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Ar 1977, den 31. marts,afsagde overfredningsnævnet
følgende

kendelse

i sagen nr. 2217/73 om fredning af Børstingerød ~ose i Alle-
rød kommune, Frederiksborg amt. (Overfredningsnc;vnets kendel-
se afløser fredningsnævnets kendelse af 12. dece~ber 1973).

~-EFedningsnævnet.§ kendelse af 12. decemb8r ]973 i hovedtræ\:

a. Sagens rejsning.

. ,

Ved skrivelse af .25. oktober 1972 begærede Danmarks
Naturfredningsforening - i forståelse med Allerød kommune -
fredningssag rejst for Børstingerød Mose. Mosen ligger nord-
vest for Lillerød by og grænser op til statsskoven Brødeskov.
Den endelige påstand omfattede arealer på ca. 50 ha, alle i
landzone, og i det væsentlige bestående af et stort antal sma
lodder, opført under 30 løbenumre.

Bekendtgørelse om sagens rejsning blev foretaget af
fredningsnævnet den l. maj 1973.
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b. Fredningsområdets beskrivelse.
Fredningens gennemførelse er anbefalet-nf Den kon-

gelige Vcterinær- og Landbohøjskole, Botanisk Institut, der i

skrivelse af 20. september 1972 bl.a. anfører:

•

"Det omhandlede område er et gammelt delvist tilgro-,
et tørvegravsområde, hvor tørven tilsyneladende hviler på en
kalkholdig bund.

I den sydlige del af mosen ligger gamle, nu opgivne
græsningsenge med en udpræget næringsrig engvegetation, medens
størsteparten af den nordlige mose har et mere surt præg, sted·
vis med små lyngområder. Størstedelen af de ikke afgravede
tørvepartier rummer en meget tæt busk- og trævegetation først
og fremmest bestående af gråpil, birk og rødel, men også træ-
arter som tørst, vrietorn, benved og ~g er ret st~rkt repræsen-
teret.

De gamle"tørvegrave findes i flere tilgroningsstadier.
dels nogle næsten tilgroede med smalbladet dunhammer og tagrør
dels nogle med en tæt submers vegetation bestående bl.a. af
krans-tusindblad, liden pindsvineknop, vandrøllike og forskel-'
lige arter af kransnålalger.

I orni~ologisk henseende må lokaliteten betegnes som
en udpræget sangfuglelokalitet. ~

r
Området må betegnes som en udmærket ekskursionslokali-

tet i tilknytning til biologiundervisning på alle undervisning~
trin, og en bevaring af lokaliteten kan derfor anbefales.

'.

Der bør ved fredningens gennemførelse"sikres mulighed
for en passende udtynding ~f buske og træer, ligesom det na-
turligvis skal forbind;pes, at der foretages opfyldning i mosen"

Mosen vil - ifølge rejsningsskrivelsen - herudover
kunne blive af betydelig værdi som nærkreativt ~mråde for den
voksende befolknin~ i Lillerød by på grund af sin beliggenhed
mellem denne og Brødeskov. Den grænser op til en amtskommu-
nal hovedsti.

Frederiksborg skovdistrikt har gjort opmærksom på,
~ at dJr finder en omfattend~ jagtudøvelse sted i mosen, der til-

hører et meget stort antal ejere, hvilket vil kunne volde pro-
blemer, hvis området åbnes for offentlig adgang. Distriktet
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henstiller derfor, om der ved fredningen bør finde jagtregule-
rende foranstaltninger sted, eventuelt begrænset til visse da-
ge .

.'
~Fred~~n8skende;sens indhold.

Ved fredningsnævnets kendelse af 12. december 1973
er Børstingerød Mose fredet i det væsentlige som påstået. Der
er herved pålagt området fredningsbestemmelser, der Bår ud på
at bevare områdets karakter. Ved kendelsen åbnes området for
offentlig færdsel til fods ad stier og veje, og der gives fred-
ningsmyndighederne mulighed fo~ at pleje området .• Der er af fredningsnævnet ikke tilkendt erstatning
for den gennenrnførte fredning, som ikke skønnes at for-ringe
værdien for nogen af ejendommene. Det bemærkes bl.a. herved,
at adgang til jagt og fiskeri ikke påvirkes af fredningsnævnet~
kendelse.

II. Overfredningsnævnets behandl~

a. Anke.

Fredningsnævnets kendelse er anket af ialt 9 ejere -
lb.nr.e. l, 2, 6, 11, 12, 13, 20, 25 og 26 - med påstand om
tilkendelse af fredningserstatning bl.a. under henvisning til
den offentlige adeang.

('

Under anken har naturfredningsrådet og fredningsplåo-
udvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter afgi-
vet skriftlige udtalelser til støtte for fredningen og har sam-
tidig foreslået, at denne mod nord udvides med nogle tilgl'æn-
sende krat- og græsarealer - ud fra landskabelige og ornito-
logiske grunde. Endvidere foreslås fredningens indhold supple-
ret bl.a. med bestemmelser om jagtudøvelsen, idet denne må an-
tages uundgåelig at komme i konflikt med den mere intensive
rekreative udnyttelse af et så bynært område som Børstingerød
Mose.

e-

Herudover hQr fareningen Natur og Ungdom (afdeling af
Danmarks Naturfredningsforcningl, der benytter m~sen til felt-
undersøgelser, bl.a. foreslået adgangen til mosen udvidet sa~t
etablering af et fastlagt tilgængeligt stisystem.



~Be~igtig~lse og beslutning.
Over fredn in8snævne t har bes igt ige t de t fr'edede den

22. april 1975 og holdt møde nJeG bl.C}. de ankelIde 0[; dhl:JOS

advokater.

",1\

Herefter er besluttet følgende:

F'redningen gennemføres i det på vedhæftede kOI't
nr. 2217/73 viste omfang. Ber'ved er sket en udvidelse l clen
nordlige dej og en mindre .reduktioll mod sydvest. Mod 0st Cl'

freeJllingsgr'ænsen ft"C}r,l<1tr' .nr. 3 ~, Koller'<l)dby, Lynge ~:Ogll,
tIl matr.nr. 3 l, Bc,b}....3tingec<1ld by, Lillecy)d sogn, 0ammellfa-LC1c(l-
de med den sydøstlige grænse af Frederiksborg amts hovedsti
nr. 1.

Det fredede areal udgør herefter ca. 53 ha.

.~•
Ll.:..

Pl'edningen af 'Børst:ingc;r'ødMose ]1ar til fonr.ål at beva-
re området som mose med vandhuller, sump, eng og dyre-
liv. Nedennævnte bestemmelser skal fortolj{es ioed hen-
blik herpå .

Området må ikke yderligere afvandes eller drænes; und-
taget herfra er dog områder, som ved fredningssQgens gen
nemførelse dyrkes som agerlodder, således som vist med
særlig signatur på det kendelsen vedhæftede kort.
Eksisterende vandløb og grøfter må vedligeholdes, men
ikke uddybes eller udvides.

Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse anvendes
kemiske midler til bekæmpelse af flora eller fauna bort-
set fra de under § 2 nævnte agerlodder.

~~ Uden for de nu ti.l have udlag~ area ler må pla~tl1inr!
.med løv- eller n~letr8er eller buske ikke fipde ~ted
bortset fra plantning i forbindelse m8d plejGpl~n,
j fr. § 14.
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Udyrkede arealer må ikke opdyrkes.

~ Terrænformerne må ikke ændre 3 ved afgra vn ing e llel~ op-
fyldning.

§ 6. Arealerne ltli..\ ikke anvendes til losse- eller oplagsplads.
I-lenkastning af affald er ikke tilladt.

•
Ll~ Der må ikke opføres bygnineer i det fredede, dog kan om-

bygning af og mindre tilbygninger til eksisterende bebyg-
gelse foretages med fredningsnævnets forudgående godken-
delse af udseende og placering .

~__~ Camping og teJ.tning er ikke; tilladt. Dette gældel' dog
ikke teltslagning for spejdere inden for de af spejderne
samt af Collcrup-Jørgensens Mindelegat nu ejede områder.
Fredningsnævnet kan herudover - i begrænset omfang - give
tilladelse til teltslagning for spejdere.

Der må ikke placeres boder, skure, master, transformator-
stationer eller andre skæmmendc indretninger i området.
Vejo.nlæg må ikke etableres. Udbygning af eksisterende
veje og stier er kun tilladt med fredningsllævnets godken-
delse, jfr. dog § lo.

(I

LJ-o._ Der tillægges offentligheden adgang til færdsel. til foc!3
på. de p.:lkcndelsens kort viste stier', som frcdrlillg:sn:yn-
dighederne og kommunen - uden udgift for ~jerne - skal
være berettigede til at etablere og vedligeholde som na-
turstier.
Samme færdselsret skal gælde på. den på. matr.nr. 2 ~,
Børslingerød by, Lillerød sogn (lb.nr. 7) ligsende marK-
vej, der fra Tornebjerggårdsvej nord fra fører til det
fredede. (Herudover er der offentlig adgang til det fre-
dede ad den tilgrænsende hovedsti) .

•
, ,

Fredningsnævnet kan dog tillade færdsel overalt i det
fredede i v.iden::::;l·:abeU.gtog unclervisn.ingsmæssigt >(>j8!I~ed.
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J-.lJ-_~_ Etablerine; af hegn inden for det fredede er- ikke tilladt,
bor t::::et fra hegn nQjdvend 1ge a f hensyn t il .landbrugsd l~if-
ten. Hegnin~ langs etablerede stier, der skønnes nød-
vendig af hensyn til kvægdriften, skal kunne etableres
af miljør:drLLsteriet (vedrør'ende' Ib .nr. '().

L~~ Udøvelse af jagt er ikke tilladt om søndagen Llden for
det fredede. Denne bestemmelse træder dog først i kraft
den l. august J977:

.LJ:l..=._ Arealerne me) ikke anvendes til ~;portsanlæg, m()tol~bansr
e l 1.e r l ie;ne ncle .

.LJ!~ Fredningen skal ikke være lil hinder' for, at f11eclll.in~s-
myndighederne eventu0JL efter en i forvejen uJarbeJdet
plejeplan foranlediger, at den i § 1 n33vnte tilstand op···
retholcles bl.a. veØ en passende udtyndi~g. Disse foran-
staltninger, der dog ikke skal kunne udføres på de i § 2
nævnte agerlodder samt på de til de bebygg~de ejendomme -
lb ..lr.e 12, 13,23,27, J, 4 og 18 - hørende haver, sker'
e f Le r unde l'retning a f lod se jerne og uden ucJGift for d is-
se.
~iljøministeriet foranlediger opsat opslag med op-
lysning om fredningen, de udlagte stier m.v. samt ordens-
reglement, hvorefter det bl.a. ikke i medfør af frednin-
gen er tilladt at ride på de afmærkede stier eller med-
tage løsgående hunde.

3. Særbesternmelser.
Fredningen skal ikke være til hinder for:
'yedrøren_c:L~!.§tr.~. ] a, Bør"~'ci.Il~..!:.:.52d- lb·.nr. 9:

at et areal, der tidlig~re har været anvendt til græsning, på-
ny anvendes hertil, således at nødvendige landbrugsrnæssige
arbejder i forbindelse hermed udføres.

at arealet benyt les til sko~ni~g af gavntræ i saffimeomfang
som hidtil.
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Vedrørende matr.nr. ~ m, 6 n, KolJerød - lb.nr. 26:

.'
at areal, der ikke er mose, dyrkes med græsafgrøder, at_ der
anlægges en smal, oval Gr'ussti til r'idebane, at dej' foreta(';82
beplantning med træer og buske mod vej og sti, samt at den
over ejendolTIr.1enførende sti rykkes mod nord og øst på m3.tr.nl".
5 m.

Vedrørende matr.nr. 11 e, Kollerød - lb.nr. Jo:

at den nær matr.nr. 11 e værende lille spejderhytte flyttes
ind på den nævnte lod .

• OV8rfrcdningsnruvnet har under sa~en tilladt liniefø-
rine af 120 kV dobbeltlin:i.e i mOS811S nordlige del - i S311Jl1:e

trCJ.cesom eksisterende IfOO kV linie mod senere fjernelse af
en 50 kV ledninB i mosens sydlige del.

For gennemførelse af denne fredning har overfred-
ningsnævnet tilbudt ejerne erstatninger beregnet ud fra et
niveau på ca. 1.000 kr. pr. ha og for stiadgang lo kr. pr. lØ-
bende meter, dog mindst 200 kr. For mindre, bebyggede ejen-
domme er- d og ikke t ilb ud t n oCe t be IQ)b for at'ea1 fr'erJ:linE; ~mcler
hensyn til fredriingens værdiforøgelse for disse ejendomme.

•,I
Erstatningstilbuddene er blevet accepteret af sarntliLJ;'

ejere, bortset fra følgende 12 heraf 5 mindre, bebycgede
ejendomme: ,Lb.nr. 2, 3, 6, 9-13, 19, 23, 27 o~ 29.

Ved kendelse af 30. april 1976 har taksationskommis-
sionen fastsat erstatningerne til de nedenfor anførte beløb,
der i det væsentlige svarer til de af overfredningsnævnet til-
budte beløb, dog med mindre forhøjelser for så vidt angår de
mindre, bebyggede ejendomme, der tjener rekrea tive forli1ål,og
i enkelte tilfælde for den offentlige adgang.

T 11 i b e s t e m m e s.'

.,e
J

Børstingerød Mose - ialt 53 ha, som vis~ på vedhæfte-
de kort - og bestående af de nedenfor i den skematiske opstil-
ling angivne matrikelnumre : fredes ved pålæg af de ovenfor :..m·.

,
,_ J.,
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der II, nr. 2 og J nævnte fredningsbestemmelser. I erstat-
nine herfor tilkendes de nedenfoc ud foe hver' enkelt ejer an-
givne b(~løb.

Fredningserstatningerne kr. 72.100, forrentet med
g % p.a. fra fredningsnævnets kendels~ den 12. december 1973
til anvisningen af beløbene, er udredet af stat3kassen med a
og af Frederiksborg amtskommune med ~.

','
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DørstinBerød by, Lillerød sogn.
Kollerød by, Lynge sogn.

+

.' Lb.
nr.

6.

7.

8.

"I
lo.

Navn

1. Fabrikant F.
Lau Nielsen.

2 . Gårdejer Ejnar
B jerregård Jen-
sen.

3. KFUfvl-spe jdere ,
21 Kbh.div.
v/tømrermester
Knud Verdich.

4 .

matr.nr.
f'r'eclet
8 l::: e 3 l

c-m:

I~ 9.. og 4 ~,
Børstinge-
rød .

8773

24, Børstinge- 9149
rød,
6 9.., Kolle-
rød.

4 Q, Børstin- l 7560
gerød.

Tors-trop, 4 f, Børstin-
Heimdal div. ge~ød.
v/Børge Grønberg.

5. Gårdejer Johan-
nes Petersen.

Grosserer Ole
Thorn.

Fabrikant C.h'.
Hansen, v/adv.
Ole Larsen.

8235

del af 4 h,
Bør s t i nge ::-
rød.

l 8100

3 ~, 3 h og l 9948
4 ~, Børstin-
gerød.

3 d, 28, del 13 8500
af-2 a, 4 k,
3 d, 25, 26,
Børstlngerød.

Allerød kommune. 2 e, del af 2 3305
2 li, Børstin-
gerød.

9. Direktør Hugo
Schrøder.

Le if Larsen og
Bent 'Jørgensen.

del af 3 a,3 1,2 6800
Børstinge~ød.-

2 r, Børstin- 3 5800
gerød.

ofr.
sti-
adg.

tilkendt
erstatning

+ 1.200

+

+

+

+

1.000

1.000

1.500

3.000

3.000

22.000

o

3.500

s.ooo
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Lb.
nr. Navn matr.nr.

fredet
a2'ea1
m

off.
sti-
adr;.

tilkendt
e r s t a t n i nf.;

11. Gårdejer Anton
Ravn

2 i., Bør-
st1"ngerød.

