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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05669.00

Dispensationer i perioden: 09-09-1985 - 01-08-2001
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

, ', "d,. ,

Ar 1985 den 9. september foretages for Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 108/1985: Ansøgning fra Søllerød kommune

om tilladelse til udsætning af

fisk, herunder ørreder, og til

fiskeri efter disse, i søen på

matr. nr. 3 hø Holte by, Nærum,

der er fredet ved kendelse af

25. september 1973.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 23. april 1985 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) skrivelse af 24. april 1985 fra nævnet til medlemmerne.

3) genpart af skrivelse af 29. april 1985 fra nævnet til Natur-

fredningsrådet.

4) skrivelse af 17. maj 1985 fra Naturfredningsrådet til nævnet.

5) genpart af skrivelse af 24. maj 1985 fra nævnet til Natur-

fredningsrådet.

6) skrivelse af ll. juni 1985 fra Naturfredningsrådet til nævnet.

7) genpart af skrivelse af 18. juni 1985 fra nævnet til Søllerød

kommune.

8) skrivelse af 28. august 1985 fra Søllerød kommune til nævnet.

9) skrivelse af 29. august 1985 fra nævnet til medlemmerne.
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Søllerød kommunes skrivelse af 28. august 1985
til nævnet har sålydende indhold:

"Vedr.matr. nr. 3 hø Holte by, Nærum.

Søllerød kommune har modtaget en ansøgning om

tilladelse til at udsætte ørreder l søen på ovennævnte matrikel

til etablering af et såkaldt "put and take"-lystfiskeri.

Matriklen er fredet ved kendelse af 25. sep-

tember 1973.

Kommunens tekniske udvalg besluttede at imøde-

komme ansøgningen delvist, idet der kunne indføres frit fiskeri

efter vildtlevende arter, såfremt dette kunne godkendes af fred-

ningsnævnet, men ikke tilladelse til udsætning af ørreder.

Ved skrivelse af 23. april 1985 spurgte man,

om fredningsnævnet havde bemærkninger til dette.

Ved skrivelse af 18. juni 1985 fremsender fred-

ningsnævnet fotokopi af en skrivelse fra Naturfredningsrådet

vedrørende sagen, hvoraf det fremgår, at Rådet, efter at have

besigtiget søen, ikke vil modsætte sig en eventul udsætning af

ørreder.

På grundlag heraf spørger fredningsnævnet, om

kommunens stilling herefter er den, at der bør meddeles tilla-

delse til fiskeri, men ikke til udsættelse af fisk.

Teknisk udvalg behandlede sagen på sit møde

den 12. august 1985, og besluttede her at ændre sin beslutning,

således at der for den aktuelle sø gives tilladelse til udsæt-

ning af fisk, herunder ørreder, og til fiskeri efter disse, men

ikke tilladelse til at opkræve betaling for fiskeri.
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Man skal hermed spørge, om fredningsnævnet har be-

mærkninger ti ovenstående".
Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra den på matr. nr. 3 hø Holte by, Nærum,

den 25. september 1973 afsagte kendelse - tinglyst l. oktober 1973,

til udsætning af fisk og fiskeri, som anført i Søllerød kommune,

teknisk udvalgs skrivelse af 28. august 1985.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

nalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljø-

ministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klage-

fristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at

tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 9. september 1985.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 62 2644

/' 0:U "U'- /(:/l</;C-1i1JJ!.,~
I I!.

I. Heide-Jørg~n'sen
civildommer
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 25. februar kl. 9.45 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da fore-

toges:

F.S. 79/1987: Ansøgning om tilladelse til restau-

rering af Kighanerenden. Dispensa-

tion fra fredning efter Naturfred-

ningslovens § 34.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,

landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul Jen-e
e
e

sen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 8. juli 1987 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) skrivelse af 20.nov. 1987 fra samme til samme.

3) notat - restaureringsprojekt for Kighanerenden.

V 4) fortegnelse over kendelser/deklarationer.

V 5) kortbilag .
.6) skrivelse af l5.juli 1987 fra nævnet til statsskovrider J.U.

Wedel-Heinen med påtegning.

7) skrivelse af 12. november 1987 fra Danmarks Naturfredningsforening

til nævnet.

8) indkaldelse.
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F / ~O 1- 2S-Bft:-



For Søllerød kommune mødte Steen Rostrup, Sigurd Hårby,
afdelingsarkitekt Mogens Dannisøe og bygningsinspektør Viuff.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For Københavns amt, teknisk forvaltning, mødte Peter Malmo-

lin og Lissi Jacobsen.

Endvidere var Ole Noring mødt som ejer af Egebækgård og
Enrum.
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Formanden åbnede mødet og oplyste, at mødet afholdes med

det formål at skabe klarhed over, hvor og i hvilket omfang rest au-

reringsarbejderne krænker bestående fredninger.

