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NATURKLAGENÆVNET>



REG.NR. l ~)\.00

Naturklagenævnets afgørelse
af 6. februar 1998

om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,
Frederiksborg Amt

(sag nr. 97-111/200-0001).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truf-
fet afgørelse om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk
Kommune. Fredningen berører et areal på ca. 58,7 ha og omfatter 12
lodsejere.

Fredningen har til formål at medvirke til at bevare de store naturvær-
dier samt at regulere offentlighedens adgang til dele af området ved
Arrenakke Bakker. Fredningen giver mulighed for at sikre naturpleje og
naturgenopretning på arealerne.

Danmarks Naturfredningsforening har oprindeligt rejst fredningssagen
over for fredningsnævnet. Frederiksborg Amt er siden indtrådt i sagen
som medrejser. Frederiksværk Kommune har anbefalet fredningen gennem-
ført.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprø-
veIse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklaget
til Naturklagenævnet af 7 lodsejere i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 43.

Fredningsområdet
Arrenakke Bakker er, med Store Arrenakke Bakke med en højde på 45 m,
et af de højeste punkter i den vestlige del af Nordsjælland med ene-
stående, vide udsigter over det omgivende, stærkt kuperede landskab og
de tilgrænsende sø- og havområder: ArresØ mod øst, Isefjorden mod vest
og Kattegat mod nord.
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Det bakkede terræn og engene langs Arrenakke Å har været brugt til
græsning og skovdrift i århundreder. I første halvdel af dette århund-
rede er der udstykket og bygget enkelte sommerhuse på arealerne, her-
under et mindre sommerhus af træ på toppen af Store Arrenakke Bakke.
Arrenakkegård er den eneste større, ældre bebyggelse i området. I de
seneste ca. 50 år er der sket en betydelig opvækst af træer og buske,
ligesom der er sket tilplantninger i området, hvilket forringer ud-
sigtsforholdene. Området er af stor landskabelig og naturhistorisk
værdi.

Den fredning, som fredningsnævnet har besluttet, er en arealmæssig ud-
videlse af det tidligere fredede område fra 1949 og skaber samtidig
mulighed for bedre regulering af arealernes pleje og især en sikring
af de enestående udsigtsforhold.

Tidligere fredning
Ca. l ha af området er tidligere fredet ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. januar 1949. Formålet med denne fredning var navnlig at
sikre udsigten fra bakkerne mod Arresø.

Fredningen fastsætter vilkår for beplantningen på ejendommene på Store
Arrenakke Bakke samt fastsætter vilkår for offentlighedens færdsel og
ophold i området som helhed.

Fredningssagens forløb

Matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose
I efteråret 1990 var ejendommen på toppen af Store Arrenakke Bakke sat
til salg som dødsbo. Skov- og Naturstyrelsen indledte forhandlinger
med boet for ved offentlig erhvervelse at fjerne sommerhuset på ejen-
dommen og åbne denne som offentlig opholdsareal. Ejendommen blev imid-
lertid afhændet til anden side.

I februar 1991 nedlagde Frederiksborg Amt, efter anmodning fra Dan-
marks Naturfredningsforening, midlertidigt forbud mod, at der på ejen-
dommen skete ændringer, der kunne vanskeliggøre den forestående fred-
ningssag. Forbudet tinglystes på ejendommen og udløb i februar 1992.

I juli 1992 blev det endelige fredningsforslag offentliggjort og i
september samme år afholdtes offentligt møde i sagen. I den mellemlig-
gende periode fik ejerne løbende underretning om sagens stade og in-
tentionerne med fredningen.
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I juni 1993 bestemte Fredningsnævnet ved en delafgørelse, at det of-
fentlige skulle overtage ejendommen i medfør af naturbeskyttelseslo-
Vens § 38, stk. 4. I december samme år bestemte Naturklagenævnet imid-
lertid enstemmigt at ophæve Fredningsnævnets afgørelse, idet "formålet

med den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m., der bl.a.

er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes ad stierne og

opholde sig i fredningsområdet og at friholde udsigten fra Store Arre-

nakke Bakke bl.a. mod Arresø, vil kunne opfyldes i tilstrækkeligt om-

fang, uden det er nødvendigt for det offentlige at overtage matr.nr. 6

p og 6 i og fjerne sommerhuset på matr.nr. 6 p. "

I juni 1994 fremkom fredningsnævnet med en tilkendegivelse overfor
ejerne af ejendommen om den fremtidige frednings indhold og konsekvens
for ejendommen. Tilkendegivelsen indeholdt samtidig en tilladelse, ef-
ter ansøgning, til udvidelse af det eksisterende sommerhus med 16,5 m2

og 40 m2 terrasse og et afslag på ansøgning om nedrivning og erstatning
af det eksisterende sommerhus med et nyt på 75 m2 med ændret beliggen-
hed. Der meddeltes tilladelse til hegning til dyrehold, og det blev
tilkendegivet, at den endelige kendelse ville indeholde bestemmelser
om et 100 m2 stort offentligt opholdsareal på.toppen af bakken.

I november 1994 traf Fredningsnævnet delafgørelse om udlæg af et of-
fentligt opholdsareal på ca. 10 x 7,5 m på toppen af bakken med adgang
fra stien på vilkår, at arealet fremover skal henligge med græs-/urte-
vegetation uden faste anlæg. Videre at arealet mod sommerhuset afskær-
mes af en maksimalt 1,5 m høj bevoksning, der kan stige til maksimalt
2,5 m ved bakkefod på ejendommen.

I marts 1995 indgav ejerne fornyet ansøgning om frit at kunne vælge
mellem enten at udføre den 16,5 m2 store tilbygning eller at opføre en
ny længebebyggelse af samme areal (51,2 m2). Der søgtes samtidig om an-
læg af ny vej som adgang for matr.nr. 6 r og om, at de offentlige sti-
er markeres særligt i terrænet, og at private stier effektivt afspær-
res for publikum. I juni 1995 meddelte Fredningsnævnet afslag på byg-
geansøgningen og på anlæg af ny vej som adgang for matr.nr. 6 r.

I april 1995 bestemte Naturklagenævnet ved delafgørelse, at der udlæg-
ges to arealer a 4 x 1 m (i alt 8 m2) til offentligt ophold samt even-
tuel opstilling af to bænke parallelt med stien ved det højeste punkt
på store Arrenakke Bakke.

I januar 1997 meddelte Fredningsnævnet ejerne efter ansøgning delvis
tilladelse til visse ombygninger. Ejerne havde ansøgt om 1) en byg-
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ningsudvidelse på 19,5 m2 i fysisk forlængelse af den i juni 1994 med-
delte tilladelse til en bygningsudvidelse på 16,5 m2, 2) etablering af
en kælder på 36 m2 med udvendig trappeadgang under den tilladte udvi-
delse på 16,5 m2 samt under den ansøgte udvidelse på 19,5 m2, lukning
af eksisterende verandaoverdækning (6 m2) med vinduespartier, 4) isole-
ring/efterisolering af tag og vægge samt udvendig trappebeklædning, og
5) etablering af et befæstet gangareal omkring hele bebyggelsen i en
afstand af 3-4 m fra sokkel. Fredningsnævnet fandt alene grundlag for
at meddele tilladelse til pkt. 4-5. I juni 1997 stadfæstede Naturkla-
genævnet denne afgørelse for så vidt angår pkt. l, men meddelte samti-
dig tilladelse på vilkår til pkt. 2-5.

Matr.nr. 6 s Karsemose
I november 1994 har ejerne af ejendommen over for fredningsnævnet
fremsat begæring om at tage stilling til eventuelle højdebegrænsninger
for vegetationen på ejendommen, at der dispenseres til forlægning af
den private fællesvej syd for ejendommen, og at der fastsættes størst
mulig a conto udbetaling af erstatning og godtgørelse.

I december 1994 har fredningsnævnet meddelt, at den generelle bestem-
melse vedrørende bevoksning i Overfredningsnævnets kendelse af 18. ja-
nuar 1949 videreføres, at nedlæggelse af den private fællesvej ligger
uden for nævnets myndighedsområde, og at fredningsforslaget ikke i væ-
sentlig grad afviger fra gældende bestemmelser, og at nævnet på denne
baggrund ikke finder anledning til at imødekomme ønsket om en a conto
udbetaling.

Øvrige ejendomme
Fredningsnævnet har herudover modtaget bemærkninger fra ejerne af føl-
gende ejendomme:

matr.nr. 2 a Karsemose: protesterer mod forbud mod granplantning,
matr.nr. 80 kp Melby: ønsker kun fredning af en del af ejendommen,
matr.nr. 80 ø Melby: protesterer mod fredning,
matr.nr. 58 r Melby: protesterer mod fredning af ejendommen, foreslår
fredning af matr.nr. 58 m Melby, og
matr.nre. 58 s, 58 q og 80 aa Melby: protesterer mod fredning.

Fredningsnævnet har herefter færdiggjort fredningssagen og tiltrådt de
af forslagsstillerne, Danmarks Naturfredningsforening, angivne fred-
ningsformål.
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I overensstemmelse med fredningens formål har fredningsnævnet fastsat
bestemmelser for beplantningen i området i det hele, navnlig på ejen-
dommene på toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, samt bestemmel-
ser for offentlighedens færdsel og ophold i området, herunder udlæg-
ning af stier til og fra bakkerne. Derudover fastsættes der bestemmel-
ser for gennemførelse af pleje af de fredede arealer.

