
skabe vindbruddene ved at rydde store kiler i ellesumpen!!
Som stævninqsmodel kan anvendes bilag 6 forstået således, at inden-
for de beskrevne etaper foretages plukhugst med den angivne hyppig-
hed, således at dog mindst en trediedel af træerne lades dØ af æl-
de. Elletræer må kun rykkes op med rod i de 4 kiler, hvor der Ønskes
frit udsyn.
Komiteen er iøvrigt ikke sikker på, at påstanden om manglende for-
yngelse er rigtig. Netop som fØlge af bl.a. stormfald sker der
genvækst af nye stammer. Plejen kan dog accellerere denne dyna-
mik ..."
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 24. august
1946 og 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til den
inden for plejeplanens områder B og C ansøgte plejetilladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i
medfØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

r1rYl~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 KØbenhavn K.



Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
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/O/fJ ....
1 7 FEB. 1988

Hillerød, den . ..... .. ... .... ..

"•••Den foreslåede pleje af delområderne I og J er tiltrængt og
imØdekommer i overvejende træk de ønsker, som foreningen har.
I den sydlige del af område I vil en total fjernelse af pilekrat-
tet sandsynligvis medrØe, at en stor bestand af Kærsangere (5 - 8
par) forsvinder, fordi dens levested ændres væsentligt.

Mifjø!'TIinisrerier.
J. nr. F, 1'3rJP -~
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Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S. 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. Id 9-12

F. S. nr. . 2 Q.7J 8 7 .

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 FEB. 1988

Vedr. pleje af fredede arealer af Vaserne, BirkerØd Kommune.

Ved brev af 14. december 1987 har Hovedstadsrådet fremsendt
revideret plejeplan af december 1987 for et område af Vaserne i
BirkerØd Kommune fredet ved Overfredningsnævnets kendelser af 25.
januar 1946, 24. august 1946 og 9. august 1947.

Plejeplanen omfatter matr. nrr. 1 b, 3 ~' 3 lk, 3 ~' 4 cØ,
1 ~' 5 aØ, 5 ah, 1 ei, 1 he, 1 hg, 3 b, 6 ~' 1 .9., 5 ad og 5 df
alle af Bistrup by.

Ifølge brev af 14. december 1987 Ønskes iværksat pleje af
de i plejeplanen under område I og J nævnte arealer.

Naturfredningsnævnet meddelte ved afgØrelse af 4. februar
1987 i henhold til plejeplan af juli 1986 tilladelse til pleje-
foranstaltninger inden for plejeplanens områder B og C.

Samtlige fredningskendelser er i princippet status quo fred-
ninger med det formål at sikre udsigtsforhold, naturtilstand og
offentlig adgang inden for de fredede områder.

Plejeplanen har til formål at genskabe udsigtsforholdene og
genskabe og sikre arealernes overdrevs- og engvegetation ved ryd-
ning af træ- og buskevegetation samt ved hegning og genoptagelse
af græsningsdriften. Herved vil der ske en effektiv bekæmpelse af
den udbredte bevoksning af Kæmpe-Bjørneklo samt en sikring af det
botanisk betydningsfulde vældareal som lysåben naturtype. Desuden
Ønskes en række buske plantet langs en kort strækning af Vasesti-
en af hensyn til afskærmningen.

Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfrednings-
forening, der den 25. januar 1988 har afgivet sålydende udtalel-
se:

I FOTO
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Af plejeplanen fremgår, at man som målsætning for område I vil
bevare grupper af træer og buske langs med Vasestien for at af-
skærme udsigten fra Vaserne mod parcelhuskvarteret mod vest. I
fremsendelsesskrivelsen til fredningsnævnet står imidlertid, at
man Ønsker at plante buske langs Vasestien på en kort strækning
langs stien. Foreningen finder ikke behov for en sådan tilplant-
ning, men kan tilslutte sig plejeplanens ide om at bevare eksi-
sterende bevoksning.
Udover de nævnte ting, som foreningen skal anmode nævnet om at
tage hensyn til, vil plejeplanen såvel imØdekomme en række af de
plejebehov, som for Øjeblikket er påtrængende, som på længere
sigt medvirker til at sikre fredningens formål •••"

Danmarks Naturfredningsforening har i anledning af nævnets
tilladelse af 4. februar 1987 tidligere afgivet udtalelse blandt
andet vedrØrende område J, bekæmpelse af bjØrneklo, stævnings-
drift samt adgang og information.

IfØlge Hovedstadsrådets brev ejes de af nærværende sag om-
handlede arealer af BirkerØd Kommune, som er indforstået med ple-
jeforslaget.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 24. august
1946 og 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til den
inden for plejeplanens område I og J ansØgte pleje.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

~~
L' L~1.S aur1.tsen

formand
Skov- og Naturstyrelsen,tt Slotsrnarken 13,
2970 HØrsholm.
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Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kI. 9-12

F. S. nr. 185/87
Hillerød, den

Ang. broanlæg for joller m.v. på matr. nr. l ei Bistrup by,
BirkerØd.

Ved breve af 10. november 1987 og 13. januar 1988 har Birke-
rød Kommune, Teknisk Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af
udfØrelse af resterende arbejder i projekter for broanlæg ved Fure-
sØen omfattende manglende brodæk på ca. 1.100 m2 samt opførelse
af en ca. 50 m2 stor toiletbygning på den tilgrænsende ejendom
matr. nr. 1 ~ Bistrup.

Arbejdet er projekteret udfØrt i etaper, og fØrste etape om-
fatter ca. 490 m2 af de resterende 1.100 m2 brodæk.

Endvidere ansøges om tilladelse til at flytte bådebroerne
(ca. 142 m2 pontonbroer) fra FuresØhave og Engstien til broanlæg-
get ved sejlklubben således, at de 142 m2 pontonbroer indgår som
en del af de 1.100 m2 og vil blive fjernet, såfremt brodækket måt-
te blive udbygget til 1.100 m2•

Til erstatning for pladserne ved FuresØhave er projekteret
midlertidig oplagsplads for både. Når de ca. 490 m2 nyt brodæk er
etableret, nedlægges den midlertidige plads, og bådene oplægges
på brodækket.

Naturfredningsnævnet meddelte ved afgØrelse af 16. juli 1981
i medfØr af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 og
naturfredningslovens § 47 a, stk. l tilladelse til etablering af
en anlØbsbro for bådfarten kombineret med en søsætningsrampe for
joller, et bådedæk på land med plads til maksimalt 35 både, og en
parkeringsplads med plads til maksimalt 30 biler, samt principiel
godkendelse af en 50 m2 stor toilettilbygning til eksisterende
klubhus, alt i overensstemmelse med principskitse udarbejdet i
september 1980, på vilkår,
at Hovedstadsrådet meddeler godkendelse i medfØr at naturfrednings-

lovens § 43,
at detailprojekt til tilbygning forelægges nævnet, og
at der som af BirkerØd Kommune foreslået i aftalen med vedkommen-

de klub og ved opsætning af skilte på pladsen refereres de se-
nest i 1978 formulerede fælles "FuresØregler".

FOlD VE:r0TE:R...
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Nævnets tilladelse udlØb den 16. juli 1986, uden at tilla-
delsen var fuldt udnyttet.

Ved Naturfredningsnævnets og Overfredningsnævnets afgØrelser
af henholdsvis 29. nvoember 1985 og 26. juni 1986 er præciseret,
at det tilladte anlæg skal være offentligt tilgængeligt.

Naturfredningsnævnet har ved afgØrelse af 13. maj 1986 i
medfØr af den fornævnte kendelse og naturfredningslovens § 47 a,
stk. l meddelt tilladelse til opfØrelse af en 50 m2 stor tilbyg-
ning til eksisterende klubhus på matr. nr. l Qs Bistrup.

Nærværende sag har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets
plan- og miljØforvaltning samt MiljØministeriet, KØbenhavns Stats-
skovdistrikt.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 47 a, stk.log fredningsken-
delse af 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til det
ansØgte anlæg i overensstemmelse med angivelser på fremsendt teg-
ning af 26. september 1983 revideret den 22. oktober 1987.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 59.

~!~Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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F. S. nr. 681'88 . . .....
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

- 6 JUU 1988

Ang. bebyggelse på matr.nr. 5 df Bistrup,
Vasestien, BirkerØd.

Ved brev af 19. maj 1988 har Hovedstadsrådet på vegne BirkerØd
Kommune ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende
et læskur til får af størrelse ca. 16 m2 på matr. nr. 5 df Bistrup..
by, der ejes af BirkerØd Kommune.

Ved afgørelse af 17. februar 1988 har Naturfredningsnævnet i
medfØr af Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 26.
august 1946 og 9. august 1947 meddelt Hovedstadsrådet tilladelse
til pleje inden for områderne I og J i revideret plejeplan af de-
cember 1987 vedrØrende pleje af fredede arealer af Vaserne, Birke-
rØd Kommune.

Plejeplanen omfatter blandt andet den i nærværende sag omhand-
lede ejendom.

Af Hovedstadsrådets ansøgningsskrivelse fremgår, at der som led
i arealets pleje er foretaget hegning og iværksat græsning med får.

Læskuret skal sikre den Ønskede fåredrift i området. Det vil
blive udfØrt i ubehandlet træ med et tØrvedækket tag i henhold til
samtidigt fremsendt tegning og beskrivelse fra fåreavleren Leif Ole
Madsen.