Steen Rostrup, Søllerød kommune, redegjorde for projektet

og gennemgik Kighanerendens forløb, blandt andet ved hjælp af et over-

sigtskort. På den øverste del af Kighanerenden ønsker man at hæve bunden

og etablere 3 sving. Man ønsker ligeledes her som andre steder langs

renden at plante træer og buske på bredderne. Arbejdet i selve ren-

den og på brædderne kræver ikke Fredningsnævnets godkendelse, idet

renden, der på denne del er selvstændigt matrikuleret, ikke er omfat-

tet af Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973, hvorefter

terrænændring kræver godkendelse fra nævnet.Anlæg af de 3 sving kræ-

ver indgreb i fredet område og dermed nævnets godkendelse. Ved Ege-

bækgård er det planen at etablere 3 sving og en sø, og på den anden

side af Egebækvej en halv dobbeltprofil, der vil berøre en kommunen

tilhørende ejendom samt et fællesareal, der tilhører nogle lodsejere

nord for området. Ved Rundforbivej er det planen at udføre en dobbelt-

profil, som vil berøre 2 fredninger. Også gennem frugtplantagffi på

.Frydenlund, hvor man ønsker at etablere 3 sving og dobbeltprofil,

vil man komme uden for selve renden. På Enrum, der er under fred-

ning, vil vandløbet blive ført omkring Lille Sortemosedam, hvilket

vil udjævne et stort fald og derved forbedre fiskenes mulighed for

at passere. På dette område er Kighanerenden ikke udmatrikuleret



\

og er derfor omfattet af den rejste fredningssag. l det videre for-
løb vil der blive anlagt dobbeltprofil og 3 sving. Der er ikke pla-

ner om at føre renden gennem et tidligere løb, der passerer under

en gammel bro, men et sådant forløb kunne godt etableres.

Ole Noring havde ingen principielle indvendinger mod pro-

jektet. Han syntes, at ~enden burde føres under d~n gamle bro.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, bemærkede,

at der er tale om et godt og hensigtsmæssigt forslag, som der vil

kunne gives tilladelse til efter Naturfredningslovens § 43. Han kun-

ne anbefale, at renden igen føres under den gamle bro.

Sigurd Hårby, Søllerød kommune,anførte, at der til nævnet

vil blive fremsendt en redegørelse med angivelse af, hvilke arbej-

der, der ønskes udført, hvilke matrikelnumre og ejere dette arbejde

vil berøre samt hvilke fredninger, der er gældende for de pågælden-

de området.

Sagen er herefter udsat, indtil denne redegørelse forelig-

gere

Mødet sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Poul Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

. f K b h •d~' de n 9. ma r t s l 988 •Fredmngsnævnet or ø en avns amtsra 1)l\reas
Gentofte civilret /' '

Rygårdsvænget 6 I ,Cl{p N.J - 01f:el '1~( Ij I J ,
2900 Hellerup !J 1/ til! v1NV~
01 - 622644 I. H6::X3-J;:-.g ,"ISen

C'\/Ildomr.,~r
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Modtaget I
I.;(..;\!''' og Naturstvrels!'+1l
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A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS ~MTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 23. juli foretoges for Fredningnsævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.99/1991: Ansøgning om tilladelse til:

l) at måtte opsætte træhegn med

stolper og vandretliggende

brædder omkring de nye heste-

folde, istedet for PODA-hegn,

og

2) at måtte ændre den ene folds

udstrækning,

>.9 Ho\te By \ Ncev-v VV\.

på ejendommen matr. nr. 3 hø
><)

Holte - Holte Rideklub.

Status quo 25/9 1973 - § 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 4. juli 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 15. juni 1991 fra akritekt Kai Palm til

Søllerød kommune.

3) kortbilag.

4) skrivelse af lo. juli 1991 fra nævnet til statsskovrider K. Waage I
II
,I

Sørensen med påtegning.

5) skrivelse af 15. juli 1991 fra nævnet til det af Søllerød kommune

udpegede medlem af nævnet, indretningsarkitekt Vivi Larsen Pedersen

og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen Oster-

kruger med påtegninger.



e
e
e

Søllerød kommune har i deres skrivelse af 4. juli

1991 til nævnet anført - for så vidt angår hegnet, at man fra

rideklubbens side mener, at heste i højere grad vil respektere

det mere synlige træhegn end et elhegn som PODA, samt at de al-

lerede eksisterende hegn på rideklubeens arealer er træhegn af

den ønskede type. For så vidt angår ændringen af den ene falds

udstrækning anføres, at dette ikke vil ændre væsentligt på of-

fentlighedens adgangsmuligheder i området. Den beplantning, som

indlemmes i folden, har et stort indslag af tornede planter, som

undgås af græssende dyr, og beplantningen vil derfor ikke lide

væsentlig overlast.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet.'enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af an~rageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at k1agefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan

udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gflntofte civilret

Ryg.~rdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

den 23. juli 1991.

~~e~~~;f!:r~
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1992 den 13. januar foretages for Fredningsnævnet for

Købnehavns amtsrådskreds:

F.S. 153(1991: .Naturforvaltning omkring Kighane-

renden - matr. nr. 3 hø, 3 t Holte

og matr. nr. 6 ce, bn, as, at, ar

Nærum.

§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 25. oktober 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) kortbilag.

3) fotokopi af den af nævnet den 25. september 1973.

4) fotokopi af skrivelse af 13. september 1991 fra Københavns amt,

teknisk forvaltning, til Søllerød kommune.

5) skrivelse af 28. oktober 1991 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.

6) skrivelse af 14. november 1991 fra nævnet til det af Søllerød kom-

mune udpegede medlem af nævnet, Vivi Larsen Pedersen, og det af

Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger,

med påtegninger.

Søllerød kommunes skrivelse af 25. oktober 1991 har så-

lydende indhold:

~,S\J'. \~\YI-CWl
L(o,



II Vedr.: Matr. nr. 3 hø og 3 t, Holte By, Nærum samt 6 ed, 6bn, 6 as,
6at og 6 ar, Nærum by, Nærum

Søllerød Kommune skal hermed orientere fredningsnævnet om et natur-
forvaltningsprojekt, som snarest ønskes påbegyndt på kommunalt ejede
arealer omkring Kikhanerenden (bilag l) omfattet af frednings-
deklaration, lyst 25.09.1973 (bilag 2).