Påstande og synspunkter for Naturklagenævnet
Kaj Mortensen (del af matr.nr. 2 a Karsemose) efterlyser en afklaring
af, ~ amtet kan hjælpe med at sætte hegn om arealerne, om der må hø-
stes hø på arealerne, om der må gødskes med kunstgødning eller natur-
gødning, om der må sprøjtes, samt om græsarealerne må omlægges. videre
er erstatningens størrelse blevet påklaget.

Britta Fladeland Iversen (matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose) finder,
at fredningen hindrer muligheden for udstykning til sommerhuse, opfø-
relse af ridehus, opstilling af lysmaster samt etablering af vindmøl-
le. Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.

Jesper Thing-Simonsen (matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose) har påklaget
erstatningens størrelse.

Annette og Frank Byrlov (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose) finder det ik-
ke korrekt, at allerede 1949-fredningen skulle have skabt offentlig
adgang til/på ejendommen. Det anføres videre, at der er vundet hævd på
den eksisterende, afskærmende beplantning og at det af fredningsbe-
stemmelserne bør fremgå, at der er ret til at tilplante med en højde
af op til 2,5 m. Eksisterende enebærbevoksning bør undtages fra af-
drivning. Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.

Annette og Frank Byrlov (tidligere ejere af matr.nr. 6 s Karsemose)
finder, at der er vundet hævd på den eksisterende kratbevoksning på
ejendommen. Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.

Kirsten og Søren Levy (matr.nr. 6 r Karsemose) finder det af hensyn
til indbliksgener samt støj forhold ikke rimeligt, at bevoksningen mod
Helsingevej skal afdrives. Videre er erstatningens størrelse blevet
påklaget.

Frederiksborg Amt har afgivet følgende bemærkninger:

Vedr. matr.nr. del af 2 a Karsemose. Amtet er ikke bekendt med an-
søgning om hegning og bemærker, at der i fredningsforslaget ikke
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er indispensabelt forbud mod hegning. Amtet kan yde tilskud til
hegning ved afgræsning på vilkår, at arealerne ikke gødskes,
sprøjtes eller omlægges. Der er ingen andre restriktioner for
landbrugsarealer end forbudet mod flerårige, udsigtshæmmende af-
grøder.

Vedr. matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose. Der kan allerede med ad-
ministrationen af planlovens bestemmelser og regionplanen for Fre-
deriksborg Amt ikke forventes meddelt tilladelse til udstykning af
sommerhuse, opførelse af ridehus, opstilling af lysmaster og etab-
lering af vindmølle.

Vedr. matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose. Med en skærmende bevoksning
med en højde af maksimalt 1,5 m kan voksne af normalhøjde skue
uhindret ud over landskabet i overensstemmelse med selve frednin-
gens formål. Sommerhuset og de husnære opholdsarealer er derved
afskærmet fra de offentlige opholdspladser dels ved bevoksningen
af roser og ene, dels ved at ligge lavere i terrænet. Med begrebet
ubeplantning" menes plantede træer, ikke spontant indvandret be-
voksning af spredt ene.

Vedr. matr.nr. 6 s Karsemose. Ejendommen kan, ligesom de øvrige,
tillades omgivet af hække af hensyn til privatlivets fred. Det be-
mærkes, at der ikke med fredningsforslaget fastlægges nye og æn-
drede regler for offentlighedens færdsel forbi denne ejendom.

Vedr. matr.nr. 6 r Karsemose. Der er mulighed for at opretholde
skærmende beplantning omkring ejendommen. Plejen vil have til for-
mål at sikre udsigtsforholdene. Grunden ligger lavt, og oprethol-
delse af fyr vil næppe virke udsigtshæmmende. Ved fældning eller
udskiftning erstattes med løv.

Naturklagenævnets afgørelse
I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, har
deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),
J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Niels J.

Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .

7 af nævnets medlemmer (Bent Jacobsen, J.J. Bolvig, Leif Hermann,
Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Ta-
anquist) mod 1 (Aage Brusgaard) skal udtale:
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Under hensyntagen til formålet med fredningen, herunder at bevare de
store naturværdier og offentlighedens adgang til dele af området, samt
til at sikre naturpleje og naturgenopretning af arealerne, tiltrædes
fredningen med den fredningsafgrænsning, der fremgår af fredningsnæv-
nets kort af november 1996 samt med det fredningsindhold, der fremgår
af fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 - dog med nedenstå-
ende ændringer.

Mindretallet (Aage Brusgaard) finder, at fredningsinteresserne er til-
strækkeligt tilgodeset ved lovgivningens almindelige reguleringer og
ved lodsejernes hidtidige hensynsfulde råden.

Det bestemmes, på opfordring fra en enig kreds af lodsejere, at ændre
på det offentligt tilgængelige stisystem med det formål at kunne gå
rundt i bakkerne ad et nærmere fastlagt stiforløb fremfor som i dag,
hvor offentligheden er henvist til alene at kunne gå frem og tilbage i
bakkerne mellem Arrenakkevej og Helsingevej.

Forløbet af det nye stisystem indenfor fredningsafgrænsningen medfører
følgende ændringer: 1) Den i fredningskendelsen af 18. januar 1949
fastlagte sti fra Arrenakkevej, overfor skellet mellem de nu benævnte
matr.nr. 80 g Melby og 80 lf smst., til Lille Arrenakke Bakke retable-
res. Den eksisterende sti fra Arrenakkevej, i skellet mellem matr.nr.
6 c Karsemose og 7 a smst., til Lille Arrenakke Bakke nedlægges. 2)
Stiforløbet fra Lille Arrenakke Bakke, forbi Store Arrenakke Bakke,
til det sydvestlige hjørneskel på matr.nr. 6 p smst. fastholdes. 3)
Der etableres en ny stiforbindelse fra det sydvestlige hjørneskel på
matr.nr. 6 p smst., der på matr.nr. 7 a smst., først mod syd, derefter
mod øst, og endelig mod nord følger brynet af den eksisterende bevoks-
ning på matr.nr. 7 a smst. op til den private fællesvej ved sydskellet
på matr.nr. 6 s smst. 4) Stien følger herefter mod øst den private
fællesvej langs sydskellet på matr.nr. 6 s smst. indtil dennes sydøst-
lige hjørneskel. 5) Der etableres et nyt stiforløb fra det sydøstlige
hjørneskel på matr.nr. 6 s smst., der på matr.nr. 6 r smst. følger den
private fællesvej mod nord langs østskellet på matr.nr. 6 s smst., vi-
dere over matr.nr. 6 r smst., videre over matr.nr. 6 k smst., videre
over matr.nr. 6 o smst., videre på matr.nr. 2 a smst. langs skellet
til matr.nr. 6 c smst., videre på matr.nr. 2 h smst. langs skellet til
først matr.nr. 6 c smst. derefter matr.nr. 6 af smst. indtil tilslut-
ningen til den eksisterende sti mellem Helsingevej og Arrenakkevej.

De øvrige udlagte stier indenfor fredningsafgrænsningen berøres ikke
af denne bestemmelse og fastholdes.
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Fredningen skal herefter ikke være til hinder for, at den offentlige
sti i matr.nr. 6 p Karsemoses sydskel kan nedlægges.
Det bestemmes videre, at det af plejeplanen tydeligt skal fremgå, at
denne har til formål at sikre bevarelsen af det lange, frie udsyn fra
Lille og Store Arrenakke Bakker i det hele. Denne tydeliggørelse inde-
bærer, at der på matr.nr. 7 a Karsemose etableres en åbentstående ud-
sigtsplads på toppen af Lille Arrenakke Bakke i overensstemmelse med
angivelserne herom på fredningskortet, at bevoksningen udenom ud-
sigtspladsen, efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller afdrives
i fornødent omfang, at bevoksningen på toppen af Store Arrenakke Bak-
ke, på matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs dennes vestskel, ikke må nå
en højde af over l,S m, og at bevoksningerne på matr.nr. 6 k, 6 r og 6
s alle Karsemose, efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller af-
drives i fornødent omfang.

Det bestemmes endeligt at indrømme de lodsejere, der i medfør af fred-
ningskendelsen har fået påbud om at afdrive deres nåletræer inden ud-
gangen af 1997, en længere frist for afdrivning. Afdrivningen skal så-
ledes være foretaget inden udgangen af år 2000.

Idet fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 ophæves, fastsæt-
tes herefter følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, der
er afgrænset og opdelt, som det fremgår af det kort, der hører til Na-
turklagenævnets afgørelse (fredningskortet), og som omfatter alle de
på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.

§ 1. Fredningens formål
Fredningen har til formål at sikre, at de enestående udsigtsfor-
hold over landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat be-
vares, at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdi-
er i området bevares og forbedres, og at offentlighedens ad-
gangs- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres gen-
nem et stisystem og fastlæggelse af offentlige opholdsarealer.

§ 2. Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure, jagt-
hytter og lignende. Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væ-
sentligt. Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved byg-
ningens ydre ændres, foretages efter fredningsnævnets forudgåen-
de godkendelse. Fredningsnævnet kan dog godkende bygninger, der
er nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrug.
Stk. 2. Sommerhuset på matr.nr. 6 p Karsemose må i overensstem-
melse med Naturklagenævnets delafgørelse af 23. marts 1995 udvi-
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des med 16,5 m2, og tilbygges med en 40 m2 stor uoverdækket ter-
rasse. I overensstemmelse med nævnets afgørelse af 27. juni 1997
kan der tillige etableres kælder under bygningsudvidelsen, fore-
tages inddækning af veranda samt etableres et befæstet gangareal
rundt om bebyggelsen. Der er ved denne afgørelse taget endelig
stilling til byggemulighederne på ejendommen.