Hovedstadsrådet har anbefalet opsætning af læskuret på betin-
gelse af en placering parallelt med Vasestien nærmest muligt hegnet
inden for indhegningens nordvestlige hjØrne uden ændringer af eksi-
sterende terræn eller fældning af træer og buske. Placering er vist
med rØd markering på vedlagt tegning.

Naturfredningsnævnet har ved afgørelse af 15. august 1984 i
medfØr af fredningskendelse af 9. august 1947 meddelt tilladelse
til opfØrelse af et ca. 21 m2 stort fåreskur på ejendommen matr.
nr. 3 b Bistrup by til brug for den i BirkerØd Kommune beliggende
produktions skole "Produktions skolen GrØnnesminde", der har fårehold
på ejendommen. Denne ejendom er omfattet af den reviderede plejeplan
af december 1987.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F. l'3tJ3 / ,Sit
1~-/ .',0'

l ..~. ,.
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således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred--ningskendelse af 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til
~den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med den fremsendte teg-

ning og beskrivelse alt på de af Hovedstadsrådet stillede vilkår.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-

før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

cfrv1 ~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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.,,"ng:,.hENning af Furesøstierne i Birlcerød Kommune.

Ved brev af 7. april 1981 har Birkerød Kommune, Teknisk Forvalt-
Ining, ansøgt om n~vnets godkendelse af h~vning af Furesøstierne i

overensstemmelse med tegninger nr. 7516 og 7517 af 23. maj 1979.
Nævnet har efter anmodning f~et tilsendt yderligere materiale

vedrørende frednings- og planlægningsforhold udvisende, at ~e berørte
områder er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 25. jcTIuar
1946 og 9. august 1947.

ISagen er forelagt fredningsr~vnet med anmodning om en udtalelse'
lom forventet tilladelse til projektets udførelse, såfremt Hovedstads-
r:!tdetID ~tte besl utte ikke at s,,enkev3nd~tanden i furesøen til~tr.:Dkke...,
ligt til. at nuværende tilstand af ~~~anlæget kan bevares.

Hovedstadsrådet har den 4. maj 1981 tilskrevet Birkerød KOJ~IITi:me
og under henvisning til tidligere freffiser.dtskrivelse af 15. april
1981 til koru~unen. hvorefter endelig stillingtagen til v8ndstanden
først kan foreligge ultimo 1982, meddelt, at man udfra et naturfred-
nings~ssigt synspunkt ikke skal modsætte sig, at stierne ~v~s, s~-
fremt det måtte være nødvendigt, og at kommunen kan påregne eventuelt'
nødvendig tilladelse efter naturfredningslovens § 43. Endvidere Ded-
deles. at Hovedstadsrådet, såfremt projektet genne~føres, overfo~
fredningsr2vnet kan anbefale dispensation fra naturfredningslovens
beskyttelseslinier samt eventuelle dispensationer til anlægsarbejder
gennem fredede områder.

I

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der her r-en-
holdt sig til fornævnte skrivelse af ~. maj 1981.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af beste~-
melsen i naturfredningslovens § 47 a, stk. l, og Iredninf,skendelser. - ..--af 25. januar 1946 og 9. august 1947 for sit vedko;.~ende tilladelse
til den ansøgte hævning af Furesøstierne i overenssterr~else med de
fremsendte tegninger nrr. 7516 og 7517 af 23. maj 1979.

Den af r~vnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

INævnets afgørelse kan inden 4 uger påar~es til Overfred~i~z~~=~-
net af den. der har begæret fredningsr'..zvnetsaf20:,else, vee~~,::-;.<::- .. _ ~

Foto venter
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amtsr~d. hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt a~erkendte ~oreni'
eer og institutioner. der.virker for gennemførelse af naturfrednings
lovens ~onn~l. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefri stens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58."

Hvilket herved meddeles

Fredningsstyrelsen.
Amaliegade 13
1256 København K.

:1l~: '~:i ~d"
ModlHget I frednlngss-tyrelsen LI:: L. .' . .-

l· .

~..
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- 7 MRS. 1989Naturfredningsnævnet for

Frederiksborg amts sydlige fredningskreds H'illerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02-269800 ml.kl. 9-12

F. S. nr. 175/88

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 8 MAR, 1989

Ang. bebyggelse på matr. nr.Ihe Bistrup by,
Turistvej 127, BirkerØd.

Ved brev af 23. december 1988 har Birkerød Kommune, Teknisk
Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af fjernelse af skaltag
over det biologiske filter på renseanlæg på matr. nr. 1 he Bistrup

• by.

•

---'

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
august 1947 vedrØrende fredning af "Vaserne" nord for FuresØen, og
det var i 1955 et vilkår for Overfredningsnævnets godkendelse af
planerne for renseanlægget, at det biologiske filter blev overdæk-
ket.

AnsØgningen er begrundet med, at skaltaget er i en særdeles
dårlig forfatning, at nyt tag vil koste ca. 2,5 mio. kr., og at der
forestår planlægning af udbygning af renseanlægget for at opfylde
kravene i Folketingets Vandmiljøplan, hvorfor det skal vurderes,
om de eksisterende bygværker, der er ca. 30 år gamle, kan og bØr
indgå i det fremtidige anlæg.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljØforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte fjernelse af skaltag.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og indstitutioner, der virker for gennemfØrelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

Skov- og Naturstyrelsen,
slotsmarken 13, Miljøministeriet
2970 HØrsholm. Skov-ogNaturstyrelsen.r

J.nr. SN /~() :S/z -/ .
Akt nr.

dM~~~
Lis LaurJ.tsen

formand

8tf. Foto venter



REG.NR. 10lS,ooNaturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillel"0d
Tlf. ~2 - 26 98 00 ml. kJ. 9-12

F, S. nr. l 6 6 / 9 O

Mod~get I
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 FEB. 1991

Ang. bebyggelse på matr. nr. l ~ Bistrup,
Plantagevej 80, BirkerØd.

Ved brev af ll. december 1990 har BirkerØd Kommune, Teknisk.e Udvalg, ansøgt om nævnets godkendelse af forlængelse af den af
nævnet ved afgørelse af 13. maj 1986 meddelte tilladelse til en
tilbygning til eksisterende klubhus på matr. nr. l gg Bistrup

I" ..,..:;:::::::i::~:,7~:~::/:~~~:~:~§::~i::;:e~:iZførelS:.aftil- .•........

',:..' Brevet er",:ve91~gt,.,Pi!yider~t~~gz:?-in9smate~iale.~~m..følge.,,~f ... ' :" ,'~':
, 'en ønsket mindre'justering'ef tilbygningeriS indretnirig';

Af nævnets afgørelse af 13. maj 1986 fremgår, at ejendommen
er cl'lfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947
og sØbeskyttelseslinie efter ~aturfredningslovense § 47 a stk. l.

Ejendommen er endvidere omfattet af kommunens lokalplan nr.

I

23.
Ved naturfredningsnævnets afgØrelse af 16. juli 1981 er med-

delt principiel tilladelse til en 50 m2 stor tilbygning til eksi-
sterende klubhus i overensstemmelse med en i september 1980 udar-
bejdet principskitse på vilkår, at detailprojekt til tilbygning
forelægges nævnet.

Den projekterede tilbygning indeholder i stueetagen redskabs-
og toiletrum samt i tagetagen klublokale. I fortsættelse af til-
bygning i stueetagen er projekteret en delvis overdækket gård,
hvorved samtidigt er projekteret en opholdsterrasse i fortsættel-
se af tilbygningen til tagetage.

Af det nu fremsendte tegningsma·teriale .fremgår, at der også
er projekteret ændringer ifølge facade tegninger for så vidt angår
vi?duesparti~r, liges~m der er ~rojekte~~t nyt vindue i eksiste-
rende bebyggelse.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen.

Miljoministeric1
Skov- og Natul'styrelserl
J.nr, SN 16lti {)..- oC) O )

Akt. nr, ;).';L~"
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 47 a, stk. log fredningsken-
delse af 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse .til den
ansøgte bebyggelse i overensstemmelse .med de fremsendte tegnin-
ger af 15. juni 1990.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr

..:"."ankefristens'\ldlØb',.j fr.'-håt'ur'fre'drd.rig·~16ve"ris''S" 'SS·.···,

'""; '" • II_ I' JTI \ ,'10' I' j ... ,
, l J ,..i, ~ ':. { ~ i { , !" \,'"Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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. I\..Hillerød, den 2 4 JUr~! 1991

ModtagetJ 127/9O
Skov.. og Naturstyrelsen F. S. nr.

2 5 JUNI 1991

Ang. anlæg af sti på matr. nr. 3 ~ Bistrup by, BirkerØd.

Ved brev af 26. september 1990 ansøgte BirkerØd Kommune, Tek-
nisk Udvalg, om nævnets godkendelse af anlæg af en sti på matr.nr.
3 b Bistrup by.

Ansøgningen omfatter en trådt sti, der er ca. 340 m lang, og
som forbinder Turistvejen med Vasestien via Fyrrebakken.

Ansøgningen er begrundet med, at selvsåede planter breder sig
ind over stien, der er meget benyttet, og da arealet er skrånende,
er det ufremkommeligt med maskiner. Der ansøges om planering i en
bredde af ca. 2,5 m på ca. halvdelen af strækningen og om, at der
midt på det plane areal befæstes en natursti med grus blandet med
flis i en bredde af ca. 1m.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
august 1947 om fredning af "Vasernen nord for FuresØen, således som
denne er ændret ved nævnskendelse af 6. november 1975 om udvidelse
af fredningsbestemmelserne omfattende forbud mod anlæg af veje og

4t stier uden nævnets tilladelse.
Ved brev af 18. marts 1991 meddelte kommunens tekniske forvalt-

•

e
e

ning, at stien som følge af en kommunikationsfejl var blevet regule-
ret, ligesom dele af beplantningen var skåret tilbage.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen samt Danmarks Naturfredningsforening.