Som det fremgår af brev af 13.09.1991 (bilag 3) støttes projektet
økonomisk af Københavns Amt i henhold til lov om naturforvaltning
af 24.05.1989. Loven har bl.a. til formål at bevare og pleje land-
skabelige værdier, samt at forbedre mulighederne for befolkningens
friluftsliv.
Arealet er en del af en spredningskorridor omkring Kighanerenden,
udpeget i regionplanen. Kommunen har allerede gennemført flere
projekter til forbedring af spredningskorridorens funktion. Der
henvises til Fredningsnævnets behandling af ansøgningen om
tilladelse til restaurering af Kikhanerenden, jævnfør fredningsmøde
den 26.04.1988 (F.S 79 I 1987) og til behandling af ansøgningen om
tilladelse til etablering af læbælte og anden beplantning langs
Kikhanerenden, jævnfør udskrift af forhandlingsprotokollen fra
24.09.1990.

Det er vores vurdering af projektet falder helt i tråd med fred-
ningens formål. på bilag 4 er angivet hvilke områder der ønskes
indhegnet og afgræsset. En del er angivet som "mulig indhegning"
afhængig af projektets økomomi.
Afhængig af om det bliver får, køer eller heste der kommer på græs
bliver der tale om enten S-trådet elhegn (evt. Podahegn) eller et
lægtehegn. 8egge dele vil kunne passe naturligt ind i landskabet.
I overenstemmeIse med fredningens formål er der lagt stor vægt på
fortsat at sikre offentlighedens adgang til området.

Der bliver således etableret 3 (evt. 4) adskilte folde, så de
eksi~terende trampede stier ikke afskæres. Den trampede sti, som
adsk~~ler.foldene, .tænkes forbedret med et spang over Kikhanerenden.
Endel~g v~l der bl~ve opsat stenter til sikring af områdetstilgængelighed.

I ~orbindelse med hegningen vil der, som det fremgår af bilag 3,
bl1ve tale om rydning af nogen kratopvækst for at standse den igang-
værende tilgroning af ådalen. De større trægrupper i folden
(bilag 4) vil dog blive bevaret. Der søges hermed om tilladelse til
projektet i rel~tion til fredningskendelsen, herunder til rydning
af kratopvækst Jævnfør § 2 stk~e.
Da amtet har fastsat l. marts 1992 som tidsfrist for projektets
gennemførelse skal vi venligst anmode om en hurtig behandling afsagen.1I



Sagen har cirkuleret, oq der er i nævnet enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrageren/kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljø-

ministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr.n aturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra

modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan ud-

nyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

,.o. I' l" K b I L n I' c:'rr30nlr,';snæVilG( iOr k:' ennavna amtSruus!-\te 3
O

G2ntcfte civiiret
RygårdsvængEit 6

2900 Hellerup
01 - 622644

den 13. januar 1992.
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Søllerød Kommune
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. F 211/1992.

• Ved skrivelse af 5. november 1992 har kommunen ansøgt om nævnets
tilladelse til foretagelse af naturforvaltningsprojekter på fre-
dede arealer i kommunen.

I ansøgningen er følgende anført om projekterne:

1. Gravning af 2 nye vandhuller på matr. nr. 3 hø af Holte (vand-
hullernes placering er vist på vedlagte kortskitse 1). Vandhul-
lerne ønskes etableret for at tilgodese områdets padder og an-
dre dyr og planter, der er knyttet til små vandhuller, og der-
es diameter vil blive ca. 10 meter og deres største dybde vil
blive ca. 1,5 meter under eksisterende terræn. Det opgravede
jord vil blive udlagt over det omgivende terræn i et ikke over

.. 20 cm tykt lag. Matr. nr. 3 hø af Holte er fredet ved fred-
ningskendelse af 25. september 1973.

Samtidig vil kommunen ansøge om fredningsnævnets godkendelse i
forhold til fredningskendelse af 25. september 1973 til opsæt-
ning af 2 mindie læskure til får på matr. nr. 3 hø~m.fl. af
Holte. Skurene er nødvendige for afgræsningen af den fold
fredningsnævnet har meddelt tilladelse til iflg. udskrift af
forhandlingsprotokollen fra 13.01.1992.

Skurene måler 1,22 x 2,44 m og er ca. 1 m høje .

•i\D
Ju 327·3
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De ~r flytbare og nedgrave s ikke i terræn.
Skurene vil blive opstillet nær eksisterende bevoksning som
slører dem.

2. Gravning af nyt vandhul på matr. nr. 4 a af Holte (vandhullets
placering er vist på vedlagte kortskitse) .
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 4 a af Holte er fredet ved deklaration lyst 7. no-
vember 1951.

3. Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 7 fe af Nærum (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 3).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 7 fe af Nærum er fredet ved overfredningsnævnsken-
delse af 17. november 1943 med tillægskendelse af 17. februar
1961.

4. Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 2 bc af Trørød (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 4).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

• Matr. nr. 2 bc af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

5. Naturgenopretning omkring "Rævegravene" på matr. nr. las
af Trørød (placeringen er vist på vedlagte kortskitse 5).
øst for søen ændres plejen så større naturpræg opnås, hvor
arealet i dag er parklignende.
Vest for søen ønskes tilgængeligheden forbedret ved anlæg
af en lille natursti.
Traceet er omtrentlig angivet på kortskitse 5.
Der er tidligere meddelt tilladelse til et ridespor nord for
søen if1g. udskrift af fredningsnævnets forhandlingsprotokol
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fra 30.04.1991. Ridesporet og den forslåede natursti vil i
kombination gøre det muligt at spadsere rundt om søen.
Naturstien vil ikke kræve terrænregulering og kun begrænset
rydning af vegetation. Der bliver ikke tale om stianlæg i
traditionel forstand, men om en "trampet" sti, som kun be-
fæstes, hvor det er nødvendigt p.g.a. den bløde mosebund.