Andre konstruktioner og anlæg
Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis
må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner,
motorbaner, flyvepladser eller oplags- og lossepladser. Der må
ikke anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg eller skæm-
mende indretninger, og der må ikke føres luftledninger hen over
det fredede område. Der må ikke anbringes campingvogne og lig-
nende, og der må ikke opstilles telte.

Stk. 2. Der etableres en offentlig P-plads med et areal på 8 x
12 m med plads til 5 personbiler på matr.nr. 7 a Karsemose umid-
delbart nord for den private fællesvejs udmunding iHelsingevej,
som vist på udsnit af fredningskortet.

Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,
planering eller afgravning.

Veje og stier
Der etableres et nyt stisystem som vist på fredningskortet. Sti-
systemet består af en trampesti uden belægning. Det nye stisy-
stem medfører, at den eksisterende sti fra Arrenakkevej til Lil-
le Arrenakke Bakke nedlægges og erstattes af en ny adgang til
Lille Arrenakke Bakke ved at retablere den i fredningskendelsen
af 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej. Der må etab-
leres stiforbindelse over matr.nr. 7 a Karsemose til golfbanen,
men herudover må der ikke anlægges nye veje eller stier eller
foretages omlægninger af eksisterende veje eller stier. Dog er
fredningen ikke til hinder for, at den offentlige sti i sydskel-
let til matr.nr. 6 p kan nedlægges.

Beplantning
Yderligere tilplantning på ejendommene må ikke hindre det lange,
frie udsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, og ek-
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sisterende nåletræsbeplantning for området i det hele skal af-
drives inden udgangen af år 2000.

Stk. 2. Beplantningerne og bevoksningerne på ejendommene i områ-
det i det hele må ikke nå en højde, der hindrer det lange, frie
udsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker. Som følge
heraf beskæres eller afdrives beplantningerne og bevoksningerne
i fornødent omfang på følgende ejendomme, dog efter forudgående
aftale mellem ejerne og plejemyndigheden: matr.nre. 6 i, 6 p, 6
s, 6 r, 6 k, 6 o, 6 c og 7 a, alle Karsemose. Beplantningen på
matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs skellet mod matr.nr. 7 a
Karsemose må på toppen af Store Arrenakke Bakke ingensinde nå en
højde af over 1,5 m. Højden kan herfra stige til maksimalt 2,5 m
ved bakkefod på ejendommen. Den nærmere afgrænsning af beplant-
ningen på matr.nr. 6 i og 6 p sker efter aftale mellem ejerne og
plejemyndigheden.

Stk. 3. Beplantningen og bevoksningen på den i fredningskendel-
sen af 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej til toppen
af Lille Arrenakke Bakke afdrives i fornødent omfang. Den eksi-
sterende sti fra Arrenakkevej til Lille Arrenakke Bakke nedlæg-
ges og ny tilplantes i fornødent omfang med en egnskarakteristisk
beplantning.

Ret til færdsel og ophold
Ud over den færdselsret, naturbeskyttelseslovens regler åbner
mulighed for på arealerne, har offentligheden ret til færdsel
til fods på det stisystem, som er vist på fredningskortet, jf. §

5. Offentligheden har dog ikke i medfør af fredningen ret til at
færdes ad stien i ma~r.nr. 6 p Karsemoses sydskel. Der udlægge s
endvidere på Store Arrenakke Bakke (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemo-
se) 2 offentlige opholdsarealer på hver 4 x 1 m, hvor der er mu-
lighed for opsætning af bænke, og på Lille Arrenakke Bakke
(matr.nr. 7 a Karsemose) et offentligt opholdsareal på 75 m2

,

begge som vist på kortudsnit. Disse arealer skal fremover hen-
ligge med lav græs-/urtevegetation og med fri udsigt.

Naturpleje
Frederiksborg Amt udarbejder en plejeplan, der forhandles med og
tilsendes ejerne.

Stk. 2. Amtet iværksætter plejeforanstaltninger, f.eks. rydning
af bevoksninger, slåning eller afgræsning. Ved afgræsning kan
der ske hegning med sædvanlige kreaturhegn. Pleje skal ske uden
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udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke, eller i
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.

Stk. 3. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en af
amtet fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede eje-
ren, såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsat
frist, og ellers amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæ-
ring, sammenbæring eller kørsel til fast vej. Der henvises til
de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede områder,
for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 551 af
22. juni 1992.

§ 9. Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, at
lovens §§ 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområ-
det i det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestem-
melserne.

§ 10. Dispensationer
Dispensationer fra §§ 2-7 kan meddeles af fredningsnævnet, når
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50.

§ 11. Ophævelse af tidligere fredning
Nærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18.
januar 1949 vedrørende samtlige ejendomme: matr.nre. 2 a, 2 d
(udgået, sammenlagt med 2 h), 6 a (udgået, sammenlagt med 7 a),
6 i, 6 l, 6 p, 6 s, 7 a og 7 d (udgået, sammenlagt med 7 a) alle
Karsemose by, Vinderød. Matr.nre. 80 b, 80 c, 80 d, 80 e, 80 f,
80 g, 80 h, 80 i, 80 k, 80 bc og 80 y alle Melby by, Melby.
Matr.nr. 9 a Vinderød by, Vinderød.

På Naturklagenævnets vegne

(:\~ f-Iti .#'/ !ddA0~,~
Bent J'~obsen

Iviceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.
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FORTEGNELSE
over matrikelnumre der er omfattet af

Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998

Karsemose by, Vinderød: 2 al 2 hl 6 afl 6 Cl 6 il 6 kl 6 11 6 0l 6 PI

6 rI 6 SI 7 al 7 cql 7 k.

Vinderød by, Vinderød: 9 a.

Melby by, Melby: 80 g.
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Skovp og Naturstyrefsen

: o FEB. 1998

REG. NR. 1'6~ \ . 00

Naturklagenævnets afgørelse
af 6. februar 1998

om erstatning i anledning af fredningen af
Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,

Frederiksborg Amt
(sag nr. 97-111/200-00001).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truf-
fet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidigt besluttede
fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning eller godtgørelse til ejerne
af 12 ejendomme med i alt 622.120 kr.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er forelagt Naturklagenævnet
til efterprøveIse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsen
er tillige påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af 5 ejere.

Under henvisning til naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser og
fredningskendelsen af 18. januar 1949 finder fredningsnævnet ikke, at
fredningsafgørelsen generelt medfører en værdiforringelse af ejendom-
mene, der kan begrunde en erstatning i medfør af lovens § 39, stk. 1.

Med samme henvisning finder fredningsnævnet heller ikke, at den adgang
og færdselsret for offentligheden, der hjemles ved fredningsafgørel-
sen, kan begrunde et generelt krav på erstatning for gener for lods-
ejerne.

Fredningsnævnet finder heller ikke under henvisning til behandlingsti-
den for fredningssagen grundlag for at tillægge ejerne, herunder ejer-

~ ne af de ejendomme der er udgået af fredningen, en generel erstatning.

AI;::) \~qb"" \:L\I jQ.- 0032-
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I overensstemmelse med sædvanlig praksis er der ikke tilkendt offent-
lige ejere erstatning.

Fredningsafgørelsens bestemmelser om beplantningsforbud og afdrivning
af nåletræsbeplantning finder fredningsnævnet derimod berettiger til
en erstatning afhængig af arealets størrelse og beplantningens inten-
sitet.

Ligeledes tillægger fredningsnævnet ejere af private ejendomme, der
fredes, en erstatning på 1.000 kr., medmindre ejerne på andet grundlag
har krav på en større erstatning.

Fredningsnævnet har herudover, i medfør af naturbeskyttelselovens §

39, stk. 2, tilkendt enkelte lodsejere en særlig godtgørelse på bag-
grund af rådighedsindskrænkninger m.v.

Erstatningskrav over for Naturklagenævnet
Ejeren af del af matr.nr. 2 a Karsemose By, Vinderød har fremsat krav
om større erstatning vedrørende tab som følge af dyrkningsforbud for
juletræer og pyntegrønt, tab som følge af forringelse af ejendommens
værdi og forringelse som følge af begrænsninger i rådighedsretten, of-
fentlig adgang og jagtmuligheder (erstatningskrav 507.933 kr., til-
kendt erstatning 270.000 kr.).

Ejeren af matr.nr. 7a, 6 c og 6 o Karsemose By, Vinderød har fremsat
krav om erstatning vedrørende 1) tab som følge af forringelse af ejen-
dommens værdi, herunder begrænsninger i adgangen til sommerhusudstyk-
ning, begrænsninger vedrørende ny bebyggelse og manglende muligheder
for udvidelse af den eksisterende bolig med større havestue samt opfø-
relse af ridehus, forbud mod opstilling af lysmaster, anlæg af parke-
ringsplads ved Helsingevej, bortfald af adgang til terrænændringer,
generelt forøget offentlig adgang og udlæg af offentligt opholdsareal
(75 m2) på Lille Arrenakke Bakke (500.000 kr.), 2) tab som følge af
forbud mod opførelse af vindmølle (675.602 kr.), 3) tab som følge af
dyrkningsforbud og afdrivning af nåletræer (44.775 kr.), og 4) nedsat
jagtlejeindtægt (110.000 kr.). Tilkendt erstatning i alt 180.000 kr.
Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsulentbi-
stand (2.500 kr., + 4.795 kr.).