6202 1.000

12. Lrs. A. Lind- 19, 20 og 1 0107 + 1.000
berg. 21, Bør-

stingerød.

13. Montør Ager 22, Børstinge- l 1700 500
Holgersen. rød.

e lLf. Statens Se- 3 !, 3 i l 4859og + o
ruminstiLut. 4 .s:. , Bør-

,'\ e stirogerød.

\e 15. Direktør Peter 3 k, Bør- 6805 1.500+J. Lassen. stingerød.

" 16. Gårdejer Jens 23, Børstin- l 1622 + 1.500
Chr. Johansen . gerød,

7 Q., Kollerød.

17. Direktør Remy del af 4 .§., 8000 + 1.000
Jensen. Kollerød.

18. FDF, Kbh. 8 ,S! , Ko11erØd. 7860 + 1.000
5. kreds,

• v/E.K.Petersen .

19. Fru Stella Lar- 8 ~, Kollerød. 2510 + 500
sens bo vlKnud
Larsen.

20. Gårdejer Søren del af 9 a . l 3000 + 2.000-'Chr istoffersen . del af 9 e
Kollerød. -'

~ 21. Fabrikant Sofus del af lo .§., 9700 + 1.400,lol Grum-Schwensen. Kollerød.

"
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fredet off.~. Lb. a2eal sti- tilkendt
nr. Navn matr.nr. m adg. e rst Cl t ;.ing'~'. 23. Gartner Age M.R. lo f.. , Kolle - 5200 1.000

Jensen. rød.

25. Aksel Anders del af 5 J:: , l 4600 + 1.800
P • Jensen. Kollerød.

26. May -Essy Jons- del af 5 ~' 2 8000 + 6.000
son. del af 6 .Q. ,

Kollerød.

e\ 27. Kemigraf Frits 4 l, Kolle- 5800 1.000
Børe;e Hansen. rød.

le 28. Direktør Henry del af 12 ~, l 1900 1.800,e Stein !l.ngelo. Kollerød.

29. Hans Chr. C.Ley del af 3 .§;., 3 8000 + 5.500
Bruun, Klara L. del af 8 .§:.,
Ley Christensen, del af 7 .§:.,

i1 Ebbe T.L. Bruun. del af 7 ~'Kollerød.

30. Direktør, sagfø-
rer Niels <Jacob
Collerup-Jørgen-
sens Minde leg at .

9 f, 6 e, .
II-e, Kol1e-
rød-:-

2 0076 + 2.400

72.100 kr.

• (Lb.nr. 22 og 24 er udgået) .

/

ic
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År 1973 den 12. december afsagde Naturfredningsnævnet
for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds sålydende

KENDELSE

F.S. 267/72 Fredning af Børstinge-
rød Nose •
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I

Ved skrivelse af 25. oktober 1972 har Danmarks Naturfred-
ningsforening begæret fredningssag rejst for Børstingerød Mo-
se, beliggende mellem Børstingerød og Kollerød, nordvest for
Lillerød, Frederiksborg amtskommune, og ved skrivelser af hen-
holdsvis 28. maj 1973 og 8. august 1973 fra samme, samt ved
forhandling den l. november 1973 er fredningspåstanden ændret,
således at der er sket ændring i påstandens indhold og areal-
angiveIse, og således at enkelte matrikelnumre udgår af den
påståede fredning.

Det hedder i skrivelsen af 25. oktober 1972 blandt andet:

•

"Børstingerød Mose er oprindelig en tilgroningsmose, hvor
der tidligere har været foretaget omfattende tørvegravning,
hvorefter en naturlig tilgroning har fundet sted. Mosen udvi-
ser derfor i dag en variation i biotoper bestående dels af eng-
vegetation såvel af næringsrig som af mere næringsfattig type,
dels af tørvegrave, der repræsenterer flere tilgroningsstadier.

Denne mosaik af plantesamfund tillige med forekomsten af
mange af vore almindeligste sangfugle gør i høj grad området til
en værdifuld lokalitet i pædagogisk henseende, ligesom mosens
beliggenhed i umiddelbar tilknytning til områder, som er stærkt
under udbygning, gør mosen meget velegnet til ekskursionsformål
og tillige til at varetage rekreative interesser."

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Botanisk Institut,
har i skrivelse af 20. september 1972 fuldt ud anbefalet og
støttet den fremsatte begæring om fredning.

Fredningspåstanden har følgende indhold:
"Området må ikke yderligere afvande s eller dræne s , und-

taget herfra er dog områder, som ved fredningssagens gennemfø-

"')"'r

•
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relse dyrkes som agerlodder.
Tilledning af spildevand eller andet kemikalieberiget

vand skal ikke være tilladt.
Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af

flora eller fauna.
Udenfor de nu til have udlagte arealer må tilplantning

med løv- eller nåletræer eller buske ikke finde sted. Udyr-
kede arealer må ikke opdyrkes.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-

I fyldning.
Arealerne må ikke anvendes til losse- eller oplagsplads.
Henkastning af affald er ikke tilladt.
Der må ikke opføres bygninger i det fredede område. Om-

bygning af eksisterende bebyggelse må kun ske med de påtale-
berettigedes samtykke.

Camping skal ikke være tilladt. Dog skal teltslagning for
spejdere indenfor de af spejdere allerede ejede områder være
tilladt •

• Der må ikke placeres boder, skure, master, transformator-
station eller andre skæmmende indretninger i området.

Vejanlæg må ikke etableres. Udbygning af eksisterende ve-
je og etablering af stianlæg kan kun tillades efter godkendel-
se af de påtaleberettigede.

Offentligheden skal have tilladelse til at færdes til fods
på veje og stier.

Arealerne må ikke anvendes til sportsanlæg, motorbaner el-
ler lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at de påtalebe-
rettigede uden udgift for den enkelte lodsejer foranlediger,
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'\ .

at en ønsket naturtilstand opretholdes. De påtaleberettige-
des dispositioner sker efter forud drøftelse med den enkel-
te lodsejer.

Påtaleret tillægges Naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg amts sydlige fredningskreds og Danmarks Naturfrednings-

,).

forening."

•
Efter at sagens behandling havde været forberedt, og der

var indhentet tingbogsattester vedrørende de enkelte ejendomme,
bestemte nævnet i et møde den 29. marts 1973, at der med hjem-
mel i naturfredningslovens § lo, jfr. § l, stk. 2, forelå til-
strækkelige grunde til at iværksætte den begærede fredning,
og at der herefter rejstes fredningssag vedrørende en række
ejendomme, beliggende i Børstingerød Mose, således som det frem-
går af vedlagte kort.

I

Herom indrykkedes bekendtgørelse i Statstidende for den
l. maj 1973 og i Frederiksborg amts avis for samme dato.

De fleste lodsejere har modsat sig fredningen og forlangt
erstatning, såfremt fredningen gennemføres.

Endvidere bemærkes, at samtlige ejendomme er beliggende
i landzone, og at en del af arealerne er beliggende indenfor
300 m fra Brødeskov, jfr. naturfredningslovens § 47, stk. l,
nr. 1.

~" .

Frederiksborg skovdistrikt har i en skrivelse af 20. au-
gust 1973 fremført, at der i Børstingerød Mose, der med sine
50 ha er fordelt på godt 30 lodsejere, finder en kraftig jagt-
udøvelse sted, og efter skovdistriktets opfattelse er en så
stor jagtaktfv.ttet ikke rigtig forenelig med en åbning af mo-
sen som offentligt område. Skovdistriktet henstiller derfor,
at der i forbindelse med fredningen finder jagtregulerende for-
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anstaltninger sted, der enten begrænser jagtudøvelsen til
visse dage, eller på anden måde sætter jagten under admini-
stration.

•

Nævnet vil ikke afvise, at en udvidet adgang for of-
fentligheden til at færdes i mosen kan tænkes at komme i kon-
flikt med jagtudøvelsen. Fredningspåstanden indeholder imid-

lertid intet om indskrænkninger i den hidtidige jagtudøvel-
se, og nævnet har for sit vedkommende ikke fundet at have
hjemmel til at indsætte jagtregulerende foranstaltninger i

kendelsen.

Nævnet har under sagens behandling truffet bestemmelse
om, at fredningen skal have følgende indhold:.

"Området må ikke yderligere afvandes eller drænes, und-
taget herfra er dog områder, som ved fredningssagens gennem-
førelse dyrkes som agerlodder.

Tilledning af spildevand eller andet kemikalieberiget
vand skal ikke være tilladt.

Der nå ikke uden de påtaleberettigedes tilladelse anven-II des kemiske midler til bekæmpelse af flora eller fauna •.
Udenfor de nu til have udlagte arealer må plantning med

løv- eller nåletræer eller buske ikke finde sted. Udyrkede are-
aler må ikke opdyrkes.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
ning.

Arealerne må ikke anvendes til losse- eller oplagsplads.
Henkastning af affald er ikke tilladt.

Der må ikke opføres bygninger i det fredede område. Om-
bygning af eksisterende bebyggelse må kun ske med de påtalebe-
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tt rettigedes samtykke.
Camping skal ikke være tilladt. Dog skal teltslagning

for spejdere indenfor de af spejderne allerede ejede onråder væ-
re tilladt.

I

Der må ikke placeres boder, skure, master, transformator-
stationer eller andre skæmmende indretninger i området. Vejan-
læg nå ikke etableres. Udbygning af eksisterende veje og etab-
lering af stianlæg kan kun tillades efter godkendelse af de
påtaleberettigede.

Offentligheden skal have tilladelse til at færdes til fods
på veje og stier.

Area18rne må ikke anvendes til sportsanlæg, motorbaner
eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at de påtale-
berettigede uden udgift for den enkelte lodsejer foranlediger,
at en ønsket naturtilstand opretholdes. De påtaleberettigedes
dispositioner sker efter forud drøftelse med den enkelte lods-

• 7

ejer."

• HeroB underrettedes lodsejerne ved anbefalede-breve af
6. august 1973, idet 10dsejern8 anmod8des om overfor nævnet
skriftligt at fremkomme med deres begrundede og specificerede
erstatningspåstande med tilhørende dokuQentation, og i tilslut-
ning hertil afholdt nævnet afsluttende møder den 6. september,
lo. september og 13. september 1973 med besigtigelse af de en-
kelte ejendomme, hvortil lodsejerne og panthaverne var indvar-

• j. slet, og hvor de havde lejlighed til Dundtligt at gøre rede for
deres standpunkter.

Det bemærkes, at fredningen ikke er til hinder for sædvan-
tf lige foranstaltninger med hensyn til vedligeholdelse af bygnin-
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ger og haver.
De foran anførte bemærkninger om fredningens indhold

med de modifikationer, som freogår af nedenfor nævnte rede-
gørolse, er vilkårene for fredningen.

Denne redegørelse, der er udarbejdet af landinspektør
N.H. Sandholt, Birkerød, indeholder fortegnelse over ejerne
og beskrivelse af de enkelte ejendomme.

Den er sålydende:

Løbe nr. l. Matr. nre. 4 d og 4 e Børstingerød by, Lillerød

• sogn.
Allerød kommune.

Ejer: Ifølge tingbogen A/S MedicaI Trading Co.,

,,,
Den ifølge utinglyst skøde overdraget til
fabrikant Lau Nielsen.

,. ~ EjendoDDen er beliggende i landzone og matr. nr.
4 e hovedsagelig beliggende indenfor skovbyggeli-
nien.

I
Arealerne, der ønskes fredet, er nose og ubebyggede.

Nævnet har afholdt besigtigelse den 13. september
1973, hvor ejeren skriftligt fromsatte krav om en
erstatning på 77.000 kr.

•• J

Ved skrivelse af lo. august 1973 har Kreditforenin-
gen DanBark taget forbehold med hensyn til erstat-
ningens udbetaling •

. ' - Nævnet er enie i at gennemføre fredningen med det
ovenfor anførte indhold og enig i, at der ikke til-
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kendes nogen erstatning, idet ~redningen ikke kan
antages at nedføre nogen værdi~orringelse af ejen-
donnen.

Løbe nr. 2. Matr. nr. 24 Darstingerod bY1 Lillerod sogn, og
matr. :nr. 6 cl I~ollerod bY1 Lynge sogn.
Allerød kODDwr-e.

Ejer: gårdejer Ejnar Bjerregård Jensen.

Ejendonmen er beliggende i landzone.
Arealerne, der ønskes fredet1 er mose og ubebygge-
de.

Nævnet ho.r afhoJ.dt besigtigelse den lo. september
19731 og ejeren har ved skrivelse a~ 29. august
1973 fremsat krav OD erstatning på 25.000,- kr.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen nod det
oven~or anforte indhold og da fredningen ikke skøn-
nes at forrinGe ejendoouens værdi tilkondes der in-
gen ersto.tning.

Løbe nr. 3. Matr. nr" 4 o Borstingerød byl' Lillerod sogn.
Allerød komoune.

Ejer: KFUM-spejderne, KBH division.

Ejendonnen e~ beliggende i landzone og indenfor
skovbyge;elinien.
Arealet, der ønskes fredet1 0r delvis Dose og be-
bygget Ded on spejderhytte.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septeD-
ber 1973, og ojeren har ved skrivelse af 30. au-
gust 1973 freD82.-:krav an erstatning på 150.000 kr.
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Nævnet er enig i at genneofore fredningen Bed
det ovenfor anførte indhold, og der tilkendes in-

gen erstatning, idet fredningen ikke kan antages
at nedføre nogen værdiforringelse af ejendoooen.
Det beoærkes herved, at fredningen ikke ses at oed-
føre indskrænkninger i spejdernes aktiviteter.

Lobe nr. 4. Matr. nr. 4 f Borstingerod by, Lillerod sogn.
Allerød konoune.

Ejer: Tors-trop, Heiodaldivision •

EjendoDQen er beliggende i landzone og indenfor
skovbyggelinien.
På ejendoooen, der er oose Ded tæt beplantning,
er opført en spejderhytte.

Nævnet har besigtiget ejendoonen den 13. septeober
1973.
Nævnet er enig i at genneofore fredningen oed det
ovenfor anførte indhold, og da fredningen ikke skøn-
nes at forringe ejendoooens værdi, tilkendes der
ingen erstatning.

1§~. 5. Matr. nr. 4 h Borstingerod by, Lillerou sogn •
Allerøu koor~une.

Ejer: gårdejer Johs. Petersen.

Ejen<lorJmener beliggende i landzone og delvis inden-
for skovbyggelinien.
Ejendonoen er ubebygget.

Nævnet har besigtiget ejendornlen den 13. septeober
1973.
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Ved skrivelse af lo. august 1973 har Kreditforenin-
gen Danoark taget forbehold ned hensyn til erstat-
ningens udbetaling.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anfarte' i dhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendori'ens værdi, tilkendes der
ingen erstatning.

Labe nr. 6. Matr. nr. 4 g, 3 g og 3 h Barstingerod by, Lillerod
sogn •
Allerod konnune.

Ejer: grosserer Ole Thorn.

Ejendonnen er beliggende i landzone og hele natr.
nr. 3 g og dele af natr. nr. 4 g og 3 h er belig-
gende indenfor skovbyggelinien.
Arealerne, der anskes fredet, er ubebyggede og del-
vis 80se ned tæt beplantning.

Nævnet har besigtiget ejendonnen den lo. septen-
ber 1973, og ejeren har ejort gældende, at han,
såfrent fredningen genneQfares, ikke har interes-
se i arealet og ønsker dette overdraget til staten.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen Ded det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoonens værdi, tilkendes der ik-
ke erstatning .

Det benærkes, at der ikke findes grundlag for at
staten overtager ejendoDDcn.



11

Løbe nr. 7. Matr. nr. 2 a, 4 k, 3 d, 25, 26 og 28 Borstin-
gerod by, Lillerod sogn.

. ., Allerod koonune •

Ejer: fabrikant C.W. Hansen.

•
Ejendoooen, der er en del af en landbrugsejendoB
og delvis opdyrket, er ubebygget.
Arealerne, der onskes fredet, er beliggende inden-
for skovbyggelinien.