I tilknytning til stien ønskes bevoksningen ryddet nogle få
steder, så der skabes udsigt over vandspejlet.

Matr. nr. 10 s af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

Om de i ansøgningen nævnte fredningskendelser m.v. på de enkelte
matr. numre bemærkes:

Ad projekt 1. Matr. nr. 3 hø Holte.

Ifølge fredningskendelse af 25. september 1973 er det i det væ-
sentlige fredningens formål, at gøre arealerne tilgængelige for
offentligheden, samt at bevare det karakteristiske landskabsbil-
lede med åbne marker til landbrugsformål med spredte bevoksnin-
ger og enkelte søer og vandhuller.
Ifølge kendelsen er det uden nævnets tilladelse forbudt bl.a., at

tt opføre boder, skure og lignende samt at foretage afgravninger.

Ad projekt 2. Matr. nr. 4 a Holte.

Ifølge deklaration om fredning tinglyst den 7. november 1951 må
tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden nævnets tilladelse er det forbudt, bl.a. at foretage afgrav-
ning.

Ad projekt 3. Matr. nr. 7 fe Nærum .

•



- 4 -• ~
Ifølg& Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1943 med
tillægskendelse af 17. februar 1961 er det i det væsentlige fred-
ningens formål, at tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden fredningsmyndighedernes tilladelse er det forbudt bl.a. at
foretage afgravninger.

Ad projekt 4. Matr. nr. 2 bc Trørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer.

Ad projekt 5. Matr. nr. 10 sTrørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer. Endvidere
er det i fredningsbestemmelse § 4 bestemt, at der ikke må ske
tilplantning.

På nævriets anmodning har kommunen den 18. november 1992 tilsendt
nævnet 2 stk. fotos af den type læskure, som ønskes opsat på
matr. nr. 3 hø Holte, jfr. projekt 1.

I skrivelse af 24. november 1992 har Københavns Amt, Teknisk
Forvaltning oplyst, at Københavns Amt har besluttet at meddele
støtte til de omhandlede naturforvaltningsprojekter, og i for-
nødent omfang meddele den nødvendige tilladelse i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte.

Nævnet udtaler:

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fornævnte•
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fredningsbestemmelsers formål meddeles det, at nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af de
ansøgte vandhuller, opsætning af de to læskure samt etablering af
en trampet sti, der kun befæstes, når det er nødvendigt på grund
af blød mosebund, alt således som nærmere beskrevet i ansøgningen
med tilhørende kortskitser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. Naturbeskyttelseslavens § 50 jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsrnarken 15,
2970 Hørsholm af ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder
jfr. lovens § 43, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lør-
dag/helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage anmodes indgivet skriftligt til fredningsnævnet.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Vivi Larsen Pedersen

/

UdSkriftenS rigtighed bekræftes.
Dommeren i.Ringsted:den If-,!J J-. - 7c-

'~i\ ~/J~
/ US$I Thomsen

oass .

•



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Tt'It'fon 39 69 32 J 9
Telt'fax 39 66 JO 48

Gl;adsaxt', den 24.8.1994
FRS nr. 39/1994 Bil

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
'Rådhuset
2840 Holte

Vedr. jr. nr. MOF94315. Fremlæggelse af restaureringsforslag
.. for Kighanerenden - etablering af gydebanker for ørreder.

I skrivelse af 21. juni 1994 har Søllerød kommune ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til restaurering af Kighanerenden med
etablering af gydebanker for ørreder. Det hedder videre i skri-
velsen:

"Den restaurering af Kighanerenden, som fandt sted i 1988-
1990, havde til formål at ændre de fysiske forhold i vandlø-
bet med henblik på opnåelse af målsætning som "karpefiske-
vand". Dette valg af målsætning var sket i forståelse med Ho-
vedstadsrådet... Målsætningen er siden af Københavns Amt, som overtog Hoved-
stadsrådets rolle som myndighed på området, ændret til "gyde-
og opvækstvand for laksefisk".

For at kunne leve op til Amtets skærpede målsætning, og for
at skabe bedre levevilkår for ørreder, der allerede er udsat
i vandløbet, skal der etableres et passende antal gydebanker.

Lovgrundlag.

Ifølge Vandløbs lovens § 37 kan vandløbsmyndigheden - i dette
tilfælde kommunen - i offentlige vandløb, hvis tilstand ikke
svarer til den fastsatte målsætning, forbedre forholdene ved

.. forskellige foranstaltninger, bl.a. etablering af gydebanker.
liil iørninisteriet
)}mv-og Naturstyre1sen 'l
.nr. SN '2. \.l ) I ~ OOO T BA.
kt.nr. c:- /
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Forslag til foranstaltninger behandles i henhold til reglerne
i Bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om vandløbsre-
gulering m.v., herunder om restaurering af vandløb.

Restaureringsprojekt - jfr. Bekendtgørelse 424 § 29 punkt 1-8.

Vandløbsmyndighedens forslag til restaureringsprojekt skal in-
deholde:

•
l. En redegørelse for målsætningen for vandløbet og hensigten

med restaureringsforslaget .