Ejeren af matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose By, Vinderød har fremsat krav
om større erstatning vedrørende tab som følge af forringelse af ejen-
dommens værdi ved den nære beliggenhed til de offentlige opholdsarea-
ler (erstatningskrav ikke under 50.000 kr., tilkendt erstatning 30.000
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.le kr.). Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsu-
lentbistand (2.500 kr.).

Ejerne af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød har fremsat er-
statningskrav vedrørende tab som følge af forringelse af ejendommens
værdi. Kravet vedrører dels en af fredningsnævnet i juni 1994 meddelt
oplysning om, at-nævnet var sindet at åbne et offentligt opholdsareal
på 10 x 10 m på ejendommen (toppen af Store Arrenakke Bakke), på hvil-
ket grundlag ejerne har gjort gældende at have mistet en fortjeneste
på ca. 900.000 kr. ved daværende, i den forbindelse, afbrudte salgs-
forhandlinger. Dels vedrører kravet en påstand om en generel nedgang i
ejendommens handelsværdi som følge af fredningen, herunder navnlig of-
fentlighedens øgede adgang og ophold, bl.a. i tilknytning til etable-
ring af en P-plads ved Helsingevej. Videre har ejerne fremsat påstand
om et godtgørelsesbeløb større end de af fredningsnævnet allerede til-
kendte 20.000 kr., som følge dels af fratagelse af ejernes faktiske
adgang til frit at kunne disponere over ejendommen i salgsøjemed, dels
som følge af langvarig sagsbehandling.

De forhenværende ejere af matr.nr. 6 s Karsemose By, Vinderød (nuvæ-
rende ejere af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød) har fremsat
krav om erstatning, større end de tilkendte 30.000 kr., i det væsent-
ligste med de samme begrundelser som anført ovenfor under matr.nr. 6 i
og 6 p Karsemose By, Vinderød. For denne ejendom gøres det gældende,
at ejerne mistede en fortjeneste på ca. 100.000 kr. og i stedet måtte
tåle et tab på ca. 400.000 kr. ved et tvangssalg i sommeren 1995, i
alt ca. 500.000 kr.

For begge ejendomme, matr.nr. 6 i og 6 p samt matr.nr. 6 s, har ejer-
ne/henholdsvis de forhenværende ejere yderligere fremsat krav om dæk-
ning af udgifter til advokatbistand med 39.400 kr. ekskl. moms.

Ejerne af matr.nr. 6 r Karsemose By, Vinderød har fremsat krav om
større erstatning dels som følge af påbudet om afdrivning af nåletræ-
erne på ejendommen (tilkendt erstatning 25.000 kr.), dels som følge af
den nære beliggenhed tilopholdsarealerne på Store Arrenakke Bakke
(tilkendt erstatning 20.000 kr.). Ejerne finder det ulogisk, at ejen-
dommen matr.nr. 6 k Karsemose By, Vinderød har fået tilkendt en større
erstatning (30.000 kr.) til trods for, at denne ejendom er beliggende
i større afstand fra Store Arrenakke Bakke. Videre har ejerne fremsat
krav om dækning af allerede afholdte udgifter til advokatomkostninger
(4.375 kr.).



4
.e Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer
(Bent Jacobsen (formand), J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann,
Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Ta-
anquist) .

Ved behandlingen af erstatningskravet vedrørende lb.nre. 5 og 5A har
deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),
J.J. Bolvig, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Niels J.
Langkilde, Palle Kiil, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .

Naturklagenævnet skal udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet tiltrådt, at Ar-
renakke Bakker m.m. fredes efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6,
dog med en række ændringer af de fredningsbestemmelser, som frednings-
nævnet har fastsat.

Erstatningen i anledning af fredningen fastsættes til et beløb, der
modsvarer den nedgang i de enkelte ejendommes handelsværdi, der skyl-
des de ved fredningen pålagte begrænsninger i rådigheden, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 1.

Naturklagenævnet kan tiltræde de af fredningsnævnet i erstatningsafgø-
relsen af 17. december 1996 anførte principper for tilkendelse af er-
statning.

For så vidt angår de enkelte erstatningskrav bemærkes:

Lb.nr. 1. Et flertal på 5 medlemmer finder, at den forringelse af
ejendommens handelsværdi, der sker ved gennemførelsen af fredningen,
alene kan henføres til beplantningsforbuddet. Der skønnes i øvrigt ik-
ke at ske værdiforringelse på ejendommen som følge af mistet herlig-
hedsværdi eller andet. Idet der tillige er taget hensyn til, at fri-
sten for afdrivning af eksisterende nåletræsbeplantning er udskudt til
udgangen af år 2000, fastsættes erstatningen skønsmæssigt til 200.000
kr.

Mindretallet (Aage Brusgaard, Niels J. Langkilde og Hans Chr. Schmidt)
stemmer for at stadfæste fredningsnævnets erstatningstilkendelse på
270.000 kr.

Lb.nr. 3. Der er tale om en ejendom med forholdsvis dårlige jorder,
hvoraf en del tillige er pålagt fredskovspligt. Ejendommen har imid-
lertid en attraktiv beliggenhed, hvorfor boligværdien ved et eventuelt
salg formentlig vil blive tillagt en betydelig værdi. Der må derfor
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•e ved erstatningsfastsættelsen tages særligt hensyn til de øgede gener,
der kan forventes som følg~ af fredningssagen, navnlig forbuddet mod
beplantning og øgede gener som følge af offentlighedens adgang, idet
det dog bemærkes, at offentligheden allerede i medfør af naturbeskyt-
telseslovens almindelige regler i et vist omfang har adgang ad stier
og til udyrkede, ikke-indhegnede arealer. Erstatningen kan herefter
enstemmigt fastsættes til skønsmæssigt 320.000 kr.

Lb.nr. 5. Naturklagenævnet har ved delafgørelse af 28. april 1995
fastsat en erstatning på 50.000 kr. som følge af de gener, fredningen
på daværende tidspunkt skønnedes at ville påføre ejendommen. Erstat-
ningen er blevet stadfæstet af Taksationskommisssionen ved kendelse af
25. august 1995. Fredningsnævnet har herudover tilkendt ejerne en
godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2 på 20.000 kr. i
anledning af tab ved i en periode under fredningssagens forløb ikke at
have kunnet udnytte ejendommen som hidtil.

Et flertal på 6 medlemmer skal udtale:

Naturklagenævnets tiltrædelse af fredningen skønnes efter en konkret
vurdering ikke at ville påføre ejendommen gener, der herudover kan be-
grunde yderligere erstatning eller godtgørelse. Der er herved navnlig
lagt vægt på, dels at det nu fastlagte offentlige stisystem flyttes
væk fra ejendommens sydskel, dels at allerede fredningen af 18. januar
1949 stedse har påbudt ejerne at vedligeholde beplantningen i dennes
vestskel på en ikke-udsigtshæmmende måde. Fredningens bestemmelser
vedrørende beplantningen på toppen af Store Arrenakke Bakke (§ 6) fin-
des således ikke at udgøre en skærpelse af de hidtil gældende bestem-
melser, men derimod alene en præcisering. Flertallet stemmer for at
stadfæste godtgørelsesbeløbet på 20.000 kr.

Et mindretal (Svend Aage Jensen og Hans Chr. Schmidt) stemmer for at
tilkende en højere godtgørelse. Et andet mindretal (Niels J. Langkil-
de) stemmer for at tilkende en væsentlig højere godtgørelse.

Lb.nr. 5A. Fredningsnævnet har tilkendt ejerne en erstatning på 30.000
kr. som følge af de gener, som fredningen skønnes at vil påføre ejen-
dommen, herunder den nære beliggenhed tilopholdsarealerne ved Store
Arrenakke Bakke. Naturklagenævnets tiltrædelse af fredningsforslaget
skønnes efter en konkret vurdering ikke at ville påføre ejendommen ge-
ner, der herudover kan begrunde yderligere erstatning. Nævnet har her-
ved navnlig lagt vægt på, at dele af det nu fastlagte stiforløb flyt-
tes væk fra ejendommens sydskel. Den tilkendte erstatning på 30.000
kr. stadfæstes enstemmigt.



6

ve Lb.nr. 6. Under hensyn til ejendommens beliggenhed i forhold til of-
fentlige opholdsarealer, samt under hensyn til bestemmelserne om af-
drivning af nåletræsbeplantningen, bestemmes det enstemmigt, at er-
statningen forhøjes skønsmæssigt til 55.000 kr.

Lb.nr. 13. Der er tale om et fællesareal tilhørende grundejerforenin-
gen Arrenakkelyng. Arealet er ikke ansat med nogen selvstændig værdi.
Grundejerforeningen som sådan ses ikke at have lidt noget tab som føl-
ge af fredningen, og der findes derfor ikke anledning til at fastsætte
nogen erstatning.

De erstatnings- og godtgørelsesbeløb, som fredningsnævnet har tilkendt
de øvrige ejere, stadfæstes enstemmigt.

For offentlighedens færdselsret på de på fredningskortet viste stier i
området, dog kun for så vidt angår de stiforløb der ikke allerede er
fastlagt ved fredningskendelsen af 18. januar 1949, tilkendes en er-
statning på 10 kr. pr. lb.m.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 17. december 1996 ophæves, fastsæt-
ter Naturklagenævnet herefter erstatning således:

Lb.

nr.