•
Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septen-
ber 1973, hvor det af ejeren blev oplyst, at der
ikke over arealet forer nogen offentlig sti. Til
de stier, der findes på arealerne, er det nodven-
digt at passere det opdyrkede og indhegnede areal.

Det benærkes, at fredningen alene nedforer, at of-
,, , fentlicheuen kan færdes til fods på eksisterende

stier, hvortil .ler er fri adgang fra vejsystenet
udenfor oorådet.

Ejeren frafaldt herefter krav on erstatning.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold.

Lobe nr. 8. Matr. nr. 2 h og 2 c Borstingerod by, Lillerod sogn.
Allerod konoune.

Ejer: ifolge tingbogen arkitekt Vagn Wegoann, Den
under fredningssagens behandling overtaget af Al-
lerod koonune.

EjendoorJen er beliggende i landzone og ubebygget.
Arealerne, der onskes fredet, er beliggende indenfor
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skovbyggelinien.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septen-
ber 1973.
Allerod konoune forbeholdt sig erstatning.

Ved skrivelse af lo. august 1973 har Kreditforenin-
gen Danoark taget forbehold Ded hensyn til erstat-
ningens udbetaling •

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendoooens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Lobe nr. 9. Matr. nr. 3 a Borstingerod by, Lillerod sogn.
Allerod koonune.

Ejer: direktor Hugo Schroder.

Ejendoonen, der er beliggende i landzone og uden-
for skovbyggelinien, er ubebygget og henligger son
uopdyrkede enearealer.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septeober
1973, hvor ejeren gjorde opoærksoD på, at arealer-
ne tidligere havde været indhegne de og anvendt til
græsningsarealer for kreaturer. Ejeren forbeholdt
sig erstatning.

Nævnet er enig i at genneDfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendonoens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Det benærkes, at fredningen ikke er til hinder for,

•
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at arealer, der tidligere har været anvendt til
græsning, påny vil kunne anvenctes til græsnings-
arealer, således at de nadvendige landbrugsnæssi-
ge arbejder i forbindelse herned udfares.

Labe nr. lo.Matr. nr. 2 f Barstingerad by, Lillerad sogn.
Allerad konoune.

Ejer: postbud Leif Larsen og Bent Jargensen .

• Ejendoonen er ubebygget og tæt tilplantet nose-
areal og er hovedsagelig beliggende udenfor skov-
byggelinien.• Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septen-
ber 1973.

Nævnet er enig i at gennenfare fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-

"., r nes at forrinGe ejendorroens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Labe nr. 11.Matr. nr. 2 i Borstingerad by, Lillerad sogn.
Allerod koonune.

Ejer: gårdejer A. Ravn.

Ejendoonen er beliggende i landzone og udenfor skov-
bY13gelinien.
Arealet,der onskes fredet, er ubebygget og for en
stor del tilplantet ned skov •

• I Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. septeo-
ber 1973.
Ejeren har ved skrivelse af 30. august 1973 ansket
en erstatning på 42.000,- kr. for tab son falge af
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fredningen.

Nævnet er enig i at Gennenfare fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoonens værdi, tilkendes der
ingen erstatning.

Det benærkes, at fredningen ikke er til hinder fo~
at arealet benyttes til skovning nfglvntræ, dels
til hegnspæle, dels til brændsel i saDDe onfang SOD

hidtil.

• Lobe nr. 12.Matr. nr. 19, 20 og 21 Borstingerod by, Lillerod

• I

sogn.
Allerod koooune.

Ejer: landsretssagforer A. Lindberg.

Ejendonoen er beliggende i lanuzone og har et sao-
let areal af ca. 10.000 n20g er beliggende indenfor
skovbyggelinien. På ejendoooen er onkring 1914-18
opfort et oindre hus, benyttet son soooerhus.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septen-
ber 1973, og ejeren har ved skrivelse af 28. au-
gust 1973 onsket en erstatning på 60.000,- kr. for
tab ved ejendol~ens udnyttelse og salgsværdi, her-
unuer udstykning.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendonoens værdi, tilkendes der in-
gen erstatnin~.

Det benærkes, at nævnet ikke finder anledning til
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at yde erstatning for nistet nulighed til udstyk-
ning af soonerhusgrunde, idet nævnet Då gå ud fra,
at DYndighederne ikke ville tillade en sådan ud-
styknine.

Lobe nr. 13.Matr. nr. 22 Borstingerod by, Lillerod sogn.
Allerod koonune.

Ejer: nontor Asger Holgersen.

•
Ejendoonen er beliggende i landzone og delvis in-

denfor skovbyggelinien •
På ejendoonen er opfort en del nindre bygninger,
ca. 50 år ganle og anvendt til beboelse og hunde-
kennel.

,
f -

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septen-
ber 1973 og ejeren har, såfrent fredningen gennen-

", , fores, principalt onsket at overdrage ejendorIDen
til staten eller subsidiært forbeholdt sig erstat-
ning for tab og ulenper SOD folge af fredningen.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendormens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Det benærkes, at fredningen i sig selv ikke ses at
hindre ejeren i fortsat at drive virksonheden ned
hundekennel, for så vidt den i ovrigt er lovlig .

• t

Lobe nr. 14.Matr.nr. 4 c, 3 f og 3 i Borstingerod by, Lillerod
" +

" sogn.
Allerod konnune.
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Ejer: Statens Seruoinstitut.

Ejendoonen er beliggende i landzone og delvis in-

denfor skovbyggelinien. Arealet9 der onskes fredet,
er nose og horer under gården Hvidesten, Den indgår
ikke i forbindelse ned gårdens drift.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septeD-
ber 1973, og ejeren har forbeholut sig erstatning.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold 9 og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoonens værdi, tilkendes der in-

gen erstatning.

Lobe nr. l5.Matr. nr. 3 k Borstingerod by, Lillerod sogn.
Allerod konoune.

Ejer: direktor P.J. Lassen.

Ejendoooen er beliggende i landzone og delvis inden
for skovbyggelinien.
Arealet, der onskes fredet, er ubebygget og Dose.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septeD-
ber 1973, og ejeren har forbeholdt sig erstatning.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen Ded det
ovenfor anfarte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendonoens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Labe nr.16. Matr.nr. 23 Borstingerod bY9 Lillerod sogn og
Datr.nr. 7 d Kollerod by, Lynge sogn.
Allerad konoune.

Ejer: gårdejer Jens Chr. Johansen.
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Ejendonoen er beliggende i landzone og delvis in-

denfor skovbyggelinien.
Arealet, der onskes fredet, er Dose og ubebygget.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeDber
1973, og ejeren har skriftligt onsket en erstatning
på 30.000,- kr. for tab ved forringelse af ejendoD-
Dens udnyttelsesoulighed herunder jagt og fiskeri.

Nævnet er enig i at genneDfare fredningen oed det
ovenfor anfarte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoooens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Det benærkes, at fredningen ikke er til hinder for,
at ejeren udnytter arealet til jagt og fiskeri i

sanne onfanB SOD hidtil.

Lobe nr.17. Matr. nr. 4 a Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod kououne.

Ejer: direktor Reny Jensen.

Ejendoooen er beliggende i landzone og kun delvis
berort af skovbyggelinien.
Arealet, der onskes fredet, er oose og ubebygget.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septen-
ber 1913, og Frederiksborg ant har herunder oplyst,
at en del af ejendoooen er eksproprieret til offent-
ligt stianlæg.

Ved skrivelse af lo. august 1973 har Kreditforenin-
gen Danoark taget forbehold ned hensyn til erstat-
ningens udbetaling.

,
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Nævnet er enig i at gennenfore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendonoens værdi, tilkendes der in-

gen erstatning.

Lobe nr.18. Matr. nr. 8 d Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod konnune.

Ejer: FDF, Kobenhavns kreds.

•
Ejendonoen er beliggende i landzone og indenfor
skovbyggelinien •
På ejendoonen er opfort en spejderhytte.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septenber
1973, hvor ejeren gjorde 0pDærkson på, at der på
ejendoLlDen til brug for bornene findes en nindre
boldbane Ded en afstand af ca. 40 D Dellen de to
Dål.

ee

Nævnet er enig fut genneofore fredningen ned det o-
venfor anforte indhold, og da fredningen ikke skannes
at forringe ejendorroens værdi, tilkendes der ingen
erstatning.

Det beoærkes, at fredningen ikke er til hinder for,
at ovennævnte boldbane af spejdere benyttes i sanne
oofane sou hidtil.

Lobe nr.19. Matr. nr. 8 e Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod kODIJune.

Ejer: ifolge tingbogen fru Stella Larsen.

Ejendoonen er beliggende i landzone og delvis inden-
for skovbyggelinien.
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Arealet, der er ubebygget, er oose.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septen-
ber 1973.

Nævnet er enig i at genneofare fredningen oed det
ovenfor anfarte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoooens værdi, tilkendes der in-

gen erstatning.

Labe nr.20. Matr. nr. 9 a og 9 c Kollerad by, Lynge sogn.
Allerad koooune.

Ejer: gårdejer Saren Christoffersen.

Ejendoru1en er beliggende i landzone og hovedsagelig
indenfor skovbyggelinien.
Arealet, der anskes fredet, er ubebygget og består
af 3 noselodder.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober
1973, og ejeren har onsket en erstatning på 15.000
kr. for tab ved ejendonoens forringelse soo falge af
fredningen.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen ned det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skan-
nes at forringe ejendoooens værdi, tilkendes der in-
gen erstatning.

Labe nr. 21.Matr. nr. lo a Kollerod by, LYnge sogn.
Allerad konoune.

Ejer: fabrikant S. Grun-Schwensen.

Ejendonoen er beliggende i landzone og indenfor skov-
byggelinien.

•
, '

, .
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•
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Arealet er en ooselod, der tidligere har været be-
nyttet til torveskær.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober
1973, og ejeren har forbeholdt sig erstatning.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen ued det
ovenfor anforte indhold, og da fredningen ikke skon-
nes at forringe ejendoouens værdi, tilkendes der in-

gen erstatning.

Lobe nr. 22. Matr. nr. 12 c Kollerod by, Lynge sogn •
Allerod koonune.

Ejer: A/S Frederiksholos Tegl- oG kalkværk.

På ejendoooen findes lerforekooster, således at area-
let er en del af selskabets råstofreserve.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober
1973.

•
.:~.

, .

I
Efter forhandling Ded ejeren og efter det under fred-
ningssagen freokoone har DaruJarks Naturfredningsfore-
ning onsket at lade nærværende ejendoD udgå af fred-
ningen.

Nævnet er enig i at lade ejendouoen udgå af frednin-
gen.

Lobe nr. 23. Matr. nr. lo f Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod kououne.

Ej8r: gartner Åge F. Jensen.

Ejendonoen er beliggende i landzone og indenfor skov-
bygge linien.
På arealet er i 1950 opfort et Dindre hus benyttet
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soo sorJDerhus.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo.septeober
1973, og ejeren har under henvisning til de soo folge
af fredningen forringede udstykningsouligheder, onsket
en erstatning på 40.000 kr.

Panthaver, hr. Thyge Thygesen har taget forbehold
ned hensyn til erstatningens udbetaling.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen oed det oven-
for anforte indhold, og der tilkendes ingen erstatning.

Det booærkes, at ejendoonen ikke kan antages at blive
værdioæssigt forringet SOD folge af fredningen,og det
vil være til fordel for ejendoooen, at dens oogivelser
sikres. Det beoærkes.endvidere, at nævnet ikke har fun-
det anledning til at tilkende erstatning for Distet ud-
stykningsDulighed, idet nævnet oå gå ud fra, at Ilyndig-
hederne ikke ville tillade en sådan udstykning.

Lobe nr. 24. Matr. nr. 7 e og 11 c Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod koooune.

Ejer: gårdejer Karl S. Frederiksen.

Ejendoooen er beliggende i landzone. Arealet udgor en
del af ejerens landbrug og er egnet til opdyrkning.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober
1973.

Danoarks Naturfredningsforening har, efter at det af
Allerod kornlune er oplyst, at kor~unens planlagte sti-
anlæg i fortsættelse af det af Frederiksburg aot under
etablering værende stianlæg vil folge ålobet, onsket at
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ændre fredningspåstanden således, at nærværende ejen-
doo udgår af fredningen.

Nævnet er enig i at lade ejendoooen udgå af fredningen.

Lobe nr.25. Matr. nr. 5 l Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod koooune.

Ejer: gårdejer Aksel Jensen.

Ejendoooen er beliggende i landzone og indenfor skovbyg-
Gelinien.

Arealet, der er ubebygget, er en uoselod •

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septenber 1973,
og ejeren har ved skrivelse af 18. august 1973 onsket
en erstatning på 100.000 kr. for ejendor~Jens værdifor-
ringelse SOD folge af fredningen.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen ned det oven-
for anforte indhold, og da fredningen ikke skonnes at
forringe ejendODrlenS værdi, tilkendes der ingen erstat-
ning.

Lobe nr.26. Matr. nr. 5 D og 6 n Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod koooune.

Ejer: fru May Essy Jonsson.

EjendoIillen,der er beliggende i landzone og indenfor
skovbyggelinien, er ubebygget.
Den del af arealet, der ikke er oose, og soo onskes fre-
det, dyrkes SOD en græskloverafgrode til hoslet til det
på ejendonoen iovrigt værende hestehold.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober 1973,
og ejendolIDen har været udtaget til særskilt behandling
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på nodet den l. novenber 1973, hvor ejeren næroere be-
grundede og frenlagde de i skrivelsen af 26. septenber
1973 freosatte erstatningskrav for tab ved freuningens
genneuforelse •

Ved skrivelse af lo. august 1973 har Kreditforeningen
Danoark, og ved skrivelse af 6. septenber 1973 har pant-
haverne Thorkil og Sigrid Tange taget forbehold Ded hen-
syn til erstatningens udbetaling.

Nævnet er enig i at gennenfore fredningen oed det oven-
for anforte indhold, og da fredningen ikke kan antages
at påfore ejeren tab eller uleJJper ved ejendoooens fort-
satte drift i landbrugsoæssig henseende, ligesoo den
oostændighed, at der ved fredningen tillægges offent-
ligheden ret til at færdes til fods på veje og stier,
ikke ses at nedfore en værdiforringelse af ejendoooen,
tilkendes der inGen erstatning.

Det beoærkes, at fredningen ikke skal være til hinder
for bibeholdelse af den på arealet værende septictank,
indtil offentlig kloakering for oorådet bliver gennen-
fort. Det benærkes endvidere, at fredningen ikke er
til hinder for, at ejeren nnlægger en snal oval grus-
sti i en græsnark til ridebane.

Der Deddeltes ejeren tilladelse til uanset fredningen
at foretage beplantning oed buske og træer nod vej og
sti.

Lobe nr.27. oatr. nr. 4 i Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod kornlune.

Ejer: keDigraf Frits B. Hansen.
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Ejendonoen er beliggende i landzone og indenfor skov-
byggelinien.
På arealet er i 1949 eller 1950 opfort et nindre hus.,
benyttet son soooerhus.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septenber
1973, og ejeren har onsket en erstatning på 40.000

kr. for forringelse af ejendoonens udnyttelsesDulig-
heder. '", ,

•
Nævnet er enig i ~t genneofore fredningen oed det oven-
for anforte indhold, og da fredningen ikke skonnes at
forringe ejendoooens værdi, tilkendes der ingen erstat-
ning.

Det benærkes, at nævnet ikke finder anledning til at
yde erstatning for oistet oulighed til' udstykning af
ejendorroen, idet nævnet nå gå ud fra, at oyndighederne
ikke ville tillade en sådan udstykning.

Lobe nr. 28.Matr.nr. 12 a Kollerod by, Lynge sogn.
Allerod kor~une.

Ejer: direktor Henry Stein Angelo.

Ejendoooen er beliggende i landzone oe delvis inden-
for skovbyegelinien.
Arealet, der er ubebygget, består af 3 Doselodder.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septeober
1973, og ejeren har ved skrivelse af 13. oarts 1973 er-
klæret sig enig i fredningens genneoforelse.