2. En redegørelse for forundersøgelser, der danner grundlag for
projektet.

3. En redegørelse for de afstrømnings~æssige og afvandingsmæs-
sige konsekvenser af restaureringen.

4. Oplysninger om vandløbets nuværende og fremtidige skikkelse
eller vandføringsevne og de dertil knyttede vandspejlsfor-
hold.

5. De planlagte typer af foranstaltninger og disses placering.

6. Fornødent skitse- og kortmateriale, herunder en plan og en
oversigtsplan i passende målestok.

7. En tidsplan for arbejdets udførelse.

8. Et overslag over anlægs- og driftsudgifter.

ad 1. Kighanerenden er målsat som gyde- og opvækstvand for lak-
sefisk, og hensigten med restaureringsprojektet er at for-
bedre ørredernes gydemuligheder i vandløbet, ved udlæg-
ning af gydegrus samt ved etablering af skjulesteder for
ørrederne i form af huller og udskårne brinker nær gyde-

__ bankerne.



- 3 -

ad 2. på grundlag af opmåling af vandløbets faldforhold er der
udpeget strækninger med tilstrækkeligt stort fald til at
gydebanker kan friholdes for aflejringer, og ved gennen-
gang af disse strækninger er gydebankernes og fiskeskju-
lenes nærmere placering fastlagt.

ad 3. og 4.

•
Gydebankerne udformes efter retningslinierne i "Etable-
ring af gydepladser i vandløb" (Miljøstyrelsens Fersk-
vandslaboratorium) :

Gydebankernes længde: 2-3 meter .

.Gydebankernes højde: 20 cm, heraf 5 cm over eksisteren-
de bund.

på steder, hvor der placeres flere gydebanker i serie, er af-
standen mellem dem 4-7 meter.

•
Gydebankerne opbygges af en passende grusblanding, og de place-
res indenfor det nuværende vandløbsareal. De placeres på stræk-
ninger med stort fald, således at de kun medfører helt lokale
opstuvninger .

Fiskeskjulene udformes som lokale udvidelser af det bestående
vandløbsprofil, hvor længden af det enkelte fiskeskjul er 2-5
meter, og hvor vandløbsprofilet udvides op til 2 meter i bred-
den og ca. ~ meter i dybden .

./. ad 5 og 6. Gydebankernes placering fremgår af vedlagte planer.

ad 7. Arbejdet forventes udført i august-september 1994.

ad 8. Udgiften til udlægning af gydebankerne og udgravning af
skjulesteder udgør ca. 17.000 kr. excl. moms., som afhol-tt) des af Søllerød Kommune.
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"

Københavns amt har i skrivelse af 6. juli 1994 udtalt, at de in-
gen bemærkninger har til det ansøgte.

De dele af Kighanerenden, hvor gydebankerne tænkes placeret er
fredet i henhold til nedenstående fredningskendelser:

Deklaration af 14. oktober 1963 vedrørende matr. nr. la, 1n m.v.
af Frydenlund. Det hedder bl.a. i kendelsen:

"

§ 1.

De på vedhæftede kort med skraveret kant indrammede arealer fre-
des, således at det er forbudt

(d) indenfor de arealer, der i øjeblikket ikke har erhvervsmæs-
sig beplantning, at fjerne beplantning uden de påtaleberet-
tigedes tilladelse. Herfra er dog undtaget nødvendig udtyn-
ding, som skal foretages med bedst mulig forstmæssig bi-
stand efter anvisning af de påtaleberettigede. Dersom de
til frugtplantage o.l. i øjeblikket udlagte arealer ikke
længere ønskes anvendt til dette formål, skal arealerne ud-
lægges til almindelig landbrug eller park,

e) at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige
jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller.)

"......

Kendelse af 20. oktober 1951 vedrørende matr. nr. 7 fe Nærum
m.v. Det hedder bl.a. i kendelsen:
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§ 1.

Navnlig er det uden tilladelse fra Søllerød sogneråd og fred-
ningsnævnet for Københavns amtsrådskreds forbudt:

b) at fjerne noget som helst af den på arealet stående beplant-
ning af træer, buske og levende hegn, bortset fra nødvendig
forstmæssig udtynding,

c) at foretage nogen beplantning af arealet udover vedligehol-
delse-af den eksisterende,

d) at foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige
jordsmon,

e) at opfylde søer og vandhuller eller at benytte disses bred-
der til aflæsning af affald,

"• Kendelse af 25. september 1973 vedrørende 28 b Trørød, Gammel
Holte. Det hedder i kendelsen bl.a.:

" , og det er uden særlig tilladelse fra de påtaleberetti-
gede forbudt:

e) at tilplante arealet med træagtige planter til erhvervs for-
mål, at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, der
skal foretages efter anvisning af de i punkt 3 nævnte påta-
leberettigede,
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f) at foretage tæt beplantning .

g) at foretage afgavninger eller påfyldninger af det naturlige
jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller og moseområ-
der,

h) at afkaste affald på arealerne "

Kendelse af 25. november 1950. Det hedder i kendelsen:

"

3 •

på de fredsskovpligtige arealer - med undtagelse af de i § 2
under a til d nævnte, må karakteren af den eksisterende bebyg-
gelse ikke ændres, og den nuværende tilstand skal i det hele op-
retholdes.

"

•
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation under hensyn til
formålet med arbejdet. Det indstilles endvidere, at dispensatio-
nen forudsætter, at ørredbestanden herved gives levevilkår, som
på længere sigt gør udsætning unødvendig.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4
uger fra modtagelsen kan klage til nærværende fredningsnævn
over afgørelsen, jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefri.sten er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
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3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsa.,;:e,den 26/01-96
FRS nr. 67/95 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

" .