1. Kaj Mortensen

Matr.nr. 2 a Karsemose By, Vinderød

Erstatning 200.000 kr.

Stierstatning, 84 m a 10 kr. pr. lb.m. 840 kr.

I alt 200.840 kr.

2. Helsingør Folkeskoles Spareforening

Matr.nr. 2 d og 2 h Karsemose By, Vinderød

Erstatning 1.000 kr.

Stierstatning, 124 m a 10 kr. pr. lb.m. 1.240 kr.

I alt 2.240 kr.
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3. Britta Fladeland Iversen

Matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose By, Vinderød

Erstatning

Stierstatning, 178 m a 10 kr. pr. lb.m.

I alt

4. Jesper Thing-Simonsen

Matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose By, Vinderød

Erstatning

5. Annette og Frank Byrlov

Matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød

Erstatning

Godtgørelse (naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2)

I alt

5a. Annette og Frank Byrlov, tidligere ejere af

Matr.nr. 6 s Karsemose By, Vinderød

Erstatning

Se. Jørgen Juul

Matr.nr. 6 k Karsemose By, Vinderød

Erstatning

Stierstatning, 33 m a 10 kr. pr. lb.m.

I alt

6. Søren Levy

Matr.nr. 6 r Karsemose By, Vinderød

Erstatning

Stierstatning, 105 m a 10 kr. pr. lb.m.

I alt

7

320.000 kr.

1.780 kr.

321.780 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

20.000 kr.

70.000 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

330 kr.

30.330 kr.

55.000 kr.

1.050 kr.

56.050 kr.
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7. Jens Flemming Jarlov

Matr.nr. 7 k og 7 cg Karsemose By, Vinderød

Erstatning 1.000 kr.

8. Peder J. ArnosPedersen

Matr.nr. 9 a Vinderød By, Vinderød

Erstatning 5.000 kr.

12. Jens Jørgen Vive Larsen (udgået af fredningen)

Matr.nr. 80 be Melby By, Melby

Godtgørelse (naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2) 5.000 kr.

De tilkendte erstatningsbeløb, i alt 727.240 kr., forrentes efter na-
turbeskyttelseslovens § 39, stk. 3 fra den 17. december 1996 (datoen
for fredningsnævnets afgørelse) med en årlig rente, der svarer til
Danmarks Nationalbanks diskonto.

De tilkendte godtgørelsesbeløb, i alt 25.000 kr., tillægges ikke for-
rentning, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2.

Erstatnings- og godtgørelsesbeløbene til lb.nr. 5 og 5A er udbetalt
forlods.

Fredningsnævnet har tillagt en række ejere godtgørelse for sagkyndig
bistand med i alt 20.000 kr. I godtgørelse for nødvendig sagkyndig bi-
stand under sagens behandling for Naturklagenævnet tillægges der eje-
ren af lb.nr. 3: i alt 7.295 kr., der udbetales direkte til ejeren,
lb.nr. 4: 2.500 kr., der udbetales direkte til ejd.mægler Helge Nør-
gard, lb.nr. 5 og 5A: 75.000 kr., der udbetales direkte til advokat
Kaare Mønsted og lb.nr. 6: 4.375 kr., der udbetales direkte til eje-
ren, i alt 89.170 kr. (inkl. moms).

Af den samlede erstatning på 727.240 kr. samt renter, det tilkendte
godtgørelsesbeløb på 25.000 kr. (ikke forrentet), og det tillagte om-
kostningsbeløb på 109.170 kr. (ikke forrentet) udreder staten v/Miljø-
og Energiministeriet 75% og Frederiksborg amt 25%.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter na-
turbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de
ejere, som har indbragt fredningsnævnets erstatningsafgørelse for Na-
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Qe turklagenævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skær-
pet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan
ligeledes påklages af miljø- og energiministeren og af Frederiksborg
Amt. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse
er m~ddelt den klageberettigede. Klage indgives til Naturklagenævnet,
Frederiksborggade 15, 1360 København K. Størrelsen af de tillagte
godtgørelsesbeløb samt omkostningsbeløb kan dog ikke påklages, jf. na-
turbeskyttelseslovens §§ 45, stk. log 47.

På Naturklagenævnets vegne

Viceformand
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Modtaget!

iil<ov- og N::IturstvrelsSi

Ar 1996, den 17. december traf Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen

F.S.94/92 Fredning af Arrenakke Bakker m. m.
i Frederiksværk Kommune

følgende

afgørelse:

l. Indledning
Danmarks Naturfredningsforening fremsendte den 26. juni 1992 til det daværende Fred-
ningsnævn for Frederiksborg Amts nordlige fredningskreds endeligt forslag til fredningssag
for Arrenakke Bakker m. v. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt. Nævnet offent-
liggjorde fredningssagen ved annoncering i Frederiksborg Amts Avis og Statstidende den
24. juli 1992 og indkaldte samtidig til offentligt møde den 4. september 1992.

Forud var i henhold til naturfredningslovens § 12 den 27. november 1991 afholdt et offent-
ligt møde med berørte lodsejere og andre interesserede om et foreløbigt fredningsforslag.
Mødet blev afholdt, efter at forslaget var annonceret lokalt og offentligt fremlagt i 4 uger.
Referat af møde samt skriftlige kommentarer blev fremsendt til nævnet.

Det endelige fredningsforslag var ændret i forhold til det foreløbige fredningsforslag. Æn-
dringerne vedrører den nordlige og nord-vestlige fredningsgrænse, hvor der er foretaget en
række mindre justeringer, en række småarealer er udtaget og mod nordvest er et mindre,
offentligt areal inddraget under fredningen.

ll. Baggrunden for fredningsforslaget.
I fredningsforslaget anfører foreningen blandt andet:
"Nordøstsjælland dækkedes henimod den seneste istids afslutning, - for mere end 15 tusinde
år siden - af to kæmpemæssige isbræer. En nordlig kommende fra Sverige og en sydlig fra
Balticum.

Efter isens afsmeltning, der for den nordlige bræs vedkommende foregik ujævnt og stød-
vist, fremstod et landskab med et overfladerelief, der var præget af urolige terrænformer og
mager jord.

Arrenakke Bakker og det kuperede landskab omkring den er dagens håndgribelige bevis på,
at denne udvikling har fundet sted. Arrenakke Bakker er med sine 45 meter, et af de højeste
punkter i den vestlige del af Nordsjælland med vide udsigter over det omgivende landskab
og de tilgrænsende sø- og havområder .

Geologisk set er området et yngre morænelandskab, som har stået som en halvø med mar-
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kante kystskrænter ud mod stenalderhavet "Arrefjord ".

Det bakkede terræn og engene langs Arrenakke Å, som tidligere hed Bydinge Å, har været
brugt til græsning og skovdrift i århundreder. I første halvdel af dette århundrede er der
udstykket og bygget enkelte sommerhuse på arealerne, herunder et mindre sommerhus af
træ på toppen af Arrenakke Bakker. Arrenakkegård er den eneste større ældre bebyggelse i
området. I de seneste 40 år er der sket en betydelig opvækst af træer og buske, ligesom der
er sket tilplantninger i området. Dette forringer de enestående udsigter og truer de værdiful-
de græsningsenges bestande af gøgeurter. Området er af stor landskabelig og naturhistorisk
værdi. "

ill. Tidligere fredning
En godt 1 ha stor del af området er tidligere fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
18. januar 1949. Formålet med fredningen dengang var navnlig at sikre udsigten fra bak-
kerne mod Arresø. I fredningsbestemmelserne anføres,
at der skal være adgang til bakkerne fra landevejen ad nærmere beskrevne stier,
at der ikke på toppen af Lille Arrenille Bakke må opstilles bænke eller rejses flagstænger
o.lign.,
at teltslagning ikke må fmde sted på bakkerne eller ved stien,
at der ikke på disse må afboldes offentlige møder af nogen art,
at cykler ikke må medtages på bakkerne og løse hunde ikke på nogen del af ejendommen,
at der på matr.nr. 6 s, Karsemose ikke må være beplantning højere end husets tag samt,
at der på matr.nr. 6 p og 6 i, Karsemose ikke må være beplantning, der efter nævnets skøn
virker udsigtsforringende.

Det fremgår, at der skal være fri adgang for offentligheden til også Store Arrenakke Bakke
(matr.nr. 6 p og 6 i, Karsemose) uden angivelse af konkret opholdsareal.

Det nye fredningsforslag er således en arealmæssig udvidelse af det tidligere fredede områ-
de og skaber samtidig mulighed for bedre regulering af arealernes pleje og især en sikring
af de enestående udsigtsforhold .

IV. Fredningsforslagets indhold og formål
I motiveringen for det nye fredningsforslag anfører Danmarks Naturfredningsforening, at
foreningen ønsker at medvirke til at bevare de store naturværdier og offentlighedens adgang
til dele af området ved Arrenakke Bakker. Endvidere ønskes muligheden for naturpleje og
naturgenopretning på arealerne udnyttet, og det er foreningens ønske som et led i frednin-
gen, at det eksisterende primitive sommerhus på matr. nr. 6 p, Karsemose by fjernes, såle-
des at den offentlige adgang i bakkerne sker fra vest. Denne ejendom har en helt enestående
beliggenhed på toppen af St. Arrenakke Bakke med vid udsigt til Roskilde Fjord, Kattegat
og Arresø.