Nævnet er enig i at gennenfore frednin~en Ded det oven-
for anforte indhold, og der tilkendes inBen erstatning.
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Labe nr.29. Matr. nr. 3 a, 8 a, 7 a og 7 c Kollerad by, LYnge sogn.

Allerad kououne.

Ejer: boet efter proprietær H.C. Bruun.

Ejendoooen er beliggende i landzone oG delvis inden-
for skovbyggelinien.
Arealet, der onskes fredet, består dels af noselod-
der og dels for så vidt angår den lod af natr. nr.
3 a, der er beliggende ved skoven, af arealer, der even-
tuelt er egnet til opdyrkning (græsningsareal).

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septenber
1973, hvor ejeren forbeholdt sig erstatninB.

Nævnet er enig i at genneofore fredningen ued det o-
venfor anfarte indhold, 08 da fredningen ikke skannes
at forringe ejendonoens værdi, tilkendes der ingen
erstatninG.

Det beoærkes, at fredningen ikke er til hinder for, at
den ved skoven beliggende lod af oatr. nr. 3 a anven-
des til 8ræsningsareal.

Labe nr. 30. Matr. nr. 11 e, 9 f og 6 e Kollerad by, LYnge sogn,
og oatr.nr. lo b Lillerad by og sogn.
Allerod kOL1Dune.

Ejer: Collerup-Jargensens Mindelegat.

Ejendo[~en, der er beliggende i landzone og delvis
indenfor skovbyggelinien, er af legatet stillet til
rådighed for spejdere til aveIse og lejrbrug. Arealer-
ne er ubebyggede ooselodder.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 6. septenber 1973.
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Frederiksborg ant har oplyst, at natr. nr. 10 b Lil-
lerod by og sogn er eksproprieret af antet til etab-
lering af offentligt stianlæg.

Nævnet er enig i at gennenfare frednineen Ded det
ovenfor anfarte indhold, og der tilkendes ingen er-
statning.

Labe nr.31.Matr. nr. 7 n Lillerad by og sogn.
Allerod kOIJnune.

Ejer: ifalge tingbogen Reni Jensen •

Arealet, der onskes fredet, er af Frederiksborg ant
eksproprieret til offentligt stianlæg.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 10. septenber
1973.

Nævnet er eniG i at genneofare fredningen Ded det 0-
,

venfor anforte indhold, og der tilkendes ingen erstat-
ning.

Labe nr.32. Matr. nr. 8 b Lillerad by og soen.
Allerod kor~une.

Ejer: ifalge tingbogen gårdejer Frede Frederiksen.

Arealet, der anskes fredet, er af Frederiksborg ant
eksproprieret til offentligt stianlæg.

Nævnet har foretaget besigtigelse den lo. septenber
1973.

Nævnet er enig i at genneIJfare fredningen ned det o-
venfor anfartc indhold, og der tilkendes ingen er-
statning.

Af landinspektor Sandholt er endvidere udarbejdet en areal-
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beregning med oplysning 00 ejendomsskyld ID.V.

Kendelsen vil være at tinglyse på de enkelte af fredningen
omfattede 0atr. nre. i det omfang, fredningen er iværksat, med
påtaleret for Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts syd-
lige fredningskreds og med prioritet forud for al pant egæld og
andre rettigheder af privatretlig oprindelse.

Da kendelsen ikke har medfort~~r for det offentlige,
vil den ikke være at forelægge for Overfredningsnævnet, jfr.
herved naturfredningslovens § 25.

ø~~~~~~_~odsejer at anke kendelsen må dette ske inden
4 uger efter kendelsens forkyndelse, som vil ske gennem post-
væsenet og blive iværksat enten samtidig med kendelsens afsi-
gelse eller umiddelbart herefter.

Anken sker ved henvendelse tilOverfredningsnævnet, Nyrops-
gade 22, 1602 Kobenhavn V.

T h i b e s t e m D e s :
Ejendoomene matr. nre. del af 2 a, del af 4 k, del af 3 d,

del af 28, del af 26, del af 25, del af 2 h, 2 e, 4 o, 4 f, 4 g,
2 i, 2 f, del af 4 h, 4 e, 4 c, 4 d, 3 i, 3 h, 3 g, 3 k, 3 f, 19,
20, 21, 22, 23, 24, Borstingerod by, Lillerod sogn, matr. nre.
del af 6 n, del af 5 m, del af 3 a, 9 f, 8 d, del af 9 a, 7 d,
del af 11 e, del af 5 l, del af 8 a, del af 8 a, del af 12 a,
del af 4 a, 6 e, del af 7 a, del af 9 a, lo f, 4 i, del af 9 e,
del af 7 c, 8 e, 6 d, del af lo a, Kollerod by, Lynge sogn, og
del af 7 m, del af lo b, del af 8 b, Lillerod by og sogn, fre-
des som ovenfor bestemt og på de i kendelsen anforte vilkår.

Ejendommene matr. nr. del af 12 c, del af 11 c og del af
7 e Kollerod by, Lynge sogn, udgår af fredningen.

{7:'~c'L -} .-t!-.~ ., . :Z,,?' '/' .... --J---~
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Ang. klage over forholdene på matr.nr. 22, Børstingerød, Tornebjerg-
gårdsvej 19.

Ved skrivelse af 25. februar 1982 har p~lerød Kommune, Bygnings-
og Brandinspektoratet, meddelt, at lokalkomiteen for Danmarks Natur-
fredningsforening har klaget over forholdene på ejendommen matr.nr.
22, Børstingerød, som er omfattet af Overfreaningsnævnets kendelse af
31. marts 1977, tinglyst den 14. juli 1977, vedrørende fredning af
Børstingerød Mose i Allerød Kommune. Den nordvestlige del af ejendom-
men er endvidere beliggende indenfor skovbyggelinien.

Klagepunkterne, som de fremgår af lokaUwmi teens skrivelser af
19. oktober 1981 og 29. januar 1982, er følGence:

genopførelse af et på fredningstidspulli~tetværende hus i ændret
og større form,
etablering af bådebro i søen,
etablering af bur i søen,
udvidelse og indhegning af have mod søen, og
anvendelse af offentlig sti til automobilkørsel.
P~lerød Kommune, Bygnings- og Brandinspektoratet, der ved skri-

velse af 31. august 1979 har pålagt ejendo!~ens caværende ejer Ole
Peder Olsen, at foretage oprydning på ejendo~~en, har ved skrivelse
af 12. november 1981 forelagt klagepunkterne for nuværende ejer Ole
Karl Christiansen, Kai Hoffmannsvej 6, Allerød, Ob Bjeren har svaret,
at han har påbegyndt en opretning af huset med udskiftning af bræd-

der og andet tag, men uden ændrine af fW1damentet,
at han har lavet en bådebro til fortøjning af sin robåd,
at han har lavet en indhegning til sine ænder,
at han ikke har udvidet havearealet, men kun ryddet op, og
at stien få gange har været benyttet til kørsel med materialer til

huset.
Allerød Kommune har som svar på fornævnte skrivelse ved skrivelse

af 4. januar 1982 meddelt ejendommens ejer, at udskiftning af tag og
vægbeklædning ikke kræver tilladelse i henhold til byggeloven, såfremt
ændringerne ikke har indflydelse på de bærende konstruktioner, og at
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de øvrige forhold heller ikke henhører under byggeloven.
Allerød Kommune har ved skrivelse af samme dato meddelt lokal-

komiteen, at det ikke er inspektoratets opfattelse, at der er sket
en nedrivning og genopførelse af bygningen, og at der kun er foreta-
get en udskiftning af facade- og tagbeklædning, og at dette forhold
ligesom anlæg af bådebro, bur og have ikke er omfattet af byggeloven.
Kommunen oplyser derhos for så vidt angår adgangsforhold til ejendoD-
men, at man har rettet henvendelse til landbrugsministeriet, matri-
keldirektoratet, herom, men at svar endnu ikke foreligger, og klager
tilrådes at rette henvendelse til Frederiksborg Amts tekniske for-
valtning.

Ifølge kommunens skrivelse til matrikeldirektoratet af 30. no-
vember 1981 er det eneste, der fremgår om ejendommens adgangsforhold,
skødets § l, hvorefter "Køberen er gjort bekendt med adgangsforholdene
til ejendommen, således som disse er, har v,æret i sælgerens besiddel-
sestid". Endvidere fremgår af nævnte skrivelse, at den i sagen omhand-
lede ejendom, tidligere matr.nr. 13 ~, Børstingerød, er fraskilt land-
brugsejendommen matr.nr. 3~, 27 og 30, Lillerød by, Lillerød, samt
at "matr.nr. 13 ~ er en særskilt beliggende lod, som fra ældre tid
ved privat vej er sikret adgang til offentlig bivej".

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse er fredningens formål at
bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv. Blandt
de generelle fredningsbestemmelser er endvidere bestemt følgende: •..
S 4. Uden for de nu til have udlagte arealer må plantning med løv-

eller nåletræer eller buske ikke finde sted bortset fra plant-
ning i forbindelse med plejeplan, jfr. § 14 •••••.

§ 7. Der må ikke opføres bygninger i det fredede, dog kan ombygnin~
af og mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse foretages
men fredningsnævnets forudgående godkendelse af udseende og pla- I

cering. •••••
§ 9. Der m2 ikke placeres boder, skure, master, transformatorstatio-

ner eller andre skæmmende indretninger i omr~det. Vejanlæg må
ikke etableres. Udbygning af eksisterende veje og stier er kun
tilladt med fredningsnævnets godkendelse, jfr. dog § lo ••....

Sll. Etablering af hegn inden for det fredede er ikke tilladt bort-
set fra hegn nødvendige af hensyn til landbrugsdriften .•••
Ifølge nævnets kendelse af 12. december 1973, som ligger til

Itt/ grund for Overfredningsnævnets kendelse, er anført, at der på ejen-
dommen er opført en del mindre bygninger, ca. 50 år gamle og anvendt
til beboelse og hundekennel.
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Nævnet foretog besigtigelse den 4. maj 1952 og konstaterede til-
stedeværelsen af de foretagne anlæg af bådebro og bur, ligesom haven
mod søen var kantet med store sten. Ejeren fastholdt, at huset ikke
var udvidet i forhold til eksisterende sokkel, men at taget var løf-
tet lidt. Den bageste ende af huset var faldet sammen, og i sommeren
1981 påbegyndte han renovering. Huset var ikke færdigt og på ejen-
dommen henlå spredt diverse brugte bygningsmaterialer.

På mødet henstillede Danmarks Naturfredningsforening, at det
indskærpes ejendommens ejer, at fredningen sl-:E:.loverholdes, og at
der ansøges om de nødvendige dispensationer.

Danmarks Naturfredningsforening har herefter til nævnet frem-
sendt et diapositiv af huset, som det fremstod på fredningskendelseRS
tidspunkt, og det tilføjes, at den nuværende bygning tilsyneladende
er noget større end den daværende.

Således foranlediget skal nævnet udtale,
at den igangværense ombygning af huset krcæverfredningsnævnets

godkendelse, hvorfor ejeren må fremsEnde ansøgning og und-uaen VldereladeIse vil medføre, at ombygningen(€r ulovlig,
at bådebro og bur i søen skal fjernes inden l måned fra dato,

medmindre nævnets afgørelse ankes til fo~andring af dette
punkt, og

at nævnet ikke har bemærkninger til havens hegning mod søen i
dens nuværende form, men at udvidelse og ændring ikke må
finde sted.
For så vidt angår materialekørsel til ejendommen har nævnet in-

tet at indvende på grundlag af det oplyste.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnæv- I

net af den, der har begæret fredningsnævr-ets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte forenin-
ger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturIrednings-
lovens formål •

En genpart af afgørelsen vedlægges til udlevering til ejendom-
. IImens eJer.

Hvilket herved meddeles.

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

L'S ~._~, _.

FOrlnaf .-
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Landsretssagfører Anders Hvass
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J. n~: 2217/73-1/81

,
I skrivelse af 4. november 1981 har fredningsnævnet for Frederiks-

borg amts. sydlige fredningskreds tilladt Deres klient, Michael Serup, i sin ejertid

at bibeholde et ulovligt opført sommerhus på ejendommen matr.nr. 19, 20 og 21

Børstingerød By, Lillerød. Huset er opført til erstatning for et ældre hus. Fred-

ningsnævnet har ved afgørelsen dispensere~ fra overfredningsnævnets kendelse af

';31. marts 1977 om fredning af Børstingerød mose, samt skovbyggelinien om Brøde-

skov , jfr. naturfredningslovens § 34 og 47. Af overfredningsnævnets fredningsken-

delse fremgår, at der ikke må opføres bygninger i d~t fredede område. Dog kan om-

bygning af og mindre tilbygninger til eksisterende beb'yggelse foretages med frednings-

nævnets forudgående godkendelse •.

De har i skrivelse af 3. december 1981 påklaget afgørelsen til over-

fredningsnævnet med påstand om, at der meddeles en ikke-tidsbegrænset dispensation.

Afgørelsen er endvidere påklaget af Danmarks Naturfredningsforening med påstand

om, at det nye hus ikke må være større end det tidligere hus., Af de foreliggende oplysninger fremgår bI. a., at der, da fredningen

blev gennemført, på ejendommen fandtes et ca. 55 m2 stort sommerhus og udhus på

ca. 13 m2. Deres klient erhvervede i 1978 ejendommen med sommerhuset.

Sommerhuset var i dårlig stand, og en istandsættelse skønnedes ikke

økonomisk forsvarlig. I 1981 ønskede Deres klient derfor at erstatte det med et nyt

hus. I marts 1981 anmodede Deres klients arkitekt Allerød kommune om at måtte ned-

rive det gamle hus og erstatte det med et nyt bjælkehus placeret samme sted på grun-

den som det gamle hus. Ifølge ansøgningen havde det nye hus en grundflade på godt

80 m2 inclusive en overdækket terrasse. Isolering og tagdækning skulle afsluttes

med 5 cm græstørv med platonplader. Udhuset ønskedes bibeholdt. I maj 1981 frem-

sendte kommunen sagen til hovedstadsrådet, da ejendommen ligger i landzone, og an-

befalede samtidig, at der meddeltes tilladelse efter by- og landzoneloven . Sagen

blev endvidere sendt til fredningsnævnet.

fu 10-1
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Deres klient havde erhvervet det ny sommerhus, inden myndigheder-

ne havde færdigbehandlet sagen. Da huset var begyndt at rådne, fandt Deres klient,

at det ikke tålte at stå ufunderet. Det gamle hus blev derfor nedrevet, og det ny op-

stillet - iøvrigt lidt anderledes placeret end angivet i ansøgningen og anderledes

end det oprindelige hus.

Ved besigtigelse den 6. oktober 1981 konstaterede nævnet, at huset

allerede var opført, og traf herefter ovennævnte afgørelse af 4. november 1982.

I skrivelse af 13. november 1981 meddelte hovedstadsrådet, som

ikke deltog i besigtigelsen, tilladelse i medfør af by- og landzoneloven i overens-

stemmelse med ansøgningen og de hertil hørende bygningstegninger . Tilladelsen

blev givet på de i nævnets afgørelse fastsatte vilkår.

Overfredningsnævnet har den 9. juni 1981 afholdt besigtigelse og

møde med parterne og de i sagen interesserede.

Deres klient har for overfredningsnævnet erkendt, at byggeriet

burde have afventet myndighedernes tilladelse, men har henvist til nødvendigheden

af, at huset blev opstillet. Den valgte placering fandtes at være den bedste. De-

res klient erklærede sig villig til at lægge græstørv på taget.

,
I skrivelse af 8. juni 1981 har De bI. a. gjort gældende, at huset er

godkendt af Allerød kommune og er væsentlig mere i pagt med omgivelserne end det

tidligere hus. Det vil derfor være urimeligt, hvis en tilladelse til at bibeholde hu-

set gives på vilkår, at det senere kan kræves nedrevet i tilfælde af ejendommens

overgang til en anden ejer. De har beklaget, at Deres klient så sig nødsaget til at

nedrive det gamle hus og at opsætte det nye hus, uden at nævnets tilladelse forelå.