Frederiksborg Amt, landskabsafdelingen, udtalte i skrivelse af
29. oktober 1990, at indgrebet s omfang ikke synes at stå i rimeligt
forhold til den derved opnåelige forbedring, idet de værende gener
synes ganske uvæsentlige.

Danmarks Naturfredningsforening meddelte ved brev af 30. novem-
ber 1990 fØlgende:

".••.Vi kan ikke tilslutte os en terrænregulering og etablering af
en 2,5 m bred sti.

Græs-urte vegetationen langs den nuværende trampesti holdes mere

Mili0.ninisterie1
Skov- og l\JatW'styrelsen
J.nr.SN \ ~ 1\ \ :.2'004.:1
Akt. nr. 1
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eller mindre nede ved almindelig færdsel til fods (eller på
cykel). Hvad der eventuelt kan forekomme generende er buske
og træer, der nogle steder vokser ind over stien. Men det er
jo netop en del af landskabselementet. Træer og buske bØr
plejes ved beskæring, så det er muligt at færdes på stien, men
med rimeligt hensyn til målet med fredningen. Den skånsomme
beskæring, der hidtil har fundet sted ser vi gerne fortsætter,
og vi tilslutter os gerne en udbedring af trarnpestien ved på-
lægning af slagger, specielt på skråningen fra Fyrrebakken ned
til Vasestien .•.. "

Nævnet foretog besigtigelse den 25. marts 1991 af stien mel-
lem Fyrrebakken og Turistvej og konstaterede den på medsendt kort-
bilag væsentlige udvidelse af en del af stien.

Nævnet forhandlede med kommunens repræsentanter om en reduk-
tion af stibredden på det nævnte sted ved at lade selvsået græs-
og urtevegetation brede sig ind over arealet til udligning, hvil-
ket de erklærede sig indforståede med.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 6. november 1975 for sit vedkommende godkendelse
af det udfØrte stianlæg med den aftal te reduktion af stibredden så-
ledes, at stiens forlØb fortsætter jævnt fra Fyrrebakken og med en
udbedring med grus blandet med flis i en bredde af ca. 1m.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål.

drYt ~a.cU<Jdli
Lis Laurits~n

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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F. S. nr.

Ang. generel tilladelse til pleje af fredede arealer
af Vaserne, Birkerød.

Ved brev af 23. januar 1992 har Frederiksborg Amt, Landskabs-
4t afdelingen, anmodet nævnet om en generel tilladelse til naturpleje

i overensstemmelse med Hovedstadsrådets plejeplan af december 1987
for fredede arealer af Vaserne, Birkerød, idet er henvist til de
omfattende arbejders tilrettelæggelse.

Plejeplanen omfatter matr. nrr. 1 ~' 3 ~' 3 ~' 3 !, 4 cø,
1 ~' 5 ~' 5 ~' 1 ei, 1 ~' 1 .b.g" 3 ~' 6 E., 1 .9., 5 ~ og 5 df
alle af Bistrup by, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendel-
ser af 25. januar 1946, 24. august 1946 og 9. august 1947.

Plejeplanen er opdelt i områder, og nævnet har ved afgørelser
af 4. februar 1987 og 17. februar 1988 meddelt plejetilladelser
indenfor plejeplanens områder B og C samt I og J.

Nærværende sag har af nævnet været forelagt Danmarks Natur-
fredningsforening den 29. januar 1992, og Danmarks Naturfrednings-
forening har den 19. februar 1992 svaret med at anbefale, at der
meddeles generel tilladelse til at arbejdet påbegyndes.

Danmarks Naturfredningsforening har forud for de af nævnet
den 4. februar 1987 og 17. februar 1988 trufne afgørelser afgivet
udtalelse som refereret i de nævnte afgørelser.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 24. august
1946 og 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til den
ansøgte generelle plejetilladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet e: den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Frederiksborg Amt,
Teknisk Forvaltning, landskabsafdelingen.

J)H 'ULLU ~UV
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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Ang. opstilling af et fugletårn i det fredede område
Vaserne i Birkerød Kommune.

Ved brev af 4. marts 1992 har Frederiksborg Amt, Landskabs-
afdelingen, anmodet om nævnets godkendelse af etablering af et
fugletårn for enden af Engstien til iagttagelse af Furesøens
fugleliv.

Ifølge kortbilag ei fugletårnet projekteret at være etable-
ret for enden af Engstien mellem Furesøstien og Furesøen.

Der foreligger ingen aftaler om fugletårnets udformning og
højde, og landskabsafdelingen har meddelt, at der vil blive ta-
get de nødvendige visuelle og landskabelige hensyn.

Københavns Statsskovdistrikt har intet haft at indvende mod
forslaget.

Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfrednings-
forening, der har afgivet sålydende udtalelse:

" ...at udsigten fra et tårn vil give mulighed for iagttagelse af
fuglelivet i rørskoven og i ellesumpen og et kig ud over Fure-
søen, som det ikke er muligt at få i dag. Endvidere vil fuglein-
teresserede og andre måske blive lokaliseret til et sted i Vaser-
ne, hvilket også kan have sine fordele.
Vi mener, at der kan etableres et fugletårn, hvis

- det placeres på grænsen mellem ellesumpen og
rørskoven

- det anbringes på den eksisterende sti
- det bliver et tårn uden overbygning

over terræn bliver max. 3 m
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- det udføres i materialer, der falder naturligt
ind i omgivelserne,

idet vi herved anser, at der vil blive taget de nødvendige visu-,
elle og landskabelige hensyn, som det også fremgår af ansøgningen
fra Frederiksborg amts Tekniske forvaltning ... "

Området "Vaserne" omfattende arealer i Birkerød og Søllerød
kommuner nord for Furesøen er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 9. august 1947 med senere udvidelser.

Fredningen er i det væsentlige en tilstandsfredning.
Nævnet har i 1987 meddelt godkendelse af plejeplaner for

nærmere angivne områder.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af

Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 med senere ud-
videlser for sit vedkommende tilladelse til det ansøgte fugle-

-tårn på vilkår,
at tårnet anbringes på den eksisterende sti
at tårnets gulvhøjde over terræn bliver maximum 3 m,
at tårnet ikke får overbygning, og
at tårnet udføres af barket træ.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

~~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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Vedr. FS 12/94 matr. nr. len Rudegård by, Søllerød.

Ved skrivelse af 26.01.94 har Birkerød Kommune som ejer af
ovennævnte ejendom ansøgt .Qm nævnets tilladelse til indhegning af

.. ejendommen med 3- eller 4-trådet Podahegn og til opførelse af et
læskur på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelser af
09.08.47 og 06.11.75, der har til formål at bevare status quo.

Det fredede område er beliggende i Birkerød og Søllerød Kommuner,
og fredningssagerne er behandlet af fredningsnævnet for Frede-
riksborg Amt

I "Plejeplan for Vaserne", der er udarbejdet af Hovedstadsrådet,
anbefales det, at området benævnt G i planen hegnes og afgræsses
med kreaturer.

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

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 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

Stengade 72-74. 3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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" 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.

U
Thorkil~

nævnets formand.

Danmarks Naturfredningsforening,
Birkerød kommune, j.nr. B. 28.303 PBJ/ip/2
Skov- og naturstyrelsen
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-205-2-94
Københavns skovdistrikt
Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Knud Clausen
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Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
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Vedr. FS 28/96, Dispensation fra fredningsbestemmelser af Vaseme i Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 6. maj 1996 har Frederiksborg Amt ansøgt om nævnets tilladelse til at flytte
en eksisterende ridesti mod nord, samt til at foretage mindre og nødvendige terrænreguleringer

• i forbindelse hermed i anledning af gennemført pleje i Vaseme i Birkerød Kommune i
overensstemmelse med Hovedstadsrådets plejeplan for området.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

• forening 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 uden rettidigt indgivet

påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

W
Thorkild~
nævnets formand



Dette brev er sendt til:

Birkerød Rideforening, Turistvej 175, 3460 Birkerød
Fredeiksborg Amt, j.nr. 8-70-52-4-205-2-94
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0119-15
Birkerød Kommune, j.nr. 05.04.06g01
Skov-og Naturstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Knud Clausen.

•



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17 fax. 4921 46 86 Helsingør, den 02/09-97

REb. NR. \ O /5 .00.

Vedr. FS 94/96, matr.nr. 1 e m.fl. Bistrup by, Bistrup, beliggende Vasestien 4, Birkerød.

Ved skrivelse af 5. december 1996 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejen~om
ansøgt om nævnets tilladelse til efter brand at genopføre et ca. 35 m2 sommerhus.

Det er oplyst

•
at huset var primitivt uden indlagt vand og afløb samt
at ansøgers forsikringsselskab har tilbudt at genopføre huset efter de oprindelige tegninger,

som var vedlagt ansøgningen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om fredning af
Vaserne, der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at
"det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller anbringe
andre indretninger, der kan virke skæmmende" . """•

Om den ansøgte ejendom afgør Overfredningsnævnet efter påklage af fredningsnævnets afgø-
relse af, at det på ejendommen værende sommerhus skulle fjernes, at "der meddeles ejere~ til-
ladelse til at bibeholde det på hans ejendom værende sommerhus, i hvert fald indtil Udsigtsve-
jen (Turistvejen) bliver anlagt. Såfremt huset efter vejens anlæggelse ønskes fjernet, optages
sagen til ny taksation" .