Fredningsforslaget omfatter ca. 64 ha og er således både en væsentlig arealmæssig udvidel-
se, en opstramning af plejebestemmelserne og en præcisering af amtets plejepligt, hvorved
det sikres, at de enestående udsigtmuligheder genskabes og vedligeholdes. Endvidere ønskes
stramme regler for nybyggeri og ændring af eksisterende bygningers ydre.
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Frederiksborg Amt er siden indtrådt i sagen som medrejser, og Frederiksværk Kommune
anbefaler fredningen gennemført.

V. ForhandIinger og delafgørelser
vedr. 6 p og 6 i, Karsemose:
I efteråret 1990 var den samlede ejendom matr. nr. 6 p og 6 i, Karsemose sat til salg som
dødsbo for 400.000 kr. Skov- og Naturstyrelsen indledte forhandlinger med boet for ved
offentlig erhvervelse at fjerne det utidssvarende lille sommerhus og åbne ejendommen som
offentligt opholdsareal. Efter Told- og Skattestyrelsens vurdering søgte man at erhverve
ejendommen for 300.000 kr. Ejendommen blev imidlertid den 19. februar 1991 atbændet til
anden side for 302.000 kr.

Den 6. februar 1991 havde Frederiksborg Amt efter anmodning fra Danmarks Naturfred-
ningsforening i medfør af naturfredningslovens § 11 nedlagt midlertidigt forbud mod at der
på ejendommen skete ændringer, der kunne vanskeliggøre fredningssagen. Forbudet tingly-
stes på ejendommen og udløb den 8. februar 1992.

Som nævnt ovenfor offentliggjordes det endelige fredningsforslag den 24. juli 1992 og
offentligt møde atboldtes den 4. september samme år. I den mellemliggende periodefik
ejerne ved brevveksling med fredningsrejserne løbende underretning om sagens stade og
intentionerne med fredningen.

Den 22. oktober og 18. november 1992 samt 3. marts 1993 atboldtes desuden møder med
ejerne med henblik på at opnå kompromis om offentlig overtagelse. Alle møder endte uden
resultat, idet overtagelsesprisen fastholdtes på 1,1 mio. kr. Skov-og Naturstyrelsen udtalte
over for fredningsnævnet i maj 1993, at en eventuel købspris for det offentlige måtte tage
udgangspunkt i dels den offentlige vurdering på 210.000 kr. dels ejernes købspris på
302.000 kr.

Fredningsnævnet bestemte herefter ved en delafgørelse den 3. juni 1993, at det offentlige
skulle overtage ejendommen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 4 mod en erstat-
ning på 500.000 kr. Afgørelsen blev påklaget med krav om højere erstatning, hvis afgørel-
sen stadfæstedes. Den 7. december 1993 afsagde Naturklagenævnet enstemmig afgørelse,
der ophævede fredningsnævnets afgørelse, idet
"formålet med den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m, der bl.a. er at
forbedre offentlighedens muligheder for at færdes ad stierne og opholde sig i fredningsom-
rådet og at friholde udsigten fra Store Arrenakke Bakke bl.a. mod Arresø, vil kunne op-
fyldes i tilstrækkeligt omfang, uden at det er nødvendigt for det offentlige at overtage matr.
nr. 6p og 6i og fjerne sommerhuset på matr. nr. 6p."
Ejerne tilkendtes samtidig af Naturklagenævnet en godtgørelse på 50.000 kr. imedfør af
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2 samt godtgørelse til advokatbistand.

Byggeri, stier m.v:
Da det i forsommeren 1994 blev klart, at ejerne af økonomiske årsager kunne blive nødt til
at sælge ejendommen og at det derfor var af betydning for en køber at kende de rådig-
hedsindskrænkninger , som fredningen ville medføre, fremkom fredningsnævnet den 20.
juni 1994 med en tilkendegivelse om den fremtidige fredning s indhold og konsekvens for
ejendommen (FS.45/94). Tilkendegivelsen indeholdt samtidig en tilladelse efter ansøgning
til udvidelse af det eksisterende sommerhus med 16,5 rnZ og 40 mZ terrasse og et afslag på
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ansøgning om nedrivning og erstatning af det eksisterende sommerhus med et nyt på 75 m2

med ændret beliggenhed. Der meddeltes tilladelse til hegning til dyrehold (naturpleje ved
afgræsning med får) og det tilkendegaves, at den endelige kendelse ville indeholde be-
stemmelser om et 100 m2 stort offentligt opholdsareal på toppen af bakken. Afgørelsen blev
den 8. juli 1994 indbragt for naturklagenævnet af ejerne.

Naturklagenævnet udtalte efter sit møde den 13. feb. 1995 ved delafgørelse af 28. april
1995, at der for så vidt angår tilbygning til det eksisterende sommerhus på grunden allerede
var truffet afgørelse om dette ved fredningsnævnets afgørelse af 20. juni 1994 som stad-
fæstet af naturklagenævnet den 23. marts 1995.

Allerede den 1. marts 1995 havde ejernes advokat -efter en foreløbig underretning om
Naturklagenævnets afgørelse- indgivet fornyet ansøgning til fredningsnævnet om, at ejeren
frit kunne vælge mellem enten at udføre den 16,5 m2 store tilbygning eller at opføre ny
længebebyggelse af samme areal (51,2 m2), evt. med en ændret placering og øget taghøjde.
Der søgtes samtidig om anlæg af ny vej som adgang for matr. nr 6 r og om, at de offentlige
stier markeres særligt i terrænet og at private stier effektivt afspærres for publikum (pS.
15/95).

Fredningsnævnet meddelte den 14. juni 1995 med henvisning til Naturklagenævnets af-
gørelse af 23. marts 1995 afslag på byggeansøgningen og på anlæg af ny vej som adgang
for matr.nr. 6 r, Karsemose med begrundelse i, at en sådan anses for overflødig, da ejen-
dommen i forvejen vejbetj enes dels ad privat fællesvej , dels ad "koteletben ". Spørgsmålet
om offentlighedens adgang ad de offentlige stier henvistes til den endelige fredningskendel-
ses adgangs- og ordensregler. Advokaten har den 4. juli 1995 for ejerne anket frednings-
nævnets afgørelse til naturklagenævnet. Af naturklagenævnets afgørelse af 19. december
1995 fremgår, at der er taget endelig stilling til byggemulighederne på ejendommen med
den tidligere afgørelse af 23. marts 1995, hvorfor fredningsnævnets afgørelse af 14. juni
1995 stadfæstes på dette punkt. Da nedlæggelse af den private sti på matr. nr. 6 p, Karse-
mose og overførsel af stiarealet til matr. nr. 6 s, Karsemose ikke forudsætter frednings-
nævnets godkendelse ophæves nævnets afgørelse vedrørende dette forhold, og yderlig stil-
lingtagen til vej- og stianlæg må afvente den endelige fredningssags behandling. Markering
/spærring af private stier må ligeledes afvente fredningssagens endelige afslutning, og
nævnets afgørelse vedrørende dette punkt stadfæstes derfor.

Opholdsareal, pleje:
Ved gentagne forhandlinger mellem fredningsrejserne og ejerne, repræsenteret ved advokat,
forsøgtes gennem en længere periode af 1993/94 opnået forlig både vedrørende udvidelse af
sommerhuset og udformning og placering af det offentlige opholdsareal. Alle forhandlinger
endte resultatløse, idet ejerne tilkendegav hverken at kunne acceptere de foreslåede fred-
ningsbestemmelser eller i øvrigt anden areallovgivning (herunder planlovens zonebestem-
melser).

Fredningsnævnet traf herefter på foranledning af ejerne den"3. november 1994 delafgørelse
vedrørende det offentlige opholdsareal på bakken. Der åbnedes et areal på ca. 10 x 7,5 m
umiddelbart ved det højeste punkt med adgang fra stien på en række vilkår, blandt andet
skal arealet fremover henligge med græs/urtevegetation uden faste anlæg. Arealet mod
sommerhuset afskærmes af en maximalt 1,5 m høj bevoksning, der kan stige til max. 2,5 m
ved bakkefod på ejendommen.
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Ejerne ankede afgørelsen til Naturklagenævnet med påstand om, at ejendommen udgår af
fredningssagen. Naturklagenævnet har ved delafgørelse af 28. april 1995 afgjort, at der ud-
lægges to arealer af 1 m' s dybde og 4 m' s bredde til ophold og eventuel opstilling af to
bænke parallelt med stien ved det højeste punkt på St. Arrenakke Bakke.

Den 18. november 1994 traf fredningsnævnet endvidere afgørelse vedrørende erstatning for
det tab, som fredningen ifølge Naturklagenævnets delafgørelse af 7. december 1993 påfører
ejendommen. Beløbet blev fastsat til 100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er udbetalt som a conto
erstatning. Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse blev anket til Naturklagenævnet og ved
afgørelse af 28. april 1995 nedsat til 50.000 kr., svarende til det udbetalte a conto-beløb. I
godtgørelse for sagkyndig bistand tilkendtes ejerne 10.000 kr., der udbetaltes til advokaten.
Erstatningsbeløbet er anket til Taksationskommissionen, der den 25.august 1995 ved ken-
delse har stadfæstet det tilkendte erstatningsbeløb på 50.000 kr.