Dette bør dog ikke medføre en anden behandling, end hvis byggeriet havde afventet

myndighedernes afgørelse.

Allerød kommune har for overfredningsnævnet anført, at kommunen

ikke har taget stilling til huset med den nuværende placering. Hovedstadsrådet

konstaterede den manglende overensstemmelse mellem det forelagte materiale og

det opførte hus.

I sagens b~handling, herunder besigtigelse og møde med de i sagen

interesserede, har deltaget 8 medlemmer af overfredningsnævnet •

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

En dispensation fra gældende fredningsbestemmelser meddeles kun

undtagelsesvis, og når ganske særlige grunde foreligger. Under hensyn til Deres

klients situation i forbindelse med sommerhusets opsætning finder overfredningsnæv-

net dog - ligesom fredningsnævnet - at huset kan tillades bibeholdt i den nuværende

ejers ejertid. Denne tidsbegrænsede dispensation meddeles iøvrigt på vilkår, at
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taget beklædes med græstørv, ~ huset holdes i den samme brune farve som nu, og

~ udhuset fjernes. I forbindel se med eventuelt ejerskifte forelægges sagen påny

fredningsnævnet.

De i afgørelsen fastsatte vilkår vil blive tinglyst på ejendommen,

jfr. naturfredningslovens § 64,

P. o. v.

I~f;;i\\ J. Fisker
• formand
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D E K L A R A T ION.

I henhold til herom af Overfredningsnævnet den 30. juni 1982
truffet afgørelse er meddelt dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af 31. marts 1977 om fredning af Børstingerød Mose samt
skovbyggelinien om Brødeskov, jfr. naturfredningslovens § 34 og
§ 47, således at det uden fredningsmyndighedernes tilladelse op-
førte sommerhus på,matr.nr. 19, 20 og 21, Børstingerød By, Lille-
rød, Vejs Ende nr. 12, kan bibeholdes i den nuværende ejers ejer-
tid på vilkår,
at taget beklædes med græstørv,

..

at huset holdes i den samme brune farve som nu, og
at udhuset stort ca. 13 m2 fjernes.

I forbindelse med eventuelt ejerskifte forelægges sagen påny
for fredningsnævnet.

Foranstående bestemmelser begæres tinglyst på ejendommen •

.,, ~I''''

Tinglysningskontoret,
Hillerød.
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• Ang. bebyggelse på matr.nr. 19, 20 og 21, Børstingerød, Vejs Ende
nr. 12.

Ved brev af 20. august 1982 har advokat Anders Hvass på vegne
Michael Serup s~m ejer af ejendommen matr.nr. 19,20 og 21, Børs-
tingerød by, ~il1erød, ansøgt om genoptagelse af den af nævnet den
4. november 1981 og af Overfredningsnævnet den 30. juni 1982 af-
gjorte sag vedrørende ejendommens bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kende1se~
tinglyst den 6. juli 1977, vedrørende fredning af Børstingerød-----.:;;:...~---
Moset hvorefter blandt andet ikke må opføres bygninger, dog at om-
bygning af og mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse kan
foretages med fredningsnævnets forudgående godkendelse af udseen-
de og placering. Fredningens formål er at bevare området som mose
med vandhuller, sump, eng og dyreliv.

Ejendommen er derhos beliggende indenfor 300 m skovfrednings-
linien mod Brødeskov.

I den del af Børstingerød Mose, i hvilken ejendommen er be-
liggende, findes yderligere 2 sommerhuse og 3 spejderhytter.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 30. juni 1982 stadfæste-
des den af nævnet den 4. november 1981 trufne afgørelse om, at et

2af ejeren uden ansøgning opført 67 m stort sommerhus med en over-
dækket terrasse på 15 m2 kunne tillades bibeholdt i den nuværende
ejers ejertid og iøvrigt på vilkår,
at husets tag beklædes med 'græstørv,
at huset holdes i den samme brune farve som nu, og
at eksisterende udhus stort ca. 13 m2 fjernes.
I forbindelse med eventuelt ejerskifte forelægges sagen påny fred-
ningsnævnet.

Deklaration i overensstemmelse med de stillede vilkår er
tinglyst på ejendommen den 22. juli 1982.

•

'.
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Ansøgningen om genoptagelse er begrundet med, at den tinglyste
servitut forhindrer belåning af ejendommen, og på'grund af ejerens
Økonomiske forhold har han søgt at sælge ejendommen, og der forelig-
ger nu slutseddel af 9. august 1982, hvorefter ejendommen er solgt
med skæringsdag senest den l. september 1982, betinget af, at fred-
ningsmyndighederne ophæver de pålagte restriktioner med hensyn til
videreoverdragelse af bygningen uden nedrivning. Ifølge håndskrevet
tilføjelse er overtagelsesdagen udskudt til l. marts 1983 på samme
vilkår som foran anført. Ifølge slutsedlen er ejendomsværdien kr.
180.000, heraf grundværdi kr. 132.800.

Ifølge foreli~ge~de tingbogsa~tester har ejendommens ejer Mi-
chael Serup kØbt ejendommen ved betinget skøde af 24. april 1978
og endeligt skøde af 16. juni 1978. Ejendommen var da bebygget med
et 55 m2 stort sommerhus og et 13 m2 stort udhus. Det eksisterende
hus stort 55 m2 blev nedrevet i 1981 og det nuværende bjælkehus op-
ført under henvisning til, at det oprindelige hu~ var råddent og der-
for ikke kunne istandsættes. Den nye bebyggelse er kun delvis pla-
ceret på tidligere fundament, der var opsat parallelt med eksiste-
rende adgangsvej i retning nord/øst og syd/vest, medens ny bebyg-
gelse e~ placeret nord/vest og syd/øst, hvorved bebyggelsen er ført
længere ind på grunden og væk fra adgangsvejen.

Sagen har påny været forelagt Allerød Kommune, Hovedstadsrådet,
Frederiksborg Skovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening.

Allerød Kommune, Bygnings- og Brandinspektoratet, har som tid-
ligere anbefalet godkendelse uden at stille særlige betingelser,
hvorved bemærkes "at kommunen ved sagens oprindelige behandling op-
lyste, at man formentlig vil rejse krav om spildevandstank på grund
af grundvandstanden.

Hovedstadsrådet har indstillet som vilkår for aflysning af den
tinglyste deklaration,
at alle på ejendommen eksisterende udhuse fjernes,
at taget beklædes med græstørv og
at huset holdes i en brun farve samt
at der tinglyses en deklaration, som forbyder opførelse af ud-

huse, carporte, garager etc.
Endvidere gør Hovedstadsrådet opmærksom på, at husets nuværende
placering ikke er i overensstemmelse med den af Hovedstadsrådet
meddelte tilladelse 1~medfør af by- og landzoneloven og den af næv-
net den 4. november 1981 trufne afgørelse parallelt med ejendommens
nordvest skel. Det henstilles til nævnets vurdering at kræve huset
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placeret parallelt med det nordvestlige skal således, at ejendom-
men får en mindre dominerende placering.

Skovdistriktet har udtalt, at af principielle grunde bør Over-
fredningsnævnets afgørelse fastholdes. Sådan som sagen har udvik-
let sig foreslås, at ejendommen erhverves af det offentlige til
fritidsformål og anvendes til feltlaboratorium, naturskole eller
lignende.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Allerød har
som tidligere indstillet, at det gamle udhus og den nyopførte over-
dækkede terrasse. fJernes, hvorved bebyggelsen får samme størrelse
som den oprindelige bygning.

Endvidere har Dansk Ornithologisk Forening fraråde t at med-
dele dispensation af hensyn til beskyttelsen af naturområdet og
det principielle i, at man ikke skal fravige den i forvejen lem-
pelige bestemmelse, som nævn og overfredningsnævn har truffet.

Nævnet foretog besigtigelse den 14. januar 1983 og herunder
konstateredes, at det i overfredningsnævnets kendelse nævnte ud-
hus er fjernet, således at der nu udover huset nord for dette fin-
des et fritstående halvtag på ca. 6m2, medens husets tag ikke som
foreskrevet var belagt med græstørv, ifølge ejendommens ejer på
grund af hans økonomiske forhold. Ejerens advokat oplyste, at eje-
ren ikke vil være uvillig til at sælge ejendommen på samme vilkår
til det offentlige som ifølge slutsedlen. løvrigt fremhævede han,
at den nye bygning er bedre i harmoni med naturen end det gamle
gasbetonhus, og at ejeren er villig til at plante træer, eksempel-
vis birk, til afskærmning af terrassen, medens han ikke økonomisk
har mulighed for at flytte huset .•

Således foranlediget skal nævnet udtale, at den tidligere giv--
ne dispensation som meddelt undtagelsesvis og begrundet i ejerens
situation under den forudsætning, at ejeren beholdt ejendommen,
ville medføre, at den nuværende bebyggelse ville blive stående
uændret i henseende til placering og størrelse for en længere og
ubestemt årrække.

Omend nævnet finder det principielt betænkeligt, at en ejen-
doms ejer handler i strid med foreskrevne fredningskendelser så-
ledes som sket og er betænkelig ved de heraf følgende konsekven-
ser iøvrigt, findes der under hensynstagen til det foran anførte

,
•
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at kunne meddeles dispensation til bibeholdelse af den eksisterende
bebyggelse også i tilfælde af salg og fortsat under det af overfred-
ningsnævnet stillede, men ikke opfyldte vilkår om
at taget beklædes med græstørv inden 1 måned fra dato samt
at huset holdes 1 den samme brune farve som den nu værende.

Nævnet finder endvidere anledning til at stille som yderligere
vilk.år,
at der ingensinde må ske tilbygning til eksisterende bebyggelse og

eventuel ombygning skal forelægges nævnet,
at der ingensinde må opføres udhuse, skure, carporte, garager etc.,
at der ingensinde anbringes bure, etableres indelukke eller ind-

hegning og li~nende til husdyr,hold, som forbydes,
at der ikke anbringes hegn til markering af skel eller anden af-

grænsning og
at der ikke anlægges have på ejendommens areal, som skal henligge

i sin naturlige tilstand.
Nævnet finder endvidere anledning til særligt at indskærpe de

i fornævnte kendelse indeholdte bestemmelser om forbud mod terræn-
ændringer, forbud mod beplantning og forbud mod opdyrkning af udyr-
kede arealer.

Eet nævnsmedlem kræver tillige fjernelse af TV-antenne.
Dispensationen er iøvrigt meddelt på vilkår, at der opnås for-

nøden godkendelse i medfør af by- og landzoneloven.
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 § 58.

En genpart af afgørelsen vedlægges til udlevering til bygher-

,
./ .

ren."

Hvilket herved meddeles.

~,?Jftue.J(c(
LIS Lauritseo

Fonnaod

Fredn ingss ty relsen ,Modtaqetlfr~nlnnsstyrelsen
Amaliegade 13,
1256 København K. i
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. Vedr. dispensation til eksisterende bygninger på matr.nr. 22 Børs-
tingerød, Tornebjerggårdsvej 19 .

• Ved skrivelse af 25. februar 1982 meddelte Allerød Kommune;
Bygnings- og Brandinspektoratet, til naturfredningsnævnet, at 10-
kalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening ha~de klaget over
forholdene på ejendommen matr.nr. 22 Børstingerød, som er omfattet

"-----------af Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977, tinglyst den
14. juli 1977, vedrørende fredning af Børstingerød Mose i Allerød
Kommune. Ejendommens nordvestlige del er derhos beliggende inden-
for skovbyggelinien.

Klagepunkterne var
genopførelse af et på fredningstidspunktet værende hus i
ændret og større form,
etablering af bådebro i søen,
etablering af bur i søen,
udvidelse og indhegning af have mod søen, og
anvendelse af offentlig sti til automobilkørsel.
Ifølge Overfredningsnævnets kendelse § l er fredningens for-

mål at bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og dyre-
liv. Blandt de generelle fredningsbestemmelser er endvidere anført
følgende: " ......•.
§ 4. Uden for de nu til have udlagte arealer må plantning med løv-

eller nåletræer eller buske ikke finde sted bortset fra
plantning i forbindelse med plejeplan, jfr. § 14 .

§ 7. Der må ikke opføres bygninger i det fredede, dog kan ombyg-
ning af og mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse
foretages med fredningsnævnets forudgående godkendelse af
udseende og placering .

§ 9. Der må ikke placeres boder, skure, master, transformatio-
stationer eller andre skæmmende indretninger i området. Vej-

~tJ anlæg må ikke etableres. Udbygning af eksisterende veje og
stier er kun tilladt med fredningsnævnets godkendelse, jfr.

\ ~ r'

". '""'
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§ ll. Etablering af hegn inden for det fredede er ikke tilladt bort-
set fra hegn nødvendige af hensyn til landbrugsdriften.

§ 14. Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsmyndig-
myndighederne- efter en i forvejen udarbejdet plejeplan foran-
lediger, at den i § l nævnte tilstand opretholdes blandt an-
det ved en passende udtynding "
Sidstnævnte bestemmelse gælder blandt andet ikke den i nær-.værende sag omhandlede ejendom.
I fredningsnævnets kendelse af 12. december 1973, som ligger

til grund for Overfredningsnævnets fornævnte kendelse er på ejen-
dommen opført en del mindre bygninger ca. 50 år gamle og anvendt
til beboelse og hundekennel, og det siges i kendelsen, at fred-
ningen i sig selv ikke ses at hindre ejeren i fortsat at drive virk-
somheden med hundekennel, for så vidt den iøvrigt er lovlig.

Foranlediget af Allerød Kommunes fornævnte skrivelse af 25.
februar 1982 foretog nævnet besigtigelse den 4. maj 1982 og kon-
staterede tilstedeværelsen af de foretagne anlæg af bådebro og
bur, ligesom haven mod søen var kantet med store sten. Ejeren fast-
holdt, at huset ikke var udvidet i forhold til eksisterende sokkel,
men at taget var løftet lidt. Den bageste ende af huset var fal-
det sammen, og i sommeren 1981 påbegyndte han renovering. Huset
var ikke færdigt og på ejendommen henlå spredt diverse brugte byg-
ningsmaterialer.

Den 26. maj 1982 traf nævnet afgørelse og udtalte: " •.....
at den igangværende ombygning af huset kræver fredningsnævnets

godkendelse, hvorfor ejeren må fremsende ansøgning og und-
ladelse vil medføre, at ombygningen uden videre er ulovlig,

at b§debro og bur i søen skal fjernes inden l måned fra dato,
medmindre nævnets afgørelse ankes til forandring af dette
punkt, og

at nævnet ikke har bemærkninger til havens hegning mod søen i
dens nuværende form, men at udvidelse og ændring ikke må
finde sted. .an..e;ar
For så vidt/materialekørsel til ejendommen har nævnet intet

at indvende på grundlag af det oplyste "
Ved skrivelse af 29. september 1982 anmodede statsautoriseret

ejendomsmægler Inge Thomasen på vegne ejendommens ejer Ole K. Chri-
stiansen om dispensation fra naturfredningsloven med hensyn til

e
e
e
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de på grunden værende bygninger, idet hun samtidigt oplyste, at
ejeren havde foretaget det af nævnet krævede nedrivningsarbejde.

På nævnets anmodning om fremsendelse af tegninger, beskrivel-
se og situationsplan modtog nævnet et rids udvisende en bebyggelse
11,50 m lang og med bredde på henholdsvis 6 m og 7,12 m, og med en
tilbygning på 2 x 2,10 m.

Da nævnet gentog sin anmodning om tidligere udbedt materiale,
modtog nævnet et rids over "alle på grunden værende bygningers pla-
ceringer" udvisende den fornævnte beskrevne bebyggelse, en bygning
på 5,20 m x 6,20 m og en bygning på 3,10 x 4,60 m.