Da "Udsigtsvejen" med fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975 må betragtes som en-
deligt skrinlagt, og da det ikke er muligt i kendelsen at finde baggrunden for bibeholdelse af
sommerhuset, har amtet anmodet Skov- og Naturstyrelsen om en vejledende udtalelse. Konklu-
sionen heri er, at det forudsætter tilladelse fra fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelseslovens §

50, til at genopføre sommerpuset, men at fredningsnævnet kun kan afslå at meddele tilladelse,
hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler klart herimod.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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



Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings- _)

forening 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 uden rettidigt indgivet

p~eSkyttelseSlovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

•
".

Dette brev er sendt til:

Jan Eriksen. Slotsdalen 91, 2970 Hørsholm
Frederiksborg Amt. j.nr.8-70-51-8-205-6-96
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0119-15
Birkerød Kommune. j.nr. B 29.026
Skov-og Naturstyre!sen, j.nr. SN 1996-1211/2-0018
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredmngsudvalget.
Nævnsmedlem Ole Retoft.
Nævnsmedlem Knud Clausen.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 15-07-98
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Vedr. FS 36/98. Matr. nr.Ihe Bistrup by, Bistrup, beliggende ved Turistvejen

(Vaserne) i Birkerød.

Ved skrivelse af 30. april 1998 med tilføjelse af 2. juni 1998 har Birkerød Kommune

ansøgt om nævnets tilladelse til at udvide renseanlægget på ovennævnte ejendom .• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om

fredning af Vaserne, der har til formål at bevare status quo fortrinsvis som

landbrugsarealer, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at det uden frednings-

myndighedernes tilladelse navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art samt at

foretage beplantning, som hindrer den frie udsigt fra Turistvejen over Furesøen. Det

tillades dog at lægge et renseanlæg syd for Turistvejen, således at tegninger og belig-

genhed skal godkendes af fredningsmyndigheden.

•
Fredningsnævnet har således tidligere godkendt det eksisterende anlæg, som efter

skærpede miljøkrav har et stærkt behov for udvidelse .

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.

l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Det henstilles, at den eksisterende afskærmende beplantning i videst muligt omfang

bevares, og, hvor dette ikke er muligt, at der genplantes og helst med områdetypiske

løvfældende arter.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.
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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.1ign., 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. Rettidig

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

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

. ~
Thorkild Bendsen

nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Birkerød Kommune J.nr.06.03.00g01

Frederiksborg Amt J. nr. 8-70-51-8-205-5-98 og 8-70-21-1-205-7-98

x Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsfore1?-ing

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ole Haahr

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

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Knud Clausen
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Vedr. FS 24/2000. Afmærkning af offentlig sti gennem Vaserne, Birkerød

Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-205-4-00.

Ved skrivelse af 12. april 2000 har Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen på vegne

af amtets sektion for natur anlæg-drift ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at

etablere afmærkning langs Vasestien med henblik på at gøre et rekreativt, større stinet

mere tilgængeligt for offentligheden.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947, der har til

formål at frede Vaserne, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at det "navnlig er

forbudt at anbringe indretninger, der kan virke misprydende."

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.

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-

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

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

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

nævnet.

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 skrivelsen er sendt til:

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

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

get



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

Den -, 9 JUNI 2000
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Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
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Vedr. FSl/2000. Matr. nr. 1 e m.fl. Bistrup by,Bistrup, beliggende Vasestien 4,

Birkerød Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-205-1-00.

Ved skrivelse af 15. juni 2000 har Frederiksborg Amt på vegne af Fugleværnsfonden

under Dansk Ornitologisk Forening ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at opføre

en ca 40 m2 informationsbygning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 om

fredning af Vaserne, der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestem-

melserne bl.a. anfører, at "det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art,

herunder boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke skæmmende."

Af sagen fremgår, at bygningen skal ved plancher informere om dyre- og planteliv i

det fredede område og tjene som ly i dårligt vejr og som udgangspunkt for fondens

guidede ture i området. Bygningen tænkes opført på et sted, hvor der har ligget et nu

nedbrændt sommerhus af nogenlunde samme størrelse, og hvor fredningsnævnet den

2. september 1997 har dispenseret til genopførelse.

Birkerød Kommune og Frederiksborg Amt har anbefalet det ansøgte på vilkår, at

stolperne ikke gennembryder bygningens tagflade.

Frederiksborg Amt har meddelt landzonetilladelse til det ansøgte efter planlovens §

35.

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 på

det af Birkerød Kommune og Frederiksborg Amt anbefalede vilkår.



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-

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

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

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

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens 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 skrivelsen er sendt til:

Dansk Ornitologisk Forening

Birkerød Kommune J.nr. B 29.026

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening
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Udskrift af mødeprotokollen

for

fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 21. marts 2001 kl. 11.30 afholdt Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde på

ejendommen Turistvej 175,3460 Birkerød i sagen

FS 61/1998. Ansøgning om tilladelse til at opretholde ridebaner m.v. på ejendommen mat ...

nr. 1 b Bistrup by, Bistrup, beliggende Turistvej 175 i Birkerød Kommune.

For Fredningsnævnet mødte formanden dommer Thorkild Bendsen og nævnsmedlem Niels Olesen

samt juridisk sekretær Ulla Tange Christensen. Birkerød Kommunes medlem af nævnet havde

meddelt afbud.

For Birkerød Kommune deltog Lone Jørgensen.

For Frederiksborg Amt deltog Finn A. Olsen.

For Danmarks Naturfredningsforening deltog Hans Hjeds.

- For ejeren, Birkerød Rideforening, deltog bestyrelsesformand Marianne Gravgaard.

Området omkring ejendommens vestskel besigtigedes.

Thorkild Bendsen bemærkede, at Overfredningsnævnets dispensationer af26.9.1978 og 1.12.1978

bl.a. indeholder et krav om en 1,5 m høj bøgehæk langs den nordlige halvdel af den offentlige sti.

Marianne Gravgaard oplyste, at foreningen har ca. 400 medlemmer og har 60 heste, heraf 20

ponyer, opstaldet. Hun har været formand i foreningen i ca. 8 år og er først nu ved amtets

henvendelser er blevet bekendt med dispensationeme og vilkårene heri. Der har været plantet en

bøgehæk en gang. Den er imidlertid ikke blevet vedligeholdt, idet udgåede planter ikke er blevet

SkOVm OB Naturs~relsen
J.nr. SN 2001 -IJ. /l12 _ 07)6"
Akt. nr. 't
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udskiftet. Der mangler i alt 30 m hæk. Foreningen har allerede skåret den eksisterende hæk ned til

1,5 m og har vedtaget indkøb af planter til udfyldning af hullerne i hækken, hvilket vil ske inden for

kort tid.

Thorkild Bendsen bemærkede, at nævnet tager til efterretning, at bøgehækken vil blive retableret

inden for rimelig tid.

Foldllongeringsbane vest for det gamle ridehus, mellem dette og villakvarteret, blev besigtiget.

Marianne Gravgaard oplyste, at folden normalt bliver brugt som fold og ikke til ridning.

Foreningen har behov for to karantænefolde for at minimere smittefaren ved indvoldsorm hos

hestene. Der har været klager fra en enkelt nabo over støvgener. I efteråret 2000 blev en ny grus- og

jordblanding spredt ud i folden, hvilket skulle minimere støvgener.

Finn A. Olsen bemærkede, at folden ikke er omfattet af Overfredningsnævnets dispensationer af 2 6.

september og l. december 1978. Hvis det er muligt at forsyne banen med en belægning, så den ikke

støver så meget, vil amtet kunne anbefale en bibeholdelse på vilkår af, at longeringsbanen alene

anvendes som fold.

Lone Jørgensen oplyste, at kommunen har fået nogle klager over støjgener fra banen. Kommunen

vil kunne acceptere en bibeholdelse på vilkår som nævnt af amtet.

Hans Hjeds oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening er enig med amtet og kommunen.

Ridebanen øst for det lokalplanbelagte område og langs Turistvej blev besigtiget.

Marianne Gravgaard oplyste, at ældre medlemmerne af foreningen mener, at ridebanen blev

etableret i midten af l 970'erne. Foreningen har af sikkerhedsmæssige årsager behov for to

ridebaner, således at ponyer og de store rideheste kan holdes adskilt. Der har været en enkelt klage

fra en nabo over støvgener. Når det er varmt og tørt, søger foreningen at mindske støvgenerne ved

vanding. Foreningen har vedtaget at renovere banen med udjævning og udskiftning af bundlaget.

Foreningen er ikke specielt interesseret i beplantning ud mod Turistvej, men har overvejet en lav



3

beplantning for også ad denne vej at mindske støvgener. Det er som udgangspunkt ikke meningen,

at banen skal anvendes til dressurstævner. Disse vil blive afholdt på dressurbanen syd for

ridehusene. Banen skal derimod bl.a. anvendes til opvarmning under stævnerne. Foreningen vil dog

nødig afskære s definitivt fra afholdelse af stævner også på denne bane.