Naturklagenævnets delafgørelse af 28. april 1995 om udlæg af opholdsarealer indeholdt
tillige bestemmelser vedrørende de fremtidige bevoksningsforhold på bakken. Ejerne bad
om genoptagelse af denne del af sagen og ved selvstændig afgørelse af 21. december 1995
besluttede naturklagenævnet at afvise anmodningen om genoptagelse af denne del af sagen,
idet der ikke var fremført nye oplysninger eller henvist til forhold, der ikke allerede var
Naturklagenævnet bekendt under sagens behandling.

vedr. matr. nr. 6 s, Karsemose:
Den 1. november 1994 har ejernes advokat over for nævnet fremsat begæring om
1- at tage stilling til eventuelle højdebegrænsninger for vegetationen på ejendommen,
2- at der dispenseres til forlægning af den private fællesvej syd for ejendommen,
3- at der fastsættes størst mulig a conto udbetaling af erstatning og godtgørelse.

Nævnet har derefter den 19. december 1994 meddelt advokaten, at
1- den generelle bestemmelse vedrørende bevoksning i OFN-kendelsen af 18. januar 1949

videreføres,
2- nedlæggelse af den private fællesvej ligger uden for nævnets myndighedsområde,
3- fredningsforslaget afviger ikke i væsentlig grad fra gældende bestemmelser og

på denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at imødekomme ønsket om en a
conto udbetaling.

Under sagen har nævnet endvidere modtaget bemærkninger vedrørende følgende øyri~e
ejendomme:

matt. nr. 2 a, Karsemose: Protesterer mod forbud mod granplantning

matt. nr. 80 kp, Melby: Ønsker kun fredning af del af ejendommen

matt. nr. 80 ø, Melby: Protesterer mod fredning

matt. nr. 58 r, Melby: Protesterer mod fredning af ejendommen, foreslår fredning af matt.
nr. 58 m, Melby

matt. nre. 58 s, 58 q og 80 aa, Melby: Protesterer mod fredning

5



TINævnets afgørelse:

Fredningens formål:
Med udgangspunkt i det endelige fredningsforslag og forhandlinger mellem de
involverede kan nævnet tiltræde, at det pågældende ca. 60 ha store område rum-
mer store landskabelige, naturhistoriske og rekreative værdier, der bør sikres
ved fredning.

Fredningens afgrænsning:
Den 29. august 1995 udsendte nævnet udkast til kendelse og opfordrede samti-
dig ejerne til på denne baggrund at fremsætte erstatningskrav. Frederiksværk
Kommune har fremsat krav om erstatning for tab af byggemulighed på 3 ejen-
domme i byzone og ejerne af sommerhusgrunde i den nordlige del af
fredningsområdet har fremsat krav om erstatning for tabt udstykningsmulighed.
Erstatningskravene har været af en sådan størrelse, at nævnet finder, at disse
ejendomme bør udgå af fredningen, idet de forventede erstatningsbeløb ikke står
i rimeligt forhold til de værdier, som en fredning vil kunne sikre. De 3 kommu-
nalt ejede byggegrunde, der udtages, er lbnr. 9: matr. nre. 58 m, 58 l og 58 k,
alle Melby by, Melby. De sommerhusejendomme, som udtages, er lbnr. 10 (del
af matr. nr. 80 ø, Melby by), lbnr. 11 (matr. nr. 80 ba, smst.), lbnr. 12 (del af
80 be, smst), lbnr. 14 (del af matr. nr. 80 kp, smst), lbnr. 15(matr.nr 8000,
smst),lbnr. 16 (del af 80 y, 80 kv og 80 kx smst).

Fredningen omfatter herefter et areal på ca.58, 7 ha og følgende matr. nre:

Karsemose by, Vinderød:
2 a; 2 h~ 7 a: 6 c~6 o~6 l,v6 af," 6 i;6 p~6 s:6 k,'16 r~7 k; 7 cq ~

Vinderød by, Vinderød:
9a

Melby by, Melby:
80 g.

Fredningsnævnet kan herefter tiltræde de af forslagsstillerne angivne fredningsformål.

Herefter og efter det foran anførte

bestemmes:

Med det nedenfor under § l anførte formål for øje fredes ejendommene i det foran fastlagte
omfang ved pålæg af følgende

servitutbestemmelser:
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Fredningens formål
§ 1. Fredningen har til formål at sikre
- at de enestående udsigtsforhold over landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og
Kattegat bevares,
- at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdier i området bevares og
forbedres,

- at områdets naturværdier forbedres ved gennemførelse af naturpleje og natur-
genopretning ,

- at offentlighedens adgang s- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbed-
res gennem et stisystem og fastlæggelse af offentlige opholdsarealer.

Bebyggelse
§ 2. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure, jagthytter og
lignende. Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væsentligt. Dog kan mindre
udvidelser og ombygninger, hvorved bygningens ydre ændres foretages efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan uanset oven-
stående godkende nybygninger, der er nødvendige for den pågældende ejendoms
drift som landbrug.

stk. 2. Sommerhuset på matr. nr. 6 p, Karsemose må i overensstemmelse med
Naturklagenævnets delafgørelse af 23. marts 1995 udvides med 16,5 m2 og til-
bygges en 40 m2 stor uoverdækket terrasse.

Andre konstruktioner og anlæg
§ 3. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der
ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, flyvepla-
dser eller oplag s- og lossepladser. Der må ikke anbringes tårne, master, vind-
møller, tankanlæg eller skæmmende indretninger, og der må ikke føres luftled-
ninger hen over det fredede område. Der må ikke anbringes campingvogne og
lignende, og der må ikke opstilles telte.

stk. 2. Der etableres en P-plads med plads til 5 personbiler på matr. nr. 7 a,
Karsemose, Vinderød nord for den private fællesvej s udmunding i Helsingeve-
jen, som vist på udsnit af fredningskortet.

Terrænændringer
§ 4. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse
af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Veje og stier
§ 5. Veje og stier skal opretholdes som vist på fredningskortet. Der må etableres
stiforbindelse over matr. nr. 7 a, Karsemose til golfbanen, men herudover må
der ikke anlægges nye veje eller foretages omlægning af eksisterende veje. Of-
fentligheden må færdes på de stier, som er vist på fredningskortet.

stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for, at det gamle stisystem Gvf. kendelse af
18. januar 1949) genskabes.
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Beplantning
§ 6. Arealerne må ikke yderligere tilplantes og eksisterende nåletræsplantning
skal afdrives inden udgangen af 1997. Beplantningen på 6 s, Karsemose må ikke
blive højere end tagryggen på huset.

Ret til færdsel og ophold
§ 7. Ud over den færdselsret naturbeskyttelseslovens regler åbner mulighed for
på arealerne, har offentligheden ret til færdsel til fods på et stisystem. Der ud-
lægges endvidere på St. Arrenakke Bakke (matr. nr. 6 p, Karsemose) 2 offent-
lige opholdsarealer på hver 4 x 1 m , hvor der er mulighed for opsætning af
bænke, og på Lille Arrenakke Bakke (matr. nr. 7 a, Karsemose) et offentligt
opholdsareal på 75 m2, som vist på kortudsnit. Arealerne skal fremover henligge
med lav græs/urtevegetation uden faste anlæg og med fri udsigt. På matr. nr. 6
p, Karsemose kan det omgivende areal mod syd skærmes af en lav bevoksning
ind mod sommerhuset af hensyn til privatlivets fred. Denne bevoksning må af
hensyn til udsigtsmulighederne ikke nå en højde over 1,5 m.

Naturpleje
§ 8. Amtsrådet har pligt til at udarbejde en plejeplan og gennemføre pleje af de
fredede arealer til opfyldelse af fredningens formål. Det overordnede formål
med plejen skal sikre dels udsigtsforholdene dels, at landskabsformerne i det
fredede område ikke sløres.

stk. 2. Plejeplanen skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse og i øvrigt
udarbejdes i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser her-
om. Plejen skal udføres uden udgifter for ejere. Ved afgræsning som et led i
pleje er hegning mulig.

stk. 3. Plejeplanen skal indeholde bestemmelse om, at bevoksningen på St.
Arrenakke Bakke (matr. nr. 6 p, Karsemose) må have en højde på 1,5 m og at
højden herfra kan stige til max 2,5 m ved bakkefod på ejendommen.

BonusvirkningINaturgenopretning
§ 9. Fredningen indebærer ikke i sig selv foranstaltninger til naturgenopretning,
der kræver tilladelse efter reglerne inaturbeskyttelsesloven eller efter regler i
anden lovgivning (bonusvirkning jvf. naturbeskyttelseslovens § 38. stk 6)

§ 10. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, at naturbe-
skyttelseslovens §§ 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområdet i
det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestemmelserne.

Dispensationer
§ 11. Dispensationer fra §§ 2- 10 kan meddeles af fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens almindelige regler Gvf. § 50).

Ophævelse af tidligere fredning
§ 12. Nærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18.
januar 1949 vedrørende samtlige ejendomme: matr. nre. 2 a, 2 d (udgået,

8



sammenlagt med 2 h), 6 a (udgået, sammenlagt med 7 a), 6 i, 61, 6 p, 6 s, 7 a
og 7 d (udgået, sammenlagt med 7 a) alle Karsemose by, Vinderød. Matr. nre.
80 b, 80 c, 80 d, 80 e, 80 f, 80 g, 80 h, 80 i, 80 k, 80 bc og 80 y alle Melby
by, Melby. Matr. nr. 9 a Vinderød by, Vinderød.

Erstatning
§ 13. Nævnet har samtidig med denne afgørelse truffet en særskilt afgørelse om
erstatning m.m. som følge af fredningen.