Ifølge ligeledes modtaget kopi af BBR-ejermeddelelse af ll.
marts 1981 udskrevet på grund af ejerskifte findes på ejendommen
3 bygninger. Et sommerhus opført i 1927 stort 90 m~ med 3 værelser,
der alle anvendes til beboelse, hvis ydervægge har træbeklædning
og med tagdækning af tagpap. Et 32 m2 stort udhus og et 15 m2 stort
udhus, og om sidstnævnte er oplyst, at det er opført i 1927.

Sagen har været forelagt blandt andet til udtalelse hos Dan-
marks Naturfredningsforening, og i skrivelse af 17. maj 1983 har
lokalkomiteen på grundlag af en den 13. maj 1983 foretaget besig-
tigelse oplyst, at bådebro ikke er fjernet, og at det i den til
ejendommen hørende sø flyder med affald af forskellig art. Om byg-

e
e
e

ningerne siges: " .
Den i BBR-meddelelsen som "sommerhus" betegnede bygning henstår

stadig i en stand, som på ingen måde er bedre end ved fredningsnæv-
nets besigtigelse den 4. maj 1982 - snarere tværtimod. Taget af
bølgeeternit i forskellige farvenuancer er stadig ikke færdigt,
idet bl.a. tagrygningen mangler. Ejheller væggene er færdige, og
vinduer og døre - hvor de findes - er i en ynkelig forfatning. Hu-
sets indre frembyder et ubeskriveligt rod.

De to udhuse er ligeledes i samme dårlige stand som ved besig-
tigelsen i 1982.

Ud over de i BBR-meddelelsen nævnte og på ejerens situations-
planer viste tre bygninger, findes på grundens sydvestlige hjørne
ved søen et skur med tilsluttende indhegning, mul~gvis tidligere
brugt som hundekennel, og i det tilsvarende nordvestlige hjørne er
der et lavt skur, som ligeledes ikke er vist på tegningerne.

på grunden henligger stadig affaldsbunker i samme amfang som

i maj 1982.
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Desuden må vi gøre opmærksom på, at de medsend te situations-
planer ikke kan være korrekte m.h.t. grundens bredde. Ud fra ved-
lagte matrikel- og fredningskort er matr.nr. 22 bredest i den
nordvestlige del og ikke som angivet på situationsplanerne i den
sydvestlige del - ved stien.

Helhedsindtrykket er forfald og rod i et omfang, som ikke
bør tolereres på en grund beliggende i et fredet område "

Nævnet foretog påny besigtigelse den 5. juli 1983 og konsta-
terede, at bådebroen var fjernet, bortset fra et par fundaments-
pæle, og at udhuset i ejendommens sydøstlige hjørne ud til vejen
synes indrettet med køkkenudstyr m.v. til ophold. løvrigt frem-
trådte ejendommen som beskrevet af lokalkomiteen.

Ejendommens nuværende ejer driver ikke hundekennel på ejen-
dommen.

Således foranlediget skal nævnet udtale,
at den igangværende ombygning kræver fredningsnævnets godkendel-

se og
at nævnet principielt kan godkende en bebyggelse af arealstør-

relse svarende til fundament til den nuværende som sommerhus
betegnede værende delvise bebyggelse af areal ca. 80 m' og
med den nuværende placering på vilkår

at nævnet forinden videre foretages ved denne bebyggelse modta-
ger tegning og beskrivelse udvisende bygningens udformning og
højde samt materialevalg og

at al anden bebyggelse fjernes herunder den 2,00 m x 2,10 ro væ-
rende tilbygning til nævnte sommerhus.
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 na-
turfredningslovens formål.

En genpart af afgørelsen vedlægges til udlevering til byg-
herren. II

Hvilket herved meddeles.

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13 ,
1256 København K.

j-
i
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• Ang. bebyggelse på matr. nr. 19, 20 og 21 Børstingerød, Vejs
Ende 12 •

• Ved Naturfredningsnævnets kendelse af 4. november 1981,
stadfæstet af Overfredningsnævnet den 30. juni 1982, meddelte
nævnet godkendelse af et i strid med skovbyggelinien og Over-
fredningsnævnets kendelse tinglyst den 6. juli 1977 på ejen--dommen matr. nr. 19, 20 og 21 Børstingerød by opført sommer-
hus stort 67 m2 med en overdækket terrasse på 15 m2 på vilkår:

at taget beklædes med græstørv,
at huset holdes i den samme brune farve som nu, og
at et på ejendommen værende udQus stort ca. 13 m2 fjernes.
Tilladelsen blev kun meddelt for den periode, i hvilken

Michael Serup var ejer af ejendommen, og ved ejerskifte skulle
sagen påny forelægges Naturfredningsnævnet.

De stillede vilkår blev den 22. juli 1982 tinglyst som
deklaration på ejendommen.

Sagen blev påny forelagt Naturfredningsnævnet ved skrivel-
se af 20. august 1982 som følge af Michael Serups påtænkte salg
til Hanne og Finn Lund.

Naturfredningsnævnet traf afgørelse den 9. februar 1983,
således at der blev meddelt dispensation til bibeholdelse af
den eksisterende bebyggelse også i tilfælde af salg på vilkår:

at taget beklædes med græstørv inden l måned fra afgørelsen,
at huset holdes i den samme brune farve som den nuværende,
at der ingensinde må ske tilbygning til eksisterende bebyg-

gelse og eventuel ombygning skal forelægges nævnet,

•
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at der ingensinde må opføres udhuse, skure, carporte,
garager etc.,

at der ingensinde anbringes bure, etableres indelukke eller
indhegning og lignende til husdyrhold, som forbydes,

at der ikke anbringes hegn til markering af skel eller an-
den afgrænsning, og

at der ikke anlægges have på ejendommens areal, som skal
henligge i sin naturlige tilstand.

I henhold tilOverfredningsnævnets kendelse er det endvidere
forbudt at foretage terrænændringer, at foretage beplantning og
at opdyrke uopdyrkede arealer.

Ved skrivelse af 22. maj 1984 har statsautoriseret ejendoms-
mægler Bent Moestrup forespurgt Naturfredningsnævnet, om de af
nævnet tinglyste servitutter kan ophæves, da de af nævnet stille-
de vilkår nu skulle være opfyldt.

Naturfredningsnævnet svarede ved skrivelse af 30. maj 1984,
at man kun havde dispenseret til bibeholdelse af bebyggelsen også
i tilfælde af salg, og at samtlige vilkår var opretholdt.

Ved udateret skrivelse modtaget den 2. juli 1984 fra advokat
Jørgen Dalgas på vegne Sys Spang-Thomsen som køber af ejendommen
ifølge slutseddel af 12. juni 1984 blev Naturfredningsnævnet an-
modet om bekræftelse af, at dispensation af 30. juni 1982 ikke
længere er begrænset til at gælde for den pr. 30. juni - 22. juli
1982 værende ejer, men nu også gælder for fremtidige ejere, lige-
som nævnet blev forespurgt, om der iøvrigt er vilkår, som skal
opfyldes i relation til fredningsbestemmelserne.

Nævnet har i sagens anledning foretaget fornyet besigtigelse
den lo. august 1984, og det konstateredes, at husets tag er be-
lagt med græstørv, samt at et fritstående halvtag stort ca. 6m2

nord for huset fortsat forefindes.
Således foranlediget meddeler Naturfredningsnævnet herved i

medfør af bestemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l,
og Overfredningsnævnets kendelse tinglyst den 6. juli 1977 for
sit vedkommende tilladelse til bibeholdelse af sommerhus stort
67 m2 med en overdækket terrasse på 15 m2 og et ca. 6m2 stort
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fritstående halvtag nord for huset på vilkår:
at husets tag forbliver beklædt med græstørv,
at huset holdes i den samme brune farve som den nuværende,
at der ikke sker tilbygning til eksisterende bebyggelse,
at eventuel ombygning forelægges nævnet til godkendelse

forinden påbegyndelse,
at der ikke opføres udhuse, skure, carporte, garager etc.,
at der ikke anbringes bure, etableres indelukke eller ind-

hegning og lignende til husdyrhold, som forbydes,
at der ikke anbringes hegn til markering af skel eller anden

afgrænsning, og
at der ikke anlægges have på ejendommens areal, som skal

henligge i sin naturlige tilstand.
Eet nævnsmedlem stiller tillige krav om, at der ikke må op-

stilles master til antenne og lignende udover en højde på l - 2
meter over tag.

Dispensationen er iøvrigt meddelt på de i Overfredningsnæv-
nets kendelse den 6. juli 1977 tinglyste vilkår og den af Hoved-
stadsrådet på ejendommen den 16. november 1981 tinglyste dekla-
ration.

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.~

Hvilket herved meddeles.

~ q , -
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• II Ang. istandsættelse af en del af den private fællesvej "Vejs Ende",
Allerød.

l Ved brev af 27. november 1985 har Landsforbundet Frivilligt
Drenge-Forbund, K 5 - Aldersro Sogn, v/Sven Rasmussen, Farum,
ansøgt om nævnets godkendelse af istandsættelse med et lo cm tykt
lag stabilgrus af den private fællesvej "Vejs Ende" for så vidt
angår det sidste stykke ned mod Børstingerød Mose.

Frivilligt Drenge-Forbund er ejer af matr. nr. 8 d Kollerød
by, Lynge.

Den private fællesvej "Vejs Ende" er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 31. marts 1977 om fredning af Børstingerød Mo-
se i Allerød Kommune, hvorefter blandt andet terrænformer ikke må
ændres ved opfyldning.

Ifølge kendelse af 28. juli 1970 afsagt af kommunalbestyrelsen
i Allerød i henhold til lov af 14. april 1865 er truffet bestem-
melse om reparation og afgrusning af "Vejs Ende" samt om fordeling
af udgifterne på nærmere opregnede grundejere. Arbejdet skal være
udført senest den l. oktober 1970 ..

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets Planlæg-
ningsafdeling og Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 31. marts 1977 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte istandsættelse.

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.

,
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes 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 .•

I
~~ldQuui~

Lis Lauritsen
Formand
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REG. Hillerød, den 1 8 JUNI 1986

F.S.nr. 156/85

Ang. tilplantning med rødgraner på matr. nr. 2 ~ Børstingerød
og opdyrkning på matr. nrr. 3 ~, 25, 26 og 28 Børstingerød.

Ved brev af 3. oktober 1985 har Hovedstadsrådet meddelt Na-
turfredningsnævnet, at Planlægningsafdelingen ved vurdering af
et af Allerød Kommune indsendt forslag til en pleje af Børstinge-_
rød Mose er blevet opmærksom på, at matr. nr. 2 ~ Børstingerød
er tilplantet med en gruppe rødgraner, og at der på matr. nrr.
3 ~, 25, 26 og 28 ibd. er sket opdyrkning, alt i strid med Over-
fredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977 vedrørende fredning
af Børstingerød Mose.

Den foretagne fredning har til formål at bevare området som
mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv, hvorfor blandt andet
er bestemt, at der uden for de nu til have udlagte arealer ikke
må ske plantning med løv- eller nåletræer eller buske, bortset
fra plantning i forbindelse med den i fredningskendelsen indehold-
te plejeplan, og at udyrkede arealer ikke må opdyrkes.

Ejendommens ejer har besvaret Hovedstadsrådets skrivelse med
oplysning om, at det med rødgran tilplantede areal tidligere var
tilgroet med brændenælder og bjørneklo, som er søgt fjernet. Ved
tilplantning med rødgraner er søgt skabt større rekreativ værdi
og bedre læ for vildt.

Ifølge indhentet tingbogsattest udgør matr. nrr. 2 ~ og 4 k
en landbrugsejendom, og matr. nrr. 3 d og 28 udgør ligeledes en
landbrugsejendom.

Naturfredningsnævnet foretog besigtigelsen den 28. april
1986.

Det konstateredes herved, at det med gran tilplantede areal
på matr. nr. 2 ~ er beliggende omkring en foderautomat til fasa-
ner, og ejeren oplyste, at de ca. 20-30 graner var plantet af hen-
syn til fasanerne.
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De nævnte graner var alle gået ud, og ejeren erklærede ikke
at ville foretage genplantning.

Ejeren har vedrørende den konstaterede opdyrkning forklaret,
at arealet ikke er pløjet, men fræset 3-4 gange og er tilsået med
græs for at give bedre græsningsmuligheder for de på ejendommen
værende 4 køer og en tyr.

Ejeren har ikke sprøjtet med kemiske ukrudtsmidler på area-
let og agter ikke at tage fremmede kreaturer ind til græsning på
ejendommen.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 31. marts 1977 ikke at have anledning til at fo-
retage sig yderligere, hvorfor sagen er sluttet.

~; 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.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til ejendommens ejer
fru Vibeke Xenia von Wowern, Skovvangen 11, 2920 Charlottenlund.

drY!
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REG. NR. - 6 AUG. 1986Hillerød, den

F.S.nr. 37/85

Ang. bebyggelse på matr. nr. 22 Børstingerød, Tornebjerggårds-
vej 19.

Ved brev af 8. juli 1985 har Allerød Kommune, Ejendomsudvalget,
til nævnet fremsendt ansøgning fra Bolette Crossland, Sandholmvej 4,
Allerød, som ejer af ejendommen matr. nr. ~ Børstingerød, om tilla-
delse til at nedrive eksisterende bygninger omfattende et sommerhus

2stort ca. 70 m under renovering samt en udhusbebyggelse og om til-
ladelse til opførelse af et 73 m2 stort sommerhus med en 8 m2 stor
overdækket terrasse.

Bolette Crossland er ejer af ejendommen iflg. tinglyst skøde
af 10. maj 1984.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
31. marts 1977 om fredning af Børstingerød Mose. Fredningen har til
formål at bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og dy-
reliv.

Det er blandt andet forbudt uden for de nu til have udlagte
arealer at plante løv- eller nåletræer eller buske, bortset fra
plantning i forbindelse med plejeplan, og der må ikke opføres byg-
ninger i det fredede område. Ombygninger af og mindre tilbygnin-
ger til eksisterende bebyggelse kan foretages med fredningsnævnets
forudgående godkendelse af udseende og placering.

Der må ej heller placeres boder, skure, master, transformer-
stationer eller andre skæmmende indretninger i området. Vejanlæg
må ikke etableres, og udbygning af eksisterende veje og stier er
kun tilladt med fredningsnævnets godkendelse, dog med nærmere an-
førte undtagelser.

Ejendommen er beliggende i landzone.
Af ansøgningen fremgår, at det ansøgte sommerhus svarer til

fundament til det eksisterende sommerhus. Huset er projekteret op-
ført som træskelethus med vandretliggende beklædning på klink og
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med sort pap udført som "listedækning" på taget. Huset tænkes ma-
let i lys grålig farve.

Ejendomsudvalget har til nævnet indstillet, at der ikke med-
deles tilladelse til det ansøgte under henvisning til, at byudvik-
lingsudvalget for Københavnsregionen i 1973 har nægtet tilladelse
til opførelse af fritidshuse i området. Udvalget har endvidere op-
lyst, at Frederiksborg Amtsråd har udtalt ikke at ville meddele
tilladelse til permanent adgang for kørende trafik fra amtets sti,
men at man vil acceptere tilkørsel af materialer til ejendommen i
en kortere periode.

Ved brev af 18. juli 1985 har bygherren med henvisning til
Ejendomsudvalgets indstilling meddelt at have trukket ansøgnin~en
tilbage, og at ombygning i stedet vil blive gennemført i henhold
til det nye bygningsreglement for småhuse (BR-S 85, 1.2.1 l. Heref-
ter vil facaderne fremstå som i det tidligere fremsendte projekt.

Bygherren anfører endvidere i sin skrivelse, at de fremsendte
tegninger er udarbejdet i overensstemmelse med de krav, som Natur-
fredningsnævnet stillede i sin principielle godkendelse af 14.
september 1983.

Nævnet har truffet afgørelser vedrørende omhandlede ejendom
den 26. maj 1982 og 14. september 1983.