Finn A. Olsen bemærkede, at når en rideforening er blevet tilladt med to ridehuse, og når henses til,

at ridebanen har eksisteret i mange år, vil amtet kunne anbefale, at ridebanen bibeholdes på vilkår

af, at den får en belægning, der mindsker støvgenerne. Hvis der tillades beplantning, skal denne af

hensyn til udsigten fra Turistvej være så lav som mulig.

e Lone Jør~ensen oplyste, at kommunen er enig med amtet.

Hans Hjeds oplyste at Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig det af amtet anførte.

Området syd for ridehus ene blev besigtiget.

Marianne Gravgaard oplyste, at det tidligere dommertåm er fjernet. Skurvognen vil i løbet af foråret

blive ophugget og brændt sammen med bunken med affald. Jordvoldene vil blive udjævnet.

Foreningen ønsker at garagen til foreningens traktor med en port. Porten skal males i samme farve

som ridehusenes sydgavle. Ud for garagen vil blive plantet en gruppe af lindetræer, så garagen vil

blive skjult mest muligt for gående på den sydlige offentlige sti. De to andre "grupper" af lindetræer

syd for ridehusene vil blive suppleret op, så hver gruppe består af 5-10 træer. I dispensationerne er

nævnt, at der skal opføres et lægtehegn syd for dressurbanen. Foreningen har ikke oprettet hegnet,

da et sådan hegn vil virke skæmmende.

Finn A. Olsen bemærkede, at amtet kan anbefale bibeholdelse af garagen med påsætning af en port i

samme farve som ridehusenes sydgavle og suppleret med beplantning. Beplantningen syd f<>r

ridehusene bør bestå af i alt tre grupper aflindetræer. Hver gruppe træer bør bestå af 5-10 træer.

Lone Jør~ensen oplyste, at kommunen kan henholde sig til amtets bemærkninger.

Hans Hjeds erklærede sig enig med amtet og kommunen.
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Marianne Grav~aard oplyste, at beplantningen af lindetrægrupperne vil ske inden 1. maj 2001 som

påbudt af amtet.

Efter votering traf nævnet i medfør af naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1, følgende

AFGØRELSE:

Der meddeles ejeren afmatr. nr. 1 b Bistrup by, Bistrup, Birkerød Ride forening , tilladelse til

at opretholde longeringsbane vest for det gamle ridehus på vilkår, at den alene anvendes til

fold, samt at den belægges med materiale, der mindsker støvgener,

at opretholde ridebane etableret uden for det lokalplanbelagte område, øst for dette langs

Turistvej på vilkår, at den belægges med materiale, der mindsker støvgener. Der kan ske

beplanting med en højde på maksimal 1,5 m, og

at opretholde garage bygget til det sydøstlige ridehus og påsætning afport på vilkår, at porten

males i 'samme farve som ridehuset.

Det pålægges Birkerød Rideforening inden 1. maj 2001 at fjerne skurvognen på ejendommen samt

at etablere tre grupper af højstammede lindetræer ved ridehusenes sydgavle og østfacade, den ene

trægruppe ud for garagen.

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

inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af

adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder

og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende

foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende
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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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet,

j f. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen Thorkild Bendsen

nævnets formand

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 26 MRS. 2001

nævnets formand

Denne afgørelse med mødereferat er sendt til:

Birkerød Rideforening, Ny Bakkegård, Tuiistvej 175,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-3-97 og 8-70-51-8-205-11-98

Birkerød Kommune J.nr.01.05.lOg01

Hovedstadens Udviklingsråd

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 1 3 DEC. 2004

Birkerød Kommune
Miljø- og Teknikudvalg
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

•
FS. 15/04. Matr. nr. 1 b m.fl. Bistrup by, Bistrup. Birkerød Rideforening,

Turistvej 175 I Birkerød Kommune. Deres j.nr. 01.05.10G01 2004/00010-007.

Ved brev af 10. marts 2004 har Birkerød tilsendt fredningsnævnet en ansøgning vedr.

ovennævnte ejendom. Af ansøgningen fremgår, at kommunen gennem en længere

periode har været i dialog med Birkerød Rideforening og flere af naboerne omkring

rideforeningens arealer om en række forhold i området.

Det er tillige oplyst, at Miljø- og Teknikudvalget på et møde den 23. februar 2004 har

vedtaget en handlingsplan for den videre afklaring af dels en række klagepunkter fra

naboerne og dels rideforeningens ønsker til en fremtidig tilpasning af områdets

aktiviteter til nye krav fra medlemmer m.fl.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af9. august 1947, der er

nærnlere omtalt nedenfor.

• I brevet har kommunen foreslået et møde med Fredningsnævnet samt Frederiksborg

Amt, hvor sagens forskellige aspekter kan drøftes.

Samtidig har kommunen anmodet om, at der af hensyn til rideforeningens aktiviteter i

forbindelse med afholdelse af stævner, snarest meddeles en midlertidig tilladelse frem

til årsskiftet 2004/2005 til ved afuoldelse af stævner at parkere på en mindre del af det

fredede areal under forudsætning af,

at naboerne og kommunen orienteres 14 dage før afholdelsen af et stævne,

at det af orienteringen fremgår hvor mange vogne der kan forventes parkeret og

inden for hvilket tidsrum det vil ske,

k'\-' )1.-\\ \ L-QO:)~
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• at Turistvej fuldstændigt friholdes for parkering til hverdag og ved afholdelse af

stævner, samt

at overkørslen til arealet holdes lukket med ubrudt hegn på alle andre tidspunkter

end ved afholdelse af stævner.

•

I overensstemmelse med Kommunens forslag afholdt fredningsnævnet et møde på

ejendommen den 7. april 2004 med deltagelse af repræsentanter for Birkerød

Rideforening, Birkerød Kommune, Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfrednings-

forening.

Fredningsnævnet var under mødet alene repræsenteret af formanden og derfor ikke

beslutningsdygtigt. I forbindelse med besigtigelsen af den nedre ridebane bemærkede

nævnets formand, "at fredningsnævnet kan forventes at have en positiv indstilling til

en udvidelse med 4-5 m af banens bredde, såfremt der derved kan ske en aflastning af

den øvre ridebane, hvorved generne for naboerne langs Turistvej nedsættes.

Fredningsnævnet kan imidlertid først tage endelig stilling til spørgsmålet, når der

foreligger et konkret projekt. "

Ved mødets afslutning bemærkede nævnets formand, at ''fredningsnævnet snarest vil

træffe en afgørelse vedrørende et af Kommunen fremsat ønske om, at der meddeles

foreningen en midlertidig tilladelse til udgangen af 2004 til at opretholde de

eksisterende parkeringsforhold, men at de øvrige forhold i sagen endnu ikke

foreligger således oplyst, at de kan tages under realitetsbehandling i nævnet. "

•

Herefter har Frederiksborg Amt ved brev af 19. maj 2004 tilsendt fredningsnævnet

følgende redegørelse:

"

Delfredningen af den sydvestligste del af matr.nr. 1 b Bistrup Byer fastlagt ved

Fredningsnævnets kendelse af 16. juli 1942 og Overfredningsnævnets kendelse af

25. januar 1946.

Kortgrundlag er fredningsplanen (koloreret) fra 1943. Kortudsnit er vedlagt i

kopi.
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• hnidlertid er der for de omhandlede arealer tilhørende Birkerød Rideforening tale

om fredning ved Overfredningsnævnets kendelse af9. august 1947 og Frednings-

nævnets kendelse af 6. november 1975.

Fredningens formål er at bevare udsigten over Furesøen samt tilstanden af area-

lerne.

•

Fredningsforhold vedrørende Rideklubbens arealer i forbindelse med ønske

om ridestier.

Af Overfredningsnævnets kendelse af 1947 fremgår, at de øvre, tørre arealer er

omfattet afbrun signatur, hvor for det gælder (uddrag):

J) Arealerne fredes således, at Tilstanden på dem ikke maa fqrandres, men de

skal udelukkende kunne udnyttes som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer,

forsaavidt efterstaaende Bestemmelser ikke medfører yderligere

Raadighedsindskrænkninger.

2) Det er uden Fredningsmyndighedernes tilladelse navnlig forbudt:

a. at opføre Bygninger af enhver Art .

b. at foretage Beplantning, der efter Fredningsmyndighedernes Skøn hindrer den

frie udsigt ..

3) Fredningsservitutten skal ikke være til Hinder for Anlæggelse af en vej, der i

det væsentligste forløber langs Omraadets Nordgrænse ......... ).

I den brune zone er således ingen restriktioner m.h.t. terrænændringer/opfyldning.

For det med grønt markerede areal gælder bl.a:

1. Arealerne fredes saaledes, at tilstanden på dem ikke maa forandres, men de

skal udelukkende kunne udnyttes på samme Maade som hidtil, fortrinsvis som

Tørvemose og Græsningsarealer .

2) Det er navnligforbudt:

b. at foretage Afgravning, opfyldning eller Oppløjning af det naturlige Jordsmon,

udover hvad der er nødvendigt for Tørveproduktionen eller for Græssets

Fornyelse ..

d. at opfylde Vandhuller ........

h. udenfredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje eller Stier ........

•
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Det er dette område, der senere er udpeget ifølge naturbeskyttelseslovens § 3. Af

Amtets udtalelse af 18. marts 2004 fremgår, at Amtet stiller sig positivt til ridesti

på områder, der ikke er omfattet af opfyldningsforbud og naturbeskyttelseslovens

§ 3, såfremt det ikke kræver øget hegning. En revurdering med udgangspunkt i

det farvelagte kort fra 1943 samt i nedenstående hegnsaftaIe er foretaget. Amtet

ser nu ingen mulighed for opstilling af flere hegn i det begrænsede øvre område

langs Turistvej, hvor der i forvejen står mange hegn.