Vedr. jr. nr. BYP951581jGW Ny sti fra Søllerød Kirkesti
stien langs Kighanerenden.

Søllerød kommune har i skrivelse af 8. november 1995 an=0r~:

"Søllerød Kommune agter i nærværende år samt i begynde.l.ser:af
1996 at gennemføre ovennævnte stianlæg, hvorved det grø~~e
stine= øst for Helsingørvejen bliver forbundet med det til-
svarende vestlige stinet.

Stien, som har væet forudsat siden udarbejdelsen af Lokalpla~
107, og som er beskrevet nærmere i dennes redegøre:sesafsnit,
siderne 9 11, 14 - 15, 17 -18 og i paragrafferne 1,4 og S,
vil efter ønske fra Københavns Kommune, som ejer af matr. nr.
2 ab Nærum by, Nærum (dvs. Nærumgård) , blive anlagt med en
noget ændret linieføring end forudsat i lokalplanen jf. koæ-
munens vejafdelings brev af 1. ds til Købenr.avns Amtsmuseums-
råd.

Da stien i den ændrede linieføring kommer til at ligge på de~
fredede ejendom, matr. nr. 59 Holte By, Nærum, skal der her-
med ansøges om Fredningsnævnets tilladelse til at udføre det
ønskede stianlæg."

Københavns amt har i skrivelse af 5. december 1995 anført, at
amtet ingen bemærkninger har til det ansøgte.

\99 b - \2 li / t - O 00 l
\
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Det hedder i kendelse af 25. september 1973:

II

Ejendommene, der omfattes af fredningspåstanden, er ifølge
tingbogen: matr. nr. 3 hø Holte by, Nærum sogn, matr. nr. 3 t
Holte by Nærum sogn, matr. nr. 59 Holte by, Nærum sogn.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

• Arealerne fredes med det formål at gøre disse tilgængelige
for offentlighedens adgang i den udstrækning, det er forene-
ligt med disses drift samt at bevare det nuværende karakteri-
stiske landskabsbillede, således som det nu findes og sem i
dt væsentligste er bestemt af åbne marker til landbrugsformål
med spredte bevoksninger og enkelte søer og vandhuller .

..... , og det er uden særlig tilladelse fra de påtaleberetti-
gede forbudt:

at opføre boder, skure og lignende eller at anbringe led-
ningsmaster eller skæmmende indretninger. Ændringer i eksi-
sterende højspændingsledninger eller etablering af nye anlæg
skal godkendes af de i punkt 3 nævnte påtaleberettigede.

at anlægge veje eller stier, udover hvad der er nødvendige
for ejendommens drift eller den under punkt 1 nævnte offent-
lige adgang, eller at tilstå trediemand vejrettigheder over
arealerne.
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Påtaleberettigede er Fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
kreds ....

Der meddeles herved dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

• Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39661048

Gladsaxe, den 12/03-96
FRS nr. 19/96 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
0verødvej 2
1840 Holte

e Vedr. jr. nr. BYP960360jGW Sti over matr. nr. 59 Holte by,
Nærum.

Ved skrivelse af 26. januar 1996 meddelte fredningsnævnet
dispensation til anlæg af en sti over matr. nr. 59 Holte by,
Nærum, der er fredet ved kendelse af 25. september 1973. For-
målet med stianlægget var at forbinde det grønne stinet langs
Kighanerenden øst for Helsingørmotorvejen med Søllerød Kirke-
sti vest for motorvejen.

Ved skrivelse af 28. februar 1996 har Søllerød kommune søgt
om tilladelse til en ændret linieføring over matr. nr. 59 af
stien. Ændringen vil medføre, at man undgår at gennembryde et

re stendige, samt at det ikke bliver nødvendigt at fælde et
stort bøgetræ. Endelig vil den medføre et smukkere forløb
gennem bøgeskoven ned mod en eksisterende sø.

Der meddeles herved tilladelse til at ændre stiens forløb,
som ansøgt.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

tt Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
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klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

~å·rr~~
Hans Chr. Poulsen

formand.



• FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 6932 19
Telefax 39 661048

Gladsaxe, den 28/06-96
FRS nr. 75/1995 BH

Vejdirektoratet
Storkereden
Lundtoftevej 233 A
2800 Lyngby

REG. NR. 5\'\o~· 00

•
Vedr. 06-1410-2-1-4-3 8533.96 Helsingørmotorvejens udbygning.

I skrivelser af 22. november 1995, 19. december 1995, vedlagt
'"

not~~ 6 fra Cowi, 3. marts 1996 og 2. april 1996 har vejdi-
rektoratet ansøgt om følgende:

1: Dispensation fra fredningsforslaget vedrørende Ermelunden
til placering af støjvolde syd for Klampenborgve] i begge
sider af motorvejen samt langs det sydlige skel ved bebyg-
gelsen Hvidegårdsparken .• 2: Dispensation fra fredningsforslaget vedrørende Mølleådalen
til placering af et regnvandsbassin syd for Mølleåen.

3: Dispensation fra fredningsforslaget vedrørende Mølleåen og
fredning, tinglyst den 13. februar 1959, til placering af
et regnvandsbassin nord for Mølleåen.

4: Dispensation fra fredningsforslaget vedrørende Mølleåen og
deklaration, tinglyst den 18. juni 1969, til anlæg af støj-
vold og støjskærm syd for Skodsborgvej.

5: Dispensation fra Søllerødfredningen af 13. september 1973
til placering af et regnvandsbassin nord for Kikhanerenden.

Miljø· o~ Ener~ministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr SN 1996- \; \ \ 1\ "'I r'> (l ,, Bi(
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Der har den 24. juni 1996 været foretaget besigtigelse af de
berørte områder.

Vedrørende 1:

Området er omfattet af forslag til fredning af Den grønne Kile
fra Lyngby til Ermelunden.

Københavns amt, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening har tiltrådt det ansøgte.

Fredningsnævnet godkendte placering af støjvolde syd for Klam-
penborgvej i begge sider af motorvejen samt langs det sydlige
skel ved bebyggelsen Hvidegårdsparken, som vist på tegning 6-

1410-4008 og 5008.

Fredningsnævnet stillede som betingelse, at støjvolden stopper
før det naturlige hegn mod øst, syd for Hvidegårdsparken.

Vedrørende 2:

Området er omfattet af forslag til fredning af Mølleåen.

Københavns amt, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening har tiltrådt det ansøgte.

Fredningsnævnet godkendte placering af et regnvandsbassin syd
for Mølleåen, som angivet på tegning RV 03 af 14. marts 1996
(Møller og Grønborg) .

Vedrørende 3:

Området er omfattet af forslag til fredning af Mølleåen og
fredning, lyst den 13. februar 1959.

Det fremgår af fredningen:
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"

2. Arealerne fredes således, at landskabets nuværende afvekslen-
de karakter af mose, sø, græsklædte bakker og sletter, land-
brugsarealer, spredt krat og skovbevoksning, som tillader et
frit udsyn over arealet, i princippet bevares.

"

•
Københavns amt, Skov- og Naturstyrelsen , Danmarks Naturfred-
ningsforening og Søllerød kommune har tiltrådt det ansøgte .

Fredningsnævnet godkendte placering af et regnvandsbassin nord
for Mølleåen, som vist på skitse RV 02 af 14. marts 1996.

Vedrørende 4:

Området er omfattet af forslag til fredning af Mølleåen og fred-
ningsdeklaration, tinglyst den 18. juni 1969.

Det fremgår af deklarationen:

"• Fredningens formål er at bevare Grønningen mellem motorvejen og
bebyggelsen.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning,
og der må ikke på området henkastes affald.

"

København amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening og Søllerød kommune har tiltrådt det ansøgte.

Fredningsnævnet godkendte placering af en støjvold syd for
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Skodsborgvej, som vist på vedlagte tegning, benævnt bilag A.

Vedrørende 5:

Området er omfattet af fredning af 25. september 1973 (Søllerød-
fredningen) .

Det fremgår af fredningen:

"

at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige
jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller.

"

Københavns arne, Danmarks Naturfredningsforening og Søllerød kom-
mune har tiltrådt det ansøgte.

Fredningsnævnet godkendte herefter placering af et regnvandsbas-
SL: nord for Kikhanerenden , som anført på tegning RV Ol af 14.
marts 1996 (Møller og Grønborg) .

.. Kopi af denne skrivelse er fremsendt cil Skov- og Natursty-
reIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må ~ henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet. Dog kan arbejdet med støjvoldene
på den anførte betingelse udføres uden hensyn til ankefristen
for så vidt angår område l, idet forslaget til fredning af
Ermelundskilen respekterer motorvejsudvidelsen.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
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efter, at den er meddelt.

/~\. 6!(r :i?~~~
Hans Chr. Poulsen

formand .
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•
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48 'I ;. i

Gladsaxe, den 16/09-96
FRS nr. 65/96 BH

Vej direktoratet
Lundtoftevej 233 A
2800 Lyngby

REG.NR. 5~1o~·OO .

Vedr. ændret placering af regnvandsbassinet nord for Kigha-
nerenden.

I skrivelse af 22. august 1996 har Vej direktoratet
tilladelse til placering af et regnvandsbassin lidt
re end tilladt ved fredningsnævnets afgørelse af
1996.

ansøgt om
nordlige-
28. juni

Hverken Søllerød kommune eller Danmarks Naturfredningsfore-
ning har haft indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet godkender, at regnvandsbassinet nord for Kig-
hanerenden placeres lidt nordligere end godkendt den 28. juni

.. 1996. Placeringen er vist på vedlagte bilag A.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

Clc\.;S 'r() \~ ~ \0- \~ \l ~\---l(J\:)~~

~S!-O



-2-

tf I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

~t&.rp~r
Hans Chr. Poulsen

formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07/05-98
FRS nr. 28/97 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

REG.Nl 5106~. GO

Vedr. jr. nr. BY972176 - dispensation til etablering af erstatningsridefolde og

• nye folde til Holte Rideklub.

•

I skrivelse af 13. september 1996 ansøgte Søllerød Kommune på vegne Holte
Rideklub om tilladelse til at etablere nye folde til erstatning for de folde, ride-
klubben mistede i anledning af motorvejens udvidelse, samt til en udvidelse af
foldarealet iøvrigt.

I den anledning blev der afholdt et møde på rideskolen den 4. december 1996
mellem rideskolen, Københavns Amt, Søllerød Kommune og de tilstødende
grundejerforeninger. Med henblik på en mere hensigtsmæssig placering af de
ønskede foldarealer blev sagen udsat.

I skrivelse af 24. april 1997 har Søllerød Kommune fremsat forslag til ny pla-
cering. Placeringen er angivet på bilag A.