Afgørelsen er vedlagt et kort over det fredede område.

Afgørelsen vil være at tinglyse forud for pantegæld på de af afgørelsen omfatte-
de ejendomme.

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 indbringes for
Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø. af ejere og bru-
gere, hvortil afgørelsen er sendt, enhver, der under sagen har givet møde for
nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og
kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningen, samt organisa-
tioner m.v., som antages at have en væsentlig interesse i fredningen. En evt.
klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den offentli-
ge bekendtgørelse af denne afgørelse.

Da den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger
100.000 kr., forelægges fredningsnævnets afgørelser om fredning og erstatning
m.v. i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 for Naturklagenævnet til efterprø-
velse. Denne forelæggelse fritager dog ikke den enkelte lodsejer, der ønsker at
påklage nævnets afgørelse til Naturklagenævnet, for at indgive selvstændig kla-
ge som ovenfor anført.

Ole Retoft Lone Otte

Thorkild Bendsen
formand

Udskriftens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet, den 17. december 1996

Th. Bendsen

9



-- -
Lb. nr. Matr. nr.: Ejer: Ønskes fredet: Heraf omfattet af naturbeskyttel- Tidligere Bemærkninger:

Ejerlav: seslovens bestemmelser om: fredet:
Ca.ha.: Antal BeskyHelseshnl-BeskyHelseshnl-Søer.vandløb.

erstrand.sø/å erskov og krr- heder.moser.
lodder: og fortIdsmIn- keomgivelser. sfrandenge.der §§ 15.16 §§ 17og 19 sfrandsumpe.

og 18 ca.ha ferskeenge.
ca. ha overdrev mv. §3

co ha.
__ o

l del af 2 a Kaj Mortensen 4,3 l 8.01.1949 Ofn.kende1se
Karsemose By, Vinderød Biskop Absalons Vej 33 landbrug

Tibirke Sand
3300 Frederiksværk

2 2 h smst. Helsingør Folkeskoles 1,4 l 8.01.1949 Ofn.kende1se
Spareforening
vi Nie1sson
Ahorn Alle 19
3000 Helsingør

3 7 a Britta Fladeland Iversen 40,7 l 8.01.1949 Ofn.kendelse, 1andbrug
Torben Pedersen del af 7 a er fredskov

6 c og Arrenakkevej 20 B 3,4 l
3300 Frederiksværk

6 o smst. -O....J. vej areal
44,2

4 6 l og Jesper Thing-Simonsen 0,3 l 18.01.1949 Ofn.kende1se
Østerbrogade 138, 2.tv.

6 ~f smst. 2100 København ø. -.Jl..J 1
. 0,6

5 6 i og Annette Thorning Byrlov 0,3 l 18.01.1949 Ofn.kendelse
Frank L.Byr10v

6 p smst. Asserbohusvej 12 ~ l do do
3300 Frederiksværk 0,9

SA 6 s smst. Tidl. ejere se 1b.5
58 6 s smst. Anni og Jørgen Juu1 0,5 l do do

Helsingevej 91
3300 Frederiksværk

se 6 k smst. Jørgen Juu1 0,5 l
Helsingevej 91
3300 Frederiksværk

6 6 r smst. Søren Levy 0,8 l
Sækkedamsvej 124
3500 Værløse

7 7 k og Jens Flemming Jarløv O, l l
Jakob Erlandsens Gade l

7 cq smst. 1.th. ~ l
2100 København ø l,O

-- . - -- - --- --- -- -------



lb. nr. Matr. nr.: Ejer: Ønskes fredet: Heraf omfattet af naturbeskyttel- Tidligere Bemærkninger:
Ejerlav: seslovens bestemmelser om: fredet:

Ca.ha.: Antal Beskyttelseshni-Oeskytfelseslini-Søer.vandløb.
erstrand.sø/6 erskov og kir- heder.moser.

lodder: og fortIdsmin- keomgIvelser. strandenge.der §§ 15.16 §§170g19 strandsumpe.
og 18 ca.ha ferskeenge.
ca ha overdrev mv. §3

caha

8 del af 9 a Peder J.Amos Pedersen 3,7 1 8.01.1949 Ofn.kendelse, landbrugVinderød By, Vinderød Arrenakkevej 4 A
3300 Frederiksværk

9 udgået Frederiksværk Kommune
Rådhuspladsen l A
3300 Frederiksværk

10 udgået Niels Henrik Hall
100300 Foster Avenue
Brookl yn
New York
11236 U. S .A.

11 udgået Ingegerd Suenson
adm.hrs.Ebbe Suenson
Dantes Plads 3
1556 København V.

12 udgået Ina Rahbek JUrgensen og
Hans Jessen Jurgensen
Spurveskjulsparken 4
2830 Virum

13 del af 80 g smst. Grundejerforeningen 0,8 1 18.01.1949 Ofn.kendelseArrenakke Lyng
v/E.Kolbo
Dronningens Tværgade 32
1302 København K.

- -14 udgået Hanne og Jørgen Pafsholt
Birkealle 17
3300 Frederiksværk

15 udgået Gertrud Forchammer
Sortedam Dossering 81st.t
2100 København ø

16 udgået Freddy Avnborg
Strandvænget 4
2100 København ø

Ialt 58,7 ha.========================= =========
- - - - --- - --- -- ----~- --------



Modtaget!
Skt}\f~og NalurstYRflsar.

Ar 1996, den 17. dec. traf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen

FS 94/92 Fredmng af Arrenakke Bakker m.m.

l Fredenksyærk Kommune

folgende

ersta tnings-afgørelse:

I Fredningens indhold

Ved afgorelse af dags dato har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt bestemt at Arrenakke Bakker m.m.,

Frederiksværk Kommune fredes. Fredningen omfatter folgende matr. m.e:

Karsemose by, Vinderød:

del af 2 a. 2 h. 7 a. 6 c. 6 o. 6 I. 6 af. 6 l, 6 p. 6 s. 6 k, 6 r. 7 k. 7 cq

Vinderød by, Vinderød:

9.1

Melby by, Melby:

80 g.

Fredningen sker ved palæg affolgende servitutbestenunelser'

Fredningens formål

§ l. Fredningen har til formal at sIkre

- at de enestaende udsIgtsforhold over landskabet til Roskilde Fjord. Arrcso og Kattegat be\ ares.

- at de landskabelige. rekreative og naturhistoriske værdier i omradet bevares og forbedres.

- at OInradets naturværdier forbedres ved gennemforeise af naturpleje og naturgenopretnmg.

- at offentlighedens adgangs- og opholdsarealer sikres. reguleres og forbedres gennem et stisystem og

fastlæggelse af offentlige opholdsarealer.

Bebyggelse

§ 2. Der molikke opfores ny beb~ggelse. henmder boder. skure. jagthytter og lignende. Eksisterende

bebyggelse molikke udvides væsentligt. Dog kan mmdre udvidelser og ombygninger, Inorved bygningens ydre

e,
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ændres foretages efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan uanset ovenstaende

godkende nybygninger. der er nodvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrug.

stk. 2. Sommerhuset på matr. nr. 6 p. Karsemose by må i overensstemmelse med Naturklagenæmets

delafgorelse af 23. marts 1995 udvides med 16.5 m" og tilbygges en 40 m" stor uoverdækket terrasse.

Andre konstruktioner og anlæg

§ 3 Der ma ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges campmgpladser.

sportsanlæg. skydebaner. motorbaner. flyvepladser eller oplags- og lossepladser. Der ma ikke anbringes tårne,

master. vindmoller, tankanlæg eller skæmmende indretninger og der ma ikke fores luftledninger hen over dete' fredede omrade. Der ma ikke anbnnges campingvogne og lignende, og der ma ikke opstilles telte.

stk. 2. Der etableres en P-plads med plads til 5 personbiler på matr. nr. 7 a. Karsemose by. Vinderod nord for

den private fællesvejs udn1Undingi Helsingevejen. som udvist pa udsnit af fredningskortet.

Terrænændringer

§ 4. Der ma ikke foretages terrænændringer. Der ma saledes ikke ske udnyttelse af forekomster i Jorden eller

foretages opfyldning. planermg eller afgravning.

Veje og stier

§ 5 Veje og stier skal opretholdes som vist på fredningskortet. Der ma etableres stiforbmdelse over matr. nr.

7 a. Karsemose by til golfbanen. men herudover ma der ikke anlægges n~e veje eller foretages omlægning af

eksisterende veje. Offentligheden ma færdes pa de stier, som er Vist pa fredningskortet.

stk 2. Fredningen er ikke til hinder for. at det gamle stisystem (jvf. kendelse af 18 Januar 1949) g~nskabes.

Beplantning

§ 6 Arealerne ma ikke yderligere tilplantes og eksisterende naletræsplantning skal afdrives inden udgangen af

1997. Beplantningen pa matr. nr 6 s. Karsemose ma ikke blive hojere end tagryggen pa huset.

Ret til færdsel og ophold

§ 7 Ud 0\ er den færdselsret naturbeskyttelseslovens regler abner mulighed for pa arealerne. har

offentligheden ret til færdsel tIl fods pa et stIsystem. Der udlægges endVidere pa St Arrenakke Bakke (matr.

e nr 6 p. Karsemose ) 2 offentlIge opholdsarealer pa hver 4 '( l m. hvor der er mulighed for opsætmng af bænke.
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og på Lille Arrenakke Bakke (matr. nr. 7 a, Karsemose) et offentligt opholdsareal på 