•
Hegningsaftale.

Birkerød Rideforening har i 1999 indgået en aftale med Amtet om hegning. Heg-

ningen har til formål at få området afgræsset af får og hermed bl.a. bekæmpelse af

Bjørneklo. Hegnene er, som det fremgår afRideforeningens skrivelse, særlige

hegn, som :farkan gå under. Herved kan får færdes frit over store arealer. De høje

hegn holder derimod hestene i adskilte folde.

Hegningsaftalen med de specielle kombihegn vanskeliggør yderligere hegning i

forbindelse med en ridesti.

•
Fredningsforhold i forbindelse med Turistvej.

Birkerød Kommune foreslog i sit forhandlingsoplæg af 10. marts 2004 midlerti-

dig, lejlighedsvis parkering (i forbindelse med dette års stævner) på den østlige

ridebane (den som støvede). Af mødet 7. april 2004 fremgik imidlertid, at her var

tale om ansøgning om lejlighedsvis parkering på arealer langs med Turistvejen.

Fredningsforholdene for Turistvejen ønskedes imidlertid beskrevet:

Turistvej er omfattet af fredningen, da den fremstår som et brun-farvet areal på

kort af 1943.

Af Overfredningsnævnets kendelse fra 1947 fremgår, j vnf. ovenstående:

Fredningsservitutten skal ikke være til Hinder for Anlæggelse af en vej, der i det

væsentligste forløber langs Omraadets Nordgrænse .

Denne servitut fjernes igen i Fredningsnævnets kendelse fra 1975, hvoraf det

fremgår, at vejen kan forblive uudbygget, hvilket præciseres med denne tekst:

1.3) Den eksisterende vej, der forløber langs boligområdets sydgrænse, må

4



kun udbygges som adgangsvej til de eksisterende ejendomme og i princippet

følgende terrænet. Gennemkørende trafik skal ikke være tilladt .

Turistvejens historie er, at den oprindeligt udlagdes som en gennemgående ud-

sigtsvej nord om Furesøen. hnidlertid blev vejen ikke oprettet, og byudviklingen i

form afparcelhuskvarterer voksede frem i Furesøens bagland. Det var hermed ik-

ke længere ønskeligt at føre en vej igennem boligområdeme, og Turistvejen for-

blev en stump, lukket, offentlig og fredet vej.

• Supplerende materiale .

Siden besigtigelsen 7. april 2004 har klager 3. maj 2004 fremsendt yderligere re-

degørelse for støvgener samt to fotos. Materialet er her vedlagt.

Sammenfattende vurdering af midlertidig parkering ved Turistvej samt

ridestier og øget hegning.

Den tidsbegrænsede, lejlighedsvise parkering langs med den østlige ridebane kan,

anbefales af Frederiksborg Amt med baggrund i, at her ikke er tale om indlem-

melsen af ridebanen til parkering.

Stævnernes antal er afRideklubben opgjort til maximalt et om måneden.

Det er en forudsætning, at der arbejdes med en fremtidig løsning afparkerings-

problemerne ved inddragelse af det lokalplanlagte område afsat til parkering.

Etablering af en ridesti på det begrænsede areal, der ikke er omfattet af opfyld-

ningsforbuddet (brunt på kort af 1943), kan med baggrund i, at øget hegning vil

skæmme udsigten fra Turistvej over Vaserne til Furesøen, ikke længere anbefales.

Ridestier kan fortsat ikke anbefales i det på kortet grønfarvede område."

Fredningsnævnet har siden mødet på ejendommen modtaget klager fra Jeannette og

Per Justesen på vegne en række naboer over fortsatte støvgener fra ridebanen ved

Turistvej.

Fredningsnævnets afgørelse:

5
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Fredningsnævnet meddeler i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en

midlertidig tilladelse til parkering langs den østlige ridebane i overensstemmelse med

Birkerød Kommunes ansøgning i brev af 10. marts 2004 og på de deri anførte vilkår,

der er nævnt ovenfor. Tilladelsen er - ligeledes i overensstemmelse med ansøgningen

- tidsbegrænset til årsskiftet 2004/05.

Uanset at den beklageligt lange sagsbehandlingstid har medført, at tilladelsen først

fremkommer så sent, at den i realiteten ikke kan udnyttes, finder fredningsnævnet ikke

grundlag for at forlænge fristen.

• Som anført i mødereferatet af 7. april 2004 foreligger der ikke for nævnet sådanne

øvrige ansøgninger om dispensation fra fredningen, at nævnet kan foretage en

realitetsbehandling deraf. Det kan forventes, at nævnet ved behandlingen af en evt.

ansøgning om etablering af en ridesti, vil følge den ovenfor nævnte indstilling fra

Frederiksborg Amt.

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

Naturklagenævnet 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.

pet 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 rar helt eller delvis medhold i sin klage.

6

http://www.nkn.dk


.1 j ,.

Niels Olesen Thorkild Bendsen Chr. Mørup Jensen

nævnets formand

Kopi af denne af~ørelse er sendt til:

Birkerød Rideforening, Turistvej 175, 3460 Birkerød

Per og Jeannette Justesen, Turistvej 166,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-7-03 og 8-70-51-8-205-10-03

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Chr. Mørup Jensen
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Fredenksborggade 15, 1360 København K

nj. 33955700
Fax 33955769
X 400 S=n/01, P=sdn, A=dk400, C=dk
E-mad nl01@)d01dk

1'2 JAN. 2005
J.nr.: 03-121/200-0026
TGA

Afgørelse
i sagen om midlertidig parkering i et fredet område i Birkerød Kommune

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 13. december 2004 efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt midlertidig tilladelse
indtil årsskiftet 2004/05 til parkering langs den østlige ridebane på
ejendommen, matr.nr. 1b mfl. Bistrup by, Bistrup, Turistvej 1751 i Bir-
kerød Kommune. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Birkerød
Rideforening.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august
1947, hvorved det bestemmes at tilstanden af arealerne ikke må foran-
dres.

• Det fremgår af sagen, at Birkerød Kommune gennem en længere periode har
været i dialog med Birkerød Rideforening og flere naboer om en række
forhold i relation til rideforeningens aktiviteter.

I den forbindelse har Birkerød Kommune den 10. marts 2004 ansøgt fred-
ningsnævnet om dispensation til, at der på en række vilkår gives mid-
lertidig tilladelse frem til årsskiftet 2004/05 til ved afholdelse af
stævner at parkere langs den østlige ridebane. Det er forudsat, at der
samtidig arbejdes med en fremtidig løsning af parkeringsproblemerne.

Fredningsnævnet har den 13. december 2004 meddelt tilladelse til den
ansøgte parkering på de ansøgte vilkår. Tilladelsen er - ligeledes i
overensstemmelse med ansøgningen - tidsbegrænset til årsskiftet
2004/05. Uanset at tilladelsen først er fremkommet så sent, at den i
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realiteten ikke kan udnyttes, har fredningsnævnet ikke fundet grundlag
for at forlænge fristen.

Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at der ikke vedrørende andre
forhold, der bl.a. har været drøftet under den den 7. april 2004 fore-
tagne besigtigelse, foreligger sådanne ansøgninger om dispensation fra
fredningen, at nævnet kan foretage en realitetsbehandling deraf. Det
kan imidlertid forventes, at fredningsnævnet ved behandlingen af en
eventuel ansøgning om etablering af en ridesti, vil følge Frederiksborg
Amts indstilling, der ikke er positiv.

Birkerød Rideforening har i klagen anført, at den lange sagsbehand-
lingstid i fredningsnævnet har medvirket til at stille foreningen i en
særlig vanskelig situation navnlig i relation til et annonceret ponyri-
destævne den 22-23. januar 2005 og i relation til et planlagt ridesko-
lefastelavnsstævne den 5. februar 2005, idet foreningen regnede med, at
den midlertidige tilladelse ville gælde for en lidt længere periode -
frem til den 23. februar 2005 årsdagen for Birkerød Kommunes vedtagelse
af at søge om en midlertidig tilladelse.

Rideforeningen har endvidere anført, at den mens den ventede på fred-
ningsnævnets behandling af ansøgningen kun i begrænset omfang har ar-
bejdet videre med alternative muligheder for parkering. Foreningen øn-
sker en forlængelse af den midlertidige parkeringstilladelse, indtil
den i samråd med bl.a. Birkerød Kommune, Frederiksborg Amt og fred-
ningsnævnet får mulighed for at fremkomme med et alternativt parke-
ringsforslag - eventuelt en ny lokalplan. Foreningen har nærmere rede-
gjort for de parkeringmæssige problemer. Foreningen har endvidere rede-
gjort for forhold vedrørende ønsker om etablering af ridesti.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil være i
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
end nævnt i stk. l" jf. stk. 2, kan kun foretages efter reglerne om
gennemførelse af fredninger.
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-. Naturklagenævnet finder ikke på det foreliggende grundlag at kunne med-
dele en længere mere ubestemt midlertidig tilladelse til den ansøgte
parkering på en mindre del af det fredede areal.