Det areal, hvorpå der ansøges om tilladelse til anlæg af folde, er omfattet af
fredningskendelse af 25. september 1973, hvorefter arealerne fredes med det
formål at gøre disse tilgængelige for offentlighedens adgang i den udstræk-
ning, det er foreneligt med disses drift, samt at bevare det nuværende karak-
teristiske landskabsbillede, således som det nu findes, og som i det væsentlig-
ste er bestemt af åbne marker til landbrugsformål med spredte bevoksninger
og enkelte søer og vandhuller.

Det er uden tilladelse forbudt at tilplante arealerne med træagtige planter til er-
hvervsformål, at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, der skal foreta-
ges efter anvisning af de i punkt 3 nævnte påtaleberettigede.

Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen. Forud for mødet havde for-
valtningen sammen med Danmarks Naturfredningsforening foretaget afmærkning
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inden for det foreslåede område. af det areal, man kunne anbefale til heste-
folde.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at etablere et foldareal, som fo-
revist og markeret med pæle i terrænet. Tilsynsmyndigheden kan forbyde an-
vendelsen af arealet, såfremt dette i for stort et omfang fremtræder uden na-
turlig bundvegetation.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet .• Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~\ rÆlr. (f?~~
Hans Chr. Poulsen

formand .

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07/05-98
FRS nr. 17/98 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Byplanafdelingen
Rådhuset
2840 Holte

REb. NR. 5106~. 0'0

Vedr. BY980667 - dispensation til at gennembryde den beplantede vold mel-
lem Holte Rideklubs parkeringsplads og foldene mod Helsingørmotorvejen .

• I skrivelse af 26. marts 1998 har Søllerød Kommune på vegne Holte Rideklub
ansøgt om tilladelse til at gennembryde den beplantede vold mellem rideklub-
bens parkeringsplads og foldene mod Helsingørmotorvejen.

Området er fredet ved deklaration af 25. september 1973. På fredningstids-
punktet var volden endnu ikke etableret, men der blev givet tilladelse hertil.
Ifølge fredningen er det ikke tilladt at fjerne beplantning og foretage afgrav-
ning.

Københavns amt har ved skrivelse af 22. april 1998 tiltrådt det ansøgte.

Området har været besigtiget.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse
af, at gennembrydningen bliver skrå, og at der efter tilsynsmyndighdens nær-
mere godkendelse sættes beplantning på begge sider af gennembrydningen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder

QclS::,'f\) , ). ~ ~ ~ \ ~ '-\ ~-O Cl' \ ':\-
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tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

L~~4
Hans Chr. Poulsen

formand .
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG.NR. 5"'009.00

Gladsaxe, den 29/09-00
FRS 34/00 BH

Søllerød kommune
Byplanafdelingen
Øverødvej 2
2840 Holte

Vedr. BYP201712.kas - beplantning på matr.nre. 3 hø og 3 t Holte by, Næ-

• rum.

Ved skrivelse af 28. juni 2000 har Søllerød kommune, Teknisk forvaltning, an-
søgt om at etablere en afskærmende beplantning på ovennævnte ejendomme,
idet beboerne på Kikhanebakken, siden Helsingørmotorvejen blev udvidet i
1997, har klaget over øgede støjgener og øget udsyn til motorvejen. I
forbindelse med udvidelsen af motorvejen blev fjernet en del afskærmende
beplantning.

•
Ejendommene er fredet dels ved deklaration af 7. november 1951, dels ved
fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973. Ved den førstnævnte
kendelse er det bl.a. forbudt at foretage nogen beplantning af arealet ud over
vedligeholdelse af den eksisterende. Ved den sidstnævnte er det forbudt at fo-
retage tæt beplantning. Undtaget herfra er dog beplantninger, som har til for-
mål at dække skæmmende bebyggelse og lignende.

Den ønskede beplantning er vist på vedhæftede kort.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns amt, Teknisk for-
valtning, der har udtalt, at den på baggrund af områdets karakter kan tiltræde
det ansøgte. Det er bemærket, at beplantningen ikke vil give nogen støjdæmp-
ning, men vil sløre udsynet til motorvejen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til udførelse af den ønskede beplantning.

I Søllerød kommunes skrivelse af 28. juni 2000 er alene søgt om principiel
godkendelse til den ønskede beplantning. Fredningsnævnet finder imidlertid, at
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ansøgningen er så konkret, at det ikke er fornødent med yderligere behandling

• i fredningsnævnet af sagen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet .

.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.• ~~.r?~

Hans Chr. Poulsen
formand.
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Søllerød kommune
Miljø og Forsyning
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. dispensation til naturgenopretningsprojekt på matr.nr. 3 hø Holte by,
Nærum sogn.

I skrivelse af 11. juni 2001 har Søllerød kommune ansøgt om dispensation til
at grave yderligere 3 vandhuller på matr.nr. 3 hø Holte by, Nærum sogn, pla-
ceret som vist på bilag 1 vedlagt ansøgningen.

Matr. nr. 3 hø Holte By, Nærum sogn, er fredet ved kendelse af 23. septem-
ber 1973, hvorefter det efter §2, g, er forbudt at foretage afgravninger eller
påfyldninger af det naturlige jordsmon uden Fredningsnævnets godkendelse.

Københavns amt har i skrivelse af 22. juni 2001 anbefalet dispensation til
gennemførelse af naturgenopretningsprojektet.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til det ansøgte på betingelse af, at søerne placeres og ud-
formes i samråd med Københavns amt, teknisk forvaltning.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

T~lIadelsenmå i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

IIcWv~ ri/L{. ri21~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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Sendt til

Københavns amt, Teknisk forvaltning
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk forening, att. Knud Flensted
Friluftsrådet
Friluftsrådet att. Gunnar Brusch
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