Nævnets afgørelse af 26. maj 1982 var foranlediget af en af
lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening til Allerød Kom-
kune indgivet klage over forholdene på den omhandlede ejendom.
Klagepunkterne omfattede:

- genopførelse af et på fredningstidspunktet værende hus
i ændretog større form,

- etablering af bådebro i søen,
- etablering af bur i søen,
- udvidelse og indhegning af have mod søen og
- anvendelse af offentlig sti til automobilkørsel.
Nævnet bestemte, at den igangværende ombygning krævede fred-

ningsnævnets godkendelse, hvorfor ejeren måtte fremsende ansøgning,
og undladelse ville medføre, at ombygningen uden videre var ulovlig.
Endvidere bestemte nævnet, at både bro og bur i søen skulle fjernes
inden en måned. Nævnet havde ikke bemærkninger til havens hegning
mod søen i den foreliggende form, men udvidelse og ændring måtte
ikke finde sted. Nævnet havde ingen bemærkninger til materialekør-
sel til ejendommen.
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Nævnets afgørelse af 14. september 1983 var foranlediget af
en af den daværende ejer af ejendommen indsendt ansøgning om
dispensation med hensyn til de på grunden værende bygninger, der
iflg. BBR-ejermeddelelse af 11. marts 1981 omfattede 3 bygninger,
t . 2e l 1927 opført sommerhus stort 90 m med 3 værelser, hvis yder-

vægge har træbeklædning og med tagdækning af tagpap, et 32 m2

stort udhus og et 15 m2 stort udhus, og om sidstnævnte var oplyst,
at det var opført i 1927.

Nævnet modtog endvidere fra lokalkomiteen for Danmarks Natur-
fredningsforening oplysning om, at den som sommerhus betegnede
bygning stadig ikke var færdigombygget, at de 2 udhuse stadig var
i dårlig stand, og at der udover de 3 bygninger var et skur i
grundens sydvestlige hjørne ved sØen og et lavt skur i det norti-
vestlige hjørne.

Efter foretagen besigtigelse bestemte nævnet,
at den igangværende ombygning kræver fredningsnævnets godken-

delse og
at nævnet principielt kan godkende en bebyggelse af arealstør-

reise svarende til fundament til den nuværende som sommer-
hus betegnede værende delvise bebyggelse af areal ca. 80 m2

og med den nuværende placering på vilkår
at nævnet forinden videre foretages ved denne bebyggelse modta-

ger tegning og beskrivelse udvisende bygningens udformning
og højde samt materialevalg og

at al anden bebyggelse fjernes herunder den 2,00 m x 2,10 m
værende tilbygning til nævnte sommerhus.
Hovedstadsrådet tilskrev den 12. september 1985 ejendommens

nuværende ejer blandt andet sålydende:
"Ved en besigtigelse på ovennævnte ejendom den 29. august 1985
har Hovedstadsrådets planlægningsafdeling konstateret, at
der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af et nyt
hus til erstatning for et nu delvist nedrevet hus.
I forbindelse med en sag vedrørende ombygning af det tidli-
gere hus på ejendommen har fredningsnævnet den 14. septem-
ber 1983 blandt andet udtalt.
I medfør af miljøministeriets bekendtgørelse vedrørende til-
syn og pleje af fredede området m.m. skal Hovedstadsrådet med-
dele Dem som ejer af ovennævnte ejendom, at man finder det
igangværende byggearbejde i strid med den af fredningsnævnet
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trufne afgørelse, idet der ikke ses at foreligge en tilla-
delse til byggeriet fra fredningsnævnet.
Hovedstadsrådet skal derfor pålægge Dem øjeblikkelig at
indstille byggeriet samt at lovliggøre dette, hvilket enten
kan ske ved en nedrivning af det allerede opførte eller ved
indhentelse af en tilladelse fra fredningsnævnet."

Allerød Kommune, Bygnings- og Brandinspektoratet, tilskrev
den 26. september 1985 ejendommens ejer blandt andet sålydende:

"Ved eftersynet konstateredes at byggearbejde er påbegyndt.
Det påbegyndte byggearbejde skønnes ikke at være ombygnings-
arbejde, som henhøre r under bygningsreglement for småhuse
afsnit 1.2.
Det påbegyndte arbejde kræver derfor tilladelse i henhold
til by- og landzoneloven, naturfredningsloven og byggelo-
ven, og det pålægges Dem derfor at lovliggøre forholdet på
ejendommen."

Naturfredningsnævnet foretog besigtigelsen den 28. april 1986.
Det konstateredes herunder, at fundament fra det gamle hus ikke er
genanvendt, og at det opførte byggeri var højere end det tidligere
værende.

Ejeren anførte, at det opførte hus er smallere end vist på
det fremsendte projekt, og at forøgelse af højden skyldes isole-
ring.

Ejendomsudvalget og Hovedstadsrådet indstillede, at den op-
førte bebyggelse ikke godkendes, og at den skal fjernes. Hoved-
stadsrådet henviste til de tidligere til ejendommens ejer frem-
sendte skrivelser, i hvilke ejeren blev gjort opmærksom på, at
byggeriet burde fjernes, og at nævnets godkendelse krævedes.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 31. marts 1977 for sit vedkommende afslag på
dispensation til den ansøgte allerede opførte bebyggelse, som vil
være at fjerne inden den 1. oktober 1986.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt an-
erkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførel-
se af naturfredningslovens formål.
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En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Bolette
Crossland, Sandholmvej 4, 3450 Allerød, og arkitekt MAA Ernst
Hansen, Nordre Frihavnsgade 101, 2100 København ø.

cfM~~
Lis Lauritsen

formand
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F.S. nr. 68/87

Ang. plantning af læbælte på ejendommen matr. nr. 2 a BørstingerØd
by, LillerØd, Tornebjerggårdsvej 4, AllerØd.

Ved brev af 17. marts 1987 har fru Vibeke von Wowern, Torne-
bjerggård, Tornebjerggårdsvej 4, BØrstingerØd, ansøgt om nævnets
godkendelse af plantning af et 5 m bredt læbælte omfattende 2 - 3
rækker af slåen, tjørn, rØn og hæg på ejendommen matr. nr. 2 a
BØrstingerØd by.

Ejendommen matr. nr. 2 a BØrstingerød by udgØr i forening med
ejendommen matr. nr. 4 k ibd. en landbrugsejendom.

Ejendommen er til dels omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 31. marts 1977 vedrØrende fredning af BørstingerØd Mose.

Nævnte fredning har til formål at bevare området som mose
med vandhullser, sump, eng og dyreliv, og de i kendelsen indehold-
te bestemmelser skal fortolke s med henblik herpå.

IfØlge kendeIsens § 4 må der uden for de nu til have udlagte
arealer ikke foretages tilplantning med lØv- eller nåletræer eller
buske, bortset fra plantning i forbindelse med en eventuel pleje-
plan.

IfØlge ansØgningen Ønskes læbæltet plantet af hensyn til fau-
naen.

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

Hovedstadsrådet har oplyst, at det af ansØgningen fremgår, at
læbæltet Ønskes plantet i den vestlige grænse af det areal, der i
fredningskendelsen er betegnet som agerlod.

Hovedstadsrådet har på grundlag af kendeIsens formål og for-
tolkningen af dens bestemmelser i overensstemmelse hermed ikke
haft indvendinger mod det ansØgte.

Danmarks Naturfredningsforening har ejheller haft invendinger
mod det ansØgte.
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
fredningskendelse af 31. marts 1977 for sit vedkommende tilla-
delse til plantning af det ansøgte læbælte i overensstemmelse
med den fremsendte tegning.

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 Over fred-
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.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til ejendommens ejer,
fru Vibeke von Wowern, Tornebjerggård, Tornebjerggårdsvej 4,
BØrstingerød, 3450 AllerØd.

~1~
Lis Lauritsen

formand



~ DEC. 1981. Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

•,

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02- 26 98 00 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 139/87

Ang. bebyggelse på matr. nr. 9 i KollerØd by, Lynge.

Ved brev af 26. august 1987 har AllerØd Kommune, Ejendomsud-
valget tilskrevet Naturfredningsnævnet om en ansØgning til opfØrel-
se af en 19 m2 stor spejderhytte på matr. nr. 9 f KollerØd by,
Lynge.

AnsØgningen er den 18. juni 1987 af direktØr, sagfØrer Niels
Jacob Collerup-JØrgensens Mindelegat fremsendt til Hovedstadsrådet,
der ved brev af 13. juli 1987 har anmodet AllerØd Kommune om en ud-
talelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31.
marts 1977 om fredning af BØrstingerød Mose i AllerØd Kommune.

Fredningens formål er at bevare området som mose med vandhul-
ler, sump, eng og dyreliv, og det er blandt andet ikke tilladt af
opføre bygninger. Camping og teltslagning er ikke tilladt, dog at
teltslagning for spejdere inden for de af spejderne samt af Colle-
rup-JØrgensens Mindelegat ejede fredede områder er tilladt. Der må
ejheller placeres boder, skure, master, transformerstationer eller
andre skæmmende indretninger i området.

IfØlge kendelsen er Mindelegatet ejer af matr. nrr. 9 f, 6 e
og 11 e Kollerød, der ligeledes er fredede.

Der er tilkendt ejerne erstatning.
Ejendommen, der er beliggende i landzone, er tillige omfattet

af skovbyggelinie mod BrØde Skov.
Kommunens Ejendomsudvalg har indstillet, at der ikke meddeles

tilladelse til opfØrelse af den ansøgte spejderhytte.
Hovedstadsrådets plan- og miljØforvaltning har tilsluttet sig

kommunens indstillilng med henvisning til, at det ansøgte vil være
i strid med fredningens formål.

Sagen har af nævnet været forelagt Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Frederiksborg Statsskovdistrikt, der begge har tiltrådt
kommunens indstilling.
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således foranlediget meddeler nævnet herved for sit vedkom-
mende, at der med den af Overfredningsnævnets afsagte kendelse
udtrykkeligt er taget stilling til ansøgers tilladelse til telt-
slagning som en undtagelse fra det iØvrigt gældende forbud, og
at den ansøgte bebyggelse derfor vil være i strid med fredningens
formål, hvorfor der ikke meddeles tilladelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt an-
erkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål.