Det forhold, at fredningsnævnets afgørelse først forelå den 13. decem-
ber 2004, har imidlertid medvirket til at stille Birkerød Rideforening
i en særlig vanskelig situation navnlig i henseende til de i januar og
februar 2005 planlagte stævner.

Da der ikke ses at være afgørende betænkeligheder ved en mindre forlæn-
gelse af den midlertidige parkeringstilladelse på de af Birkerød Kommu-
ne anførte vilkår på det omhandlede areal langs den østlige ridebane,
ændres fredningsnævnets afgørelse af 13. december 2004 hermed til en
tilladelse til at parkere på dette areal på de af Birkerød Kommune an-
førte vilkår frem til den 28. februar 2005.•
Der er herved alene taget stilling til spørgsmålet om en midlertidig
tilladelse til parkering, idet fredningsnævnet endnu ikke har truffet
endelig afgørelse om de andre af rideforeningen rejste spørgsmål.

B~i~
vice formand

/
/'~~'

Tom Galsøe
fuldmægtig

Afgorel~en er endelig og kan ikke indbringe~ for anden adll1ini~lrativ myndighed, jf. naIUl'beskyttclseslovcn~ § 82. Evcntucl rct~~ag til pro-
vcbe af llfgorebcn ~kal værc anlagt inden 6 måneder, jf.loven~ § 88, stk. 1.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258l20 Fax. 49214686

Den - 7 SEP. 2005

Modtaget i
SkoVo og Naturstyreiseru

.., ~ l1'1'~1~ llJ1'l~~'oJ~r, .~JU

FS 29/03, 15/04,31105 og 67/05, matr. nr. 1 b Bistrup by, Bistrup, Turistvej 175 i Birkerød

Kommune. Birkerød Rideforening.

Denne afgørelse angår

• FS 31105. Birkerød Rideforenings ansøgning om udvidelse af "den nedre ridebane" med et areal på

300 m2
•

FS 15/04. Rideforeningens ansøgning om parkering afhestetrailere ud for den øvre ridebane i

forbindelse med 5-7 årlige ridestævner.

FS 67/05. Rideforeningens ansøgning om tilladelse til afholdelse af to fastlagte stævner i 2005 med

den nødvendige parkering af trailere.

Fredningsmæssige forhold.

Rideforeningens arealer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. august 1947 og

Fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975.

e Fredningens formål er at bevare udsigten over Furesøen samt tilstanden af arealerne.

AfOverfredningsnævnets kendelse af 1947 fremgår, at de øvre, tørre arealer er omfattet afbrun

signatur, hvorfor det gælder (uddrag):

"1) Arealerne fredes således, at Tilstanden på dem ikke maa forandres, men de skal

udelukkende kunne udnyttes som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer, forsaavidt

efterstaaende Bestemmelser ikke medfører yderligere Raadighedsindskrænkninger.

2) Det er uden Fredningsmyndighedernes tilladelse navnligforbudt: a. at opføre

Bygninger af enhver Art........ b. at foretage Beplantning, der efter Frednings-

myndighedernes Skøn hindrer den frie udsigt .

3) Fredningsservitutten skal ikke være til Hinder for Anlæggelse af en vej, der det

• væsentligste forløber langs Omraadets Nordgrænse "



Fredningsforhold i forbindelse med Turistvej.

Turistvej er omfattet af fredningen, da den fremstår som et brun- farvet areal på kort af 1943.

AfOverfredningsnævnets kendelse fra 1947 fremgår, jvnf. ovenstående:

"Fredningsservitutten skal ikke være til Hinder for Anlæggelse af en vej, der det

væsentligste forløber langs Omraadets Nordgrænse "

Denne servitut fjernes igen i Fredningsnævnets kendelse fra 1975, hvoraf det fremgår, at vejen

kan forblive uudbygget, hvilket præciseres med denne tekst:

1.3) "Den eksisterende vej, der forløber langs boligområdets sydgrænse, må kun

udbygges som adgangsvej til de eksisterende ejendomme og iprincippet følgende •

terrænet. Gennemkørende trafik skal ikke være tilladt ......... ".

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse i sagerne fra Frederiksborg Amt, der ved brev af28. juli

2005 har meddelt:

,,-----

Informationer vedrørende det ansøgte samt amtets vurdering.

Udvidelse af den nedre ridebane:

Frederiksborg Amt har i udtalelse til Fredningsnævnet af 18. marts 2004 opridset rideforeningens

forslag til støvdæmpende foranstaltninger. En løsning var anvendelsen af den nedre ridebane.

Fredningsnævnet har på møde 7. april 2004 samt i referat af 13. december 2004 tilkendegivet at

være positiv over for baneudvidelsen.

Det er amtets opfattelse, at udvidelsen og dermed anvendelsen af denne ridebane vil sprede

støvgenerne.

Afholdelse af stævner, som fordrer parkering mellem Turistvej og "den øvre ridebane":

Fredningsnævnet har i afgørelse af 13. december 2004 meddelt midlertidig tilladelse til parkering

afhestetrailere på dette areal i forbindelse med ridestævner. Tilladelsen udløb efter forlængelse i

medfør af Naturklagenævnets afgørelse 28. februar 2005.

Der søges nu om afholdelse af 5-7 stævner årligt. Separat ansøgning er indgivet om afholdelse af

stævner 29.-30. oktober 2005 og 5.-6. november 2005. Birkerød Rideforening har forklaret, i

forbindelse med amtets tilsyn 22. marts 2005 samt i efterfølgende telefonsamtaler, at stævnerne
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løber over hele weekender - d.v.s. der rides både lørdage og søndage. Ingen trailere "overnatter" på

det fredede areal og antallet af samtidige trailere er ca. 12.

Regulering af færdslen og parkeringen af de successivt, dagligt 25-45 kommende og afgående biler

med trailere styres af Beredskabsforbundet. Rideforeningen har fremlagt dokumentation for

Beredskabsforbundets tilstedeværelse i form af regninger for mandtimer samt rapporter om antallet

af biler/trailere.

Amtet vurderer, i overenstemmeise med tidligere udtalelser af 18. marts 2004 til Fredningsnævnet,

at området er ".... præget af den store rideaktivitet i området "..... Det er forvaltningens opfattelse,

at aktiviteterne mht. rideforeningens virke ifredningen har nået sin grænse ".

Da stævnerne imidlertid er nødvendige for opretholdelsen af Rideklubbens "netværk" til glæde for

mange ryttere, der således inviteres til andre ridestævner, anbefales den ansøgte temporære

parkering trods betænkelighed. Anbefalingen går på, at der maksimalt afholdes 5 stævner årligt, og

at antal1et af indbudte deltagere begrænses.

Stævnerne bør i lighed med den hidtidige praksis meddeles naboerne skriftligt.

Amtets anbefaling.

Sammenfattende anbefales:

Udvidelse af den nedre ridebane, FS 31/05.

Parkering i forbindelse med 5 "små" stævner årligt, FS 15/04.

Tilladelse til parkering i forbindelse med afholdelse af "små" stævner planlagt til 29.-

30. oktober 2005 og 5.-6. november 2005, FS 67/05."

Fredningsnævnets afgørelse:

FS 31/05. Birkerød Rideforenings ansøgning om udvidelse af "den nedre ridebane" med et areal på

300 m2 af 4. april 2005 findes forenelig med fredningens formål. Ansøgningen imødekomrnes

derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

FS 15/04. Det er i sagen oplyst, at stævnerne er nødvendige for klubbens samspil og udveksling

med andre rideforeninger. Hertil angives stævnerne at være af økonomisk betydning for

rideklubben.
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Efter ovennævnte bestemmelse tillades det Rideforeningen at arrangere parkering afhestetrailere ud

for den øvre ridebane i forbindelse med 5 ride stævner i 2006. Inden en evt. forlængelse af

tilladelsen ønsker fredningsnævnet at få lejlighed til at foretage en vurdering af parkeringens

påvirkning af omgivelserne.

FS 67/05. Rideforeningens ansøgning om tilladelse til afholdelse af to fastlagte stævner den 29.-30.

oktober og 5.-6. november 2005 findes forenelig med fredningens formål og tillades derfor.

Tilladelsen i FS 31/05 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 Naturklagenævnet af

adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder

og lokale foreninger o.Iign., 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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet,

jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3. •

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.

Niels Olesen Chr. Mørup Jensen

nævnets formand

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 21.11.2006

Birkerød Rideforening
Turistvej 175
3460 Birkerød

• FS 118106. Matr. nr. 1b Bistrup by, Bistrup, Turistvej 175 i Birkerød Kommune.

Ved afgørelse af 7. september 2005 meddelte fredningsnævnet tilladelse til Birkerød

Rideforening til at arrangere parkering af hestetrailere ud for den øvre ridebane på

ovennævnte ejendom i forbindelse med 5 ridestævner i 2006.

I afgørelsen er anført, at inden en evt. forlængelse aftilladelsen ønsker fredningsnævnet

at fa lejlighed til at foretage en vurdering afparkeringens påvirkning af omgivelserne.

Herefter har Birkerød Rideforeningen ved brev af25. september 2006 ansøgt

fredningsnævnet om forlængelse af parkeringstilladelsen, så rideforeningen får mulighed

for at planlægge sine fremtidige aktiviteter.

• Rideforeningens arealer er omfattet af Overfrednin gsnævnets kendelse af 9. au~ust 1947

o~ fredningsnævnets kendelse af 6. november 1975.

Fredningsnævnet har i anledning af ansøgningen anmodet Frederiksborg Amt, Birkerød

Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite om en udtalelse med

særlig henblik på nævnets mulighed for at vurdere den hidtidige parkeringstilladelses

påvirkning af omgivelserne.

I anledning deraf har Frederiksborg Amt ved brev af 8. november 2006 meddelt

fredningsnævnet, at Amtet ikke har faet anmeldelser eller klager over parkering i

forbindelse med afholdte stævner i 2006. Parkeringen vurderes derfor ikke at påvirke

• omgivelserne væsentligt. Amtet kan derfor anbefale, at fredningsnævnet giver tilladelse

':)10S- \'ll- es, O C) ~ D

'"S~
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til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at parkeringen i 2006 ikke har påvirket

omgivelserne væsentligt.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. bekendtgørelse m. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til, at Rideforeningen kan arrangere parkering af hestetrailere

ud for den øvre ridebane i forbindelse med 5 ridestævner i 2007.

Klagevejledning

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

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

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

gørelsen 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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage

har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

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

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 afklagen, 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.

http://www.nkn.dk
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Thorkild Bendsen

formand

•

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-205-5-06

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bill Arthy

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

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

RECieNl /0 /s. (Jf)

Den 29.12.2006

Fugleværnsfonden
Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 138-140
1620 København V

FS 83/2006. Matr. nr. 3 ng Bistrup by, Bistrup

Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse afbålhus på

Vasestien 4, Birkerød

Af ansøgningen fremgår, at Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening i år

2000 opførte en formidlingspavillon på Vasestien 4. Pavillonen har været en stor succes

og er meget velbesøgt af et bredt publikum. En del af pavillonen består af et aflåst rum,

der fungerer som en såkaldt økobase, hvor skoleklasser og institutioner kan låne diverse

udstyr til undersøgelser og oplevelser i felten. Interessen for at anvende økobasen er

stigende.

Pavillonen ligger på toppen af en bakke, og der er etableret et bålsted ca. 30 meter nede

på østsiden afbakken (væk fra Vasestien). Bålstedet - - - bruges af børnene i forbindelse

med brug af økobasen, men også når Fugleværnsfondens naturvejleder står for offentlige

arrangementer er bålstedet et vigtigt aktivitetseenter og samlingspunkt.

Ansøgeren ønsker imidlertid at kunne tilbyde sine små og store gæster nogle bedre

rammer omkring bålet i fonn af et bålhus, som er en åben hytte uden sider med hul i

midten afloftet - - - . Bålhuset måler 4,5 x 4,5 x 3,9 meter og opføres i lærke- og

robinietræ. Niveauforskellen mellem pavillonenes gulv og bålpladsen er 7 meter, og

bålhuset vil således være næsten skjult fra pavillonen og helt skjult fra selve Vasestien.

Takket være placeringen på skråningen mellem høje træer og de anvendte

naturmaterialer, mener ansøgeren, at bålhuset vil fremstå meget diskret i omgivelserne

og ikke virke skæmmende.

En yderligere grund til at opføre et bålhus er, at ansøgeren flere gange har oplevet, at

S"",-,:, - )1-1 - ':>e>~)O
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folk har tændt bål eller grillet inde i pavillonen med brandskader på gulvet til følge. Hvis

man også i regnvejr kan sidde ved bålstedet, mener ansøgeren at kunne undgå denne

slags ødelæggelser fremover.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelser af25. januar 1946, 24.

august 1946, 9. august 1947 og 5. januar 1959 samt fredningsnævnets kendelse af 6.

november 1975 om fredning af Vaserne i Birkerød Kommune. Fredningen har til formål

at bevare den nuværende tilstand og sikre udsigten over Furesøen.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite, der har anbefalet en tilladelse i overensstemmelse med det

ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse.

Det ansøgte bålhus fmdes at være foreneligt med fredningens formål og af underordnet

betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne dispensation fra fredningen til opførelse af et bålhus i

overensstemmelse med projektet.

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

er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Klagevejledning

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

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

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse iaf-

gørelsen 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 frednings-

nævnet.

"
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage

har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

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

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 rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Birkerød Kommune,

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Per Mølgaard

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget











































































 FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Rudersdal Kommune 

Att. Lone Wille Jørgensen 

Chefkonsulent, arkitekt m.a.a. 

Via e-post: LWJ@Rudersdal.dk 

 

 

 

 

 

 

Vaserne – Udskiftning af redskabsskur 

Over for fredningsnævnet har Rudersdal Kommune på vegne Fugleværnsfonden ansøgt om 

tilladelse til udskiftning af redskabsskur på ejendommen matr. nr. 1
e
 Bistrup By, Bistrup, be-

liggende Vasestien 4 i Birkerød. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt 

til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af det til afgørelsen vedlagte kortbilag. 

Dispensationen angår et skur med samme mål og placering som det eksisterende skur, der 

udskiftes og ansøges på vilkår af, at eksisterende beplantning og terræn bevares, at der ikke 

etableres udvendig belysning, og at multtoilet, uanset afstanden mellem de to bygninger, gi-

ves et udtryk, der passer til et nye redskabsskur. 

 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet Overfredningsnævnets afgørelse af 9. august 

1947 om fredning af Vaserne. 

 

Af kortbilaget til fredningskendelsen fremgår, at areal markeret med lysegrøn signatur er fre-

det med det formål at bevare status quo (græsning og tørv). Af fredningsbestemmelserne 

fremgår blandt andet følgende: 

 
”II. 

For så vidt angår de med lysegrøn Signatur viste Arealer: 

l) Arealerne fredes således, et Tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal udelukken-
de kunne udnyttes på samme Maade som hidtil, fortrinsvis som Tørvemose og Græsnings-

arealer, for så vidt efterstående Bestemmelser ikke medfører yderligere Raadigheds-

indskrænkninger 
 

2) Det er navnlig forbudt: 

a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure eller anbringe andre Indret-

ninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign., Skure, elektriske 
Ledninger og lign. som er opstillet i anledning af Tørvegravning, skal fjernes, når der ikke 

mere er brug for dem.” 

 

Fredningsnævnet har den 19. juni 2000 meddelt dispensation til opførelse af en informations-

bygning på ejendommen. Bygningen blev opført på samme sted, hvor der et nedbrændt som-

merhus havde ligget. Fredningsnævnt har den 25. oktober 2012 meddelt dispensation til etab-

lering af et multtoilet på ejendommen. Det fremgår af afgørelsen, at multtoilettet  erstattede et 

eksisterende skur med samme mål. 
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Internationale naturbeskyttelsesområder 

Det ansøgte projekt planlægges gennemført i følgende internationale naturbeskyttelsesområ-

der: Område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (fuglebeskyttelsesområde 

nr. 109 og habitatområde nr. 123). Naturstyrelsens har vurderet, at det ansøgte ikke vil påvir-

ke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt. Naturstyrelsen har vurderet, at det 

ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområ-

der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig til støtte for ansøgningen. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Det ansøgte strider efter fredningsnævnets vurdering ikke mod fredningens formål. I medfør 

af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet derfor dispensation til udførelse af 

projektet i form af etablering af redskabsskur til erstatning for gammelt redskabsskur med 

samme placering og mål. Dispensation meddeles på vilkår at, at eksisterende beplantning og 

terræn bevares, at der ikke etableres udvendig belysning, og at multtoilet, uanset afstanden 

mellem de to bygninger, gives et udtryk, der passer til et nye redskabsskur 

 

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. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 



 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfred-

nings-forening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge-

lig for myndigheden i Klageportalen. 

 

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 af-

gørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

 

 

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på 

ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De 

betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-

fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv-

net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes. 

 

 

Klagegebyr 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afslut-

tes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 

frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

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 klageren 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Lone Wille Jørgensen 
 
Via e-post: lwj@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Vaserne– Naturpleje, herunder to vandhuller 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til gennemførelse af naturpleje, her-
under etablering af to vandhuller på ejendommen matr.nr. 1hy Bistrup By, Bistrup, beliggende 
mellem Turistvej og Furesøstien. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt 
til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. au-
gust 1947 om fredning af vaserne nord for Furesøen 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal udelukkende 
kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, for så vidt efterstå-
ende bestemmelser ikke medfører yderligere rådighedsindskrænkninger. 
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2) Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse navnlig forbudt,  
a. at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller andre indretninger, som kan virke 
misprydende, derunder ledningsmester og lign., 
b.  at fortage beplantning, der efter fredningsmyndighedernes skøn hindrer den frie udsigt over 
Furesø fra den i pkt. 3 nævnte vej eller fra stien fra Langkærgårdsvej til Vasestien. 
  
3) Fredningsservitutten skal ikke være til hinder for anlæggelse af en vej, der i det væsentlige for-
løber langs områdets nordgrænse (den såkaldte Udsigtsvej - på kortet vist med røde linjer).” 
 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Det ansøgte projekt planlægges gennemført i/i nærheden af følgende internationale naturbe-
skyttelsesområder: 
 
Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (fuglebeskyttel-
sesområde nr. 109 og habitatområde nr. 123) 
  
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 109: 
Rørhøg 
Plettet rørvagtel 
Isfugl 
Sortspætte 
  
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123: 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) 
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 
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Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for projektet. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
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. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet bidrager til opfyldelse af Danmarks interna-
tionale forpligtelser i relation til forvaltningen af det habitat, som projektet finder sted i. 
 
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 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 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 



 

Side 4 af 5 
 

 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Furesø Kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, 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-
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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 5 af 5 
 

 
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. 
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