En genpart af afgØrelse er fremsendt til DirektØr, sagfØrer
Niels Jacob Collerup-Jørgensens Mindelegat v/Albert Lykking,
Niels Finsens Alle 59, 2860 SØborg.

~~~~LJ.s LaurJ.tsen
formand
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Hillerød, den

106/90
F. S. nr. ,

S MOdtaget,
kov- oq NMlJrstv",'!'l~n

, 6 NOV. 1990

Ang. bebyggelse på matr. nr. 5 l Kollerød,
Vejs Ende 7, AllerØd.

Ved brev af 24. august 1990 har AllerØd Kommune, Bygnings-
og MiljØafdelingen, meddelt Naturfredningsnævnet, at der er kon-
stateret påbegyndelse af byggeri på ejendommen matr. nr. 5 l
KollerØd inden for 300 m skovbyggelinie i område omfattet af
overfredningssag.

Brevet er vedlagt diverse skrivelser til arkitekt Willy
Pedersen, MålØv, som befuldmægtiget for ejendommens ejere, og
skrivelse af 6. august 1990 fra arkitekten til Bygningsinspekto-
ratet om godkendelse af ombygning af stuehus samt genopfØrelse af
stald og vognport i henhold til fremsendt tegningsmateriale.

AllerØd Kommune, Ejendomsudvalget, har under vedlæggelse af
yderligere materiale fremsendt skrivelse af 16. oktober 1990,
hvoraf fremgår, at ejendommen er omfattet af skovbyggelinie mod
BrØdeskov og af Overfredningskendelse af 31. marts 1977 om fred-
ning af BØrstingerød Mose i AllerØd Kommune, dog ikke for så vidt
angår den del af ejendommen, hvorpå bygningerne er beliggende. Der
er ansØgt om tilladelse til ombygning af det 91 m2 store eksiste-
rende stuehus og inddragelse af den med stuehuset sammenbyggede
staldlænge og vognport på 172 m2 således, at stueetage bliver 240
med en vognport på 23 m2.

Endvidere er ansØgt om at øge den ca. 20 m2 store udnyttede
2del af stuehusets tagetage til 144 m •

Samlet etageareal bliver 388 m2.
Ejendommen skal alene anvendes som bolig for een familie og

drives som landbrugsejendom.
Ejendomsudvalget har i henhold til BR 82 afsnit 13.9 meddelt

2tilladelse til nedrivning og genopfØrelse af 95 m stor stald og
88 m2 stort maskinhus, hvilket arbejde er næsten afsluttet, og en
uden forudgående tilladelse opført ca. 20 m2 stor lØsdriftstald ,

2ro

e
Miljøministeriet
Skov. og Naturstyrelsen
J.nr.SN I~ I ~"'OOo/
Aktor. JOb
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idet det til sagen er oplyst, at bygningerne skal anvendes i for-
bindelse med ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ejendomsudvalgets flertal har til nævnet indstillet, at der
kun meddeles tilladelse til indretning af beboelse i den vestvend-
te længe svarende til et areal i stueetage på 153 m2 og en udnyttet
tagetage på 120 m2.

Frederiksborg Amt som zonemyndighed har ved skrivelse af 19.
oktober 1990 i medfØr af by- og landzonelovens § 9, jfr. § 8 med-
delt tilladelse til ombygning af stuehus og inddragelse af den med
stuehuset sammenbyggede staldlænge til beboelse således, at det
samlede boligareal i overensstemmelse med indstilling fra Ejendoms-
udvalgets flertal bliver 273 m2•

Det er en forudsætning for tilladelsen, at ejendommen fortsat
kun registreres som een helårsbolig, da der ikke ses at være drifts-
mæssigt grundlag for oprettelse af en medhjælperbolig på ejendommen.

Således foranlediget meddeler nævnet herved for sit vedkommende
for så vidt angår naturfredningslovens § 47, stk. 1, nr. 1, at den
tilladte ombygning af stuehus og inddragelse af en del af den sam-
menbyggede staldlænge til beboelse efter beskrivelsen ikke kræver
nævnets godkendelse, og at nævnets tilladelse er ufornØden til de
af AllerØd Kommune godkendte driftsbygninger, som skØnnet nØdvendi~
for ejendommens landbrugsrnæssige drift.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
-. nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-tt mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og

institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til arkitekt Willy
Pedersen, Bakketoften 35, 2760 MålØv.

diA rÅ"PODII l•.
Lis L~en

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.



REG.NItSloqq -00
Fredningsnævnet

• for
Frederiksborg Amt

Helsingør, den - 8 FEB. 1994

Vedr. FS 115/93 , matr. nr. 10 f Kollerød by, Lynge

Ved skrivelse af 09.11.93 har Allerød Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive et
42 m2 stort sommerhus og at opføre et 31 m2 stort sommerhus på
ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse afe 31.03.77.

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 tilladelsens 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 ogc. 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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

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



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

REG.Ni 5to ~~.OCy'(
Helsingør, den f f OKT. 2001

Vedr. FS 49/01. Opførelse af læskur på ejendommen matr. nr. 5 m KoIlerød by,

Lynge, Vejs Ende 6 A iAllerød Kommune.

Frederiksborg Amt har ved brev af 26. juni 2001 tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning, hvorved ejeren af ovennævnte ejendom, Preben Nielsen, søger om

tilladelse til at opføre et læskur i "hestefold 1" på fredet areal i engen øst for den

nord/sydgående markvej, som fører fra ejendommens bygninger mod nord. Det

ansøgte læskur er på 10m2
, er 2,4 m højt og ønskes opført i træ med sort bølgebliktag.

Den østlige del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31.

marts 1977 om fredning af Børstingerød Mose. Det er fredningens formål at bevare

området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv. Fredningsbestemmelserne

tit anfører bl.a., at der ikke må placeres skure mv. på de fredede arealer.

Det er i sagen oplyst, at læskuret ønskes anvendt som løsdriftsstald til kreaturer. Da

kreaturerne skal gå ude hele året, er det - under henvisning til dyreværnsloven -

nødvendigt at opføre et læskur.

Af amtets brev fremgår, at amtet har besigtiget ejendommen sammen med ejeren.

"Hestefold 1 " er afgræsset af en enkelt ko. I de øvrige folde på ejendommen går der

heste. Kun godt halvdelen af ejendommen - heraf størstedelen mose - er omfattet af

frednin'gskendelsen af 31. marts 1977. Der vil mange andre steder på ejendommen

kunne opføres et læskur uden dispensation fra fredningsnævnet. Amtet har derfor

bedt ejeren oplyse, hvilke særlige grunde der er til, at netop "hestefold 1 " skal

afgr~sses af kreaturer, og at det derfor er nødvendigt at placere læskuret i denne fold.

Clol'10\)\-l~\l(:r-OC)O \
;<lo



Ejeren har som svar derpå anført bl.a., at heste synker dybt ned i jordbunden i engen

og derved har en væsentlig risiko for ben- og seneskader. Desuden anføres, at heste

og køer ikke umiddelbart kan gå i folde, som støder op til hinanden.

Det er amtets opfattelse, at begrundelserne ikke er gode nok, og at ejeren ikke har

godtgjort, at der foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation fra

fredningsbestemmelserne. Med den ansøgte placering villæskuret ligge meget synligt

i indblikket fra markvej'en til det fredede moseområde.

Amtet kan derfor ikke anbefale fredningsnævnet at meddele tilladelse til det ansøgte i

medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50.

Allerød Kommune har ved brev af 13. september 2001 til fredningsnævnet tilsluttet

sig Frederiksborg Amts synspunkter.

Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte kan anses

for foreneligt med fredningens formål. Da betingelserne for dispensation fra

fredningen dermed ikke er opfyldt, meddeler nævnet afslag på det ansøgte.

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, lokale foreninger og organisationer, 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

ogOdsendes til fredningsnævnet.

ThO~
nævnets formand



Denne afgørelse er sendt til:

Preben Nielsen, Vejs Ende 6 A, Kollerød, 3450 Allerød

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-201-2-01

Allerød Kommune, J. nr. B 18791

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsafdeling vi Poul Erik Pedersen

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

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

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

Den - 2 FEB. 200~

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

FS 72/03. Opførelse af skur på ejendommen, matr. nr. 4 f Børstingerød by,

e Lillerød, beliggende Vejs Ende 11 i Allerød Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-

201-3-03.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amt modtaget en ansøgning fra Allerød

Kommune om tilladelse til at etablere et skur på 12 m2 på ejendommen til erstatning

af2 mindre skure på i alt 7,31 m2
. Af ansøgningen fremgår, at skuret ønskes opført

af træ og med sort tagbeklædning.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af 12. december 1973 og

Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977, der har til formål at bevare

området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

Imedførafnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

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

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Det er et vilkår for tilladelsen, at skuret males i en mørk jordfarve (grøn, brun eller

sort), og at taget er afmørkt eller sort materiale.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

,12..11/2. -0001
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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.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Tors-Trop Heimdal Division vi Ina Ravn, Aldersrogade 43 A, l. th.,

2200 København N

Allerød Kommune J.nr. B 19883

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

e,



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
 
Den 13. november 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 064/2011 – Ansøgning om tilladelse til etablering af fælles vandforsyning på ejendomme-
ne matr. nr. 20, 21, 4i, 4f, 4o og 8d alle Børstingrød By, Lillerød, Allerød Kommune 
 
Ansøgningen: 
 
Ved skrivelse af 26. september 2011 har Brøndlauget for enden af Vejs Ende, Børsting Mose, frem-
sendt en ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland med henblik på nævnets godkendelse af et 
projekt til etablering af en fælles vandforsyning for ovennævnte ejendomme. Det fremgår, at der på 
ejendommene er sommerhuse og spejderhytter. Det er i forbindelse med ansøgningen blandt andet 
oplyst, at der på matr. nr. 20 eksisterer en kommunalt godkendt grundvandsboring, der forsyner 
matr. nr. 20 og 21. Vandindvindingstilladelsen omfatter i alt maksimalt 90 m3. Det påtænkte pro-
jekt skal erstatte denne boring samt give vandforsyning til de øvrige ejendomme. Det ansøgte pro-
jekt består af en fælles brønd med pumpe. Vandet vil blive fordelt gennem etablering af et lednings-
net. Ud over dette net vil der blive opsat en ny pumpe, der tænkes placeret i en eksisterende beplant-
ning i skellet mellem matr. nr. 4f og matr. nr. 20-21. Placeringen er angivet på et medsendt teg-
ningsbilag. Pumpe og fordelingsenhed placeres i et pumpehus med dimensionerne 1,7 m X 1,1 m X 
1,1 m (henholdsvis længde, bredde og højde). Pumpehuset vil som ydermateriale være af alumini-
um og pulverlakeret i en grøn eller matgrå farve eller i et camouflagemønster. I forbindelse med 
ansøgningen er det oplyst, at Allerød Kommune er positivt indstillet overfor det ansøgte, men at 
projektet også kræver kommunal godkendelse.    
 
Fredningsbestemmelser:  
 
Området er omfattet af fredningsnævnskendelse af 12. december 1973 og Overfredningsnævnets 
kendelse af 31. marts 1977 om fredning af Børstingrød Mose. Fredningen har til formål at bevare 
området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv. I fredningsbestemmelserne er det blandt 
andet bestemt, at dræning, afvanding, opfyldning og afgravning ikke må finde sted undtaget for 
særligt angivet agerlodder. Eksisterende vandløb og grøfter må vedligeholdes, men ikke uddybes 
eller udvides. Det er endvidere blandt andet bestemt, at der ikke må opføres bygninger i det fredede, 
dog kan ombygning af og mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse foretages med frednings-
nævnets forudgående godkendelse af udseende og placering. Der må ikke placeres boder, skure, 
master, transformerstationer eller andre skæmmende indretninger i området.    
 
Høringssvar:
 
Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, har i skrivelse af 26. oktober 2011 oplyst, at 
det ansøgte ikke giver foreningen anledning til bemærkninger, såfremt det ansøgte opstilles som 
ansøgt og afskærmes med supplerende beplantning. Det foreslås endvidere, at pumpehuset males i 
camouflagemønster.  
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Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 28. oktober 2011 udtalt, at der er tale om erstatning af en 
eksisterende pumpe. Henset hertil finder styrelsen, at fredningen åbner mulighed for, at frednings-
nævnet kan dispensere til det ansøgte. Det bør dog i forbindelse med en eventuel dispensation for-
udsættes, at den nye pumpe ikke medfører indvinding af en (større) vandmængde, som vil kunne 
være i strid med fredningens formål om at bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og 
dyreliv.   
 
Fredningsnævnets afgørelse:
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 
betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 
hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet finder efter det op-
lyste at kunne godkende det ansøgtes placering og udseende under den forudsætning, at pumpehuset 
gennem den eksisterende og ved supplerende beplantning søges afskærmet mest muligt og bemales 
i camouflagemønster i farver, der medfører mindst mulig synlighed. Fredningsnævnet meddeler 
herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og sin godkendelse til det 
ansøgte. Det er herved yderligere en betingelse, at der ikke sker vandindvinding i større omfang end 
angivet i skrivelsen af 28. oktober 2011 fra Miljøstyrelsen Roskilde, at indvindingen ikke medfører 
ændringer i de eksisterende vandforhold i det fredede område samt at den eksisterende vandboring 
med pumpe på matr. 20 Børstingrød By, Lillerød, nedlægges.      
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
 
 

 
Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 
Brøndlauget for enden af Vejs Ende v/Allan Rene Dystrup Nielsen, AND@kmd.dk 
Allerød Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  
DOF 
DOF København  
 

http://www.nmkn.dk/


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

Den 28. oktober 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-059-2018 – Ansøgning om tilladelse til at foretage en række bygningsændringer på 
ejendommen matr. nr. 10 Kollerød By, Lynge, beliggende Vejs Ende 8, 3450 Allerød, Allerød 
Kommune.  

Ansøgningen: 

Ejeren af ovennævnte ejendom har den 6. august 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Nordsjælland, idet der ønskes foretaget en række mindre bygningsændringer på ejendommen. Af 
henvendelsen fremgår blandt andet: 

”Jeg har et lille sommerhus i Børstingerød Mose, Allerød, hvor jeg har planer om at lave nogle æn-
dringer på bygningerne. Jeg har derfor været i dialog med Allerød Kommune og fået af vide at æn-
dringerne er så små at der ikke kræves tilladelse fra Kommunen. Kommunen har dog oplyst at æn-
dringerne kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af udseende og placering, pga. natur-
fredningen for området.
 
Jeg har undersøgt historien for de nuværende bygninger til information, og da der er uoverensstem-
melse med de nuværende BBR-oplysninger. Den følgende historiske information er fra byggesagen 
for det nuværende sommerhus fra 1996 (vedhæftet til orientering). I 1950 var der på grunden et 41 
m2 sommerhus samt to udhuse på hver 21 m2, altså 83 m2 bygninger. Byggesagen fra 1996 gik på 
at nedrive det eksisterende sommerhus og bygge en mindre bjælkehytte på 32 m2 (det nuværende 
sommerhus), som Fredningsnævnet og Kommunen gav tilladelse til. Da jeg overtog huset i august 
2017, var der dog ingen af de to 21 m2 udhuse, men i stedet to mindre udhuse på henholdsvis 10 og 
5 m2. Det samlede bygningsareal er i dag således 47 m2. Se venligst vedhæftede billeder for udse-
ende af de eksisterende bygninger på grunden, samt tegning med placering angivet.  
 
Jeg ønsker Fredningsnævnets godkendelse af følgende ændringer af udseende og placering:
 

1. De nuværende vinduer, døre og vindskeder er malet røde. Jeg vil ansøge om at male disse 
hvide?

2. Den nuværende tagbeklædning er sort korrugerede bitumen plader. Tagpladernes udform-
ning og monteringsmåde gør at der er et relativt stort hulrum under pladerne hvor dyr og in-
sekter kan lave reder og bo. Pladerne bruges desuden normalt til legehuse og udhuse, hvor-
for jeg mener at de er uegnet til et sommerhus. Den nuværende tagbeklædning er desuden i 
meget dårlig stand, der er tegn på flere utætheder, hvorfor der kræves en snarlig udskift-
ning. Jeg vil derfor ansøge om at udskifte tagbeklædningen til sort tagpap?

3. Det mindre udhus (5 m2) er i meget dårlig stand, som det fremgår af vedhæftede billede. 
Jeg vurderer at det ikke er økonomisk rentabelt at renoverer/reparerer det nuværende udhus, 
så ønsker at nedrive dette og bygge et nyt. Jeg ønsker desuden at flytte udhuset samt lave 
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det større. Planen er nemlig at indrette dette til værksted med høvlebænk, håndværktøj osv., 
hvor en placering tæt på indgangsdøren til sommerhuset (i syd gavl) er mere praktisk. Mht. 
til ny størrelse så ønsker jeg et udhus på 8-12 m2, så det samlede bygningsareal i så fald vil 
blive 50 - 54 m2. Grunden til intervallet er at der er udbudt en række udhusmodeller på 
markedet, som er næsten identiske visuelt, hvor kun størrelse og pris varierer. Der er desu-
den ofte gode tilbud, hvor man kan opnå en stor besparelse på købstidspunktet, så jeg øn-
sker en vis fleksibilitet for at reducerer udgifterne (se genveje til eksempler på udhuse ne-
denfor). Jeg ønsker selvfølgelig at bygge udhuset helt i samme stil som sommerhuset og det 
andet udhus (10 m2), og selvfølgelig malet i samme farver. Jeg har vedhæftet tegninger 
som anfører nuværende og ønsket fremtidig placering af bygningerne. Jeg vil derfor ansøge 
om at nedrive det eksisterende 5 m2 udhus, flytte placeringen og bygge et nyt større 8-12 
m2 udhus, som vist på tegning?

4. Det nuværende sommerhus er uisoleret, hvorfor sæsonen for brug er relativ kort. For at for-
længe brugssæsonen ønsker jeg derfor at isolerer huset. Grundet husets lille størrelse er det 
ikke praktisk at isolerer indvendigt, hvorfor en efterisolering nødvendigvis må sidde udven-
digt. Planen er derfor at isolerer udvendigt med ca. 100 mm mineraluld, vindpap og sortma-
let blokhusbrædder. Huset med den foreslåede udvendig isolering vil derfor fremstå med 
fuldstændig det samme visuelle udtryk som det nuværende hus. Jeg vil derfor ansøge om at 
udføre udvendigt isolering som anført ovenfor?”

I forbindelse med den fremsendte ansøgning er blandt andet medsendt en situationsplan:





Høringssvar:

Allerød Kommune, der er pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen, har den 21. august 2018 
blandt andet oplyst, at det er kommunens vurdering, at alene den del af ansøgningen, som relaterer 
sig til at opføre et nyt og større udhus til erstatning for et eksisterende og med en anden placering, 
kræver fredningsnævnets dispensation. I relation til den del af ansøgningen, som angives at kræve 
fredningsnævnets dispensation er det blandt andet anført:  

”Kommunens anbefaling
Det er kommunens vurdering at nedrivningen af skuret på 5 m² og opførelsen af et lidt større skur 
på op til 12 m², kan anbefales, så længe at skuret placeres op den ansøgte placering og ikke større 
end de maksimalt ansøgte 12 m².

Skuret opføres uden for den del der er registreret som beskyttet natur og opføres i tilknytning til det 
eksisterende sommerhus, hvorfor det vurderes at projektet vil have en begrænset påvirkning.

Der bør stilles vilkår om at det nye skur males i mørk jordfarve og at taget er af mørkt eller sort 
materiale.”

Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, har den 22. august 2018 meddelt, at forenin-
gen ikke har indvendinger mod det ansøgte, som vurderes at medvirke til en forskønnelse. 

Miljøstyrelsen har den 28.august 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der søges om dispensation til ændring af udseende og placering af bygninger på matr.nr. 10f Kol-
lerød By, Lynge, beliggende på adressen Vejs Ende 8. 

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 31-03-1977 om 
fredning af Børstingerød Mose.

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:



5

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen. 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød cirkel. Fredet areal er vist med skrave-
ring. … 

…”

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
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afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at det er Allerød Kommune som pleje- og tilsynsmyn-
dighed, der skal vurdere, hvorvidt et forhold kræver fredningsnævnets dispensation. Allerød Kom-
mune har i sin udtalelse af 21. august 2018 angivet, at alene den del af ansøgningen, som relaterer 
sig til opførelsen af et nyt udhus til erstatning for et eksisterende med en anden placering, kræver 
fredningsnævnets godkendelse og dispensation. 

Fredningsnævnet realitetsbehandler herefter alene denne del af ansøgningen, idet de øvrige ansøgte 
forhold af kommunen er vurderet som forhold, der ikke kræver dispensation.  

Fredningsnævnet bemærker herefter, at det ansøgte forhold, som kræver fredningsnævnets godken-
delse og dispensation, angår et mindre bygningsforhold, som efter en samlet vurdering ikke påvir-
ker de hensyn, som fredningen tilsigter at beskytte. Det ansøgte findes på denne baggrund og efter 
sagens øvrige oplysninger ikke at være i strid med fredningens formål og være underordnet i for-
hold til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hen-
syn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkendelse og dispensation til opførelse af den an-
søgte bygning med den angivne placering. For at sikre, at forholdene på ejendommen fremstår skån-
somt i omgivelserne, er det et vilkår for dispensationen, at det udhus, som angives at skulle nedri-
ves, nedrives, og at det nu tilladte udhus udvendigt holdes i mørke jordfarver, at tagfarven bliver 
mørk eller sort samt at materialevalget ikke er lysreflekterende.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har 
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.     

Toftager
Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen,
 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.

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Bjørn Lyngmyr Larsen, mail: bjorn.lyngmyr.larsen@gmail.com
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
DOF
DOF Nordsjælland 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

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

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

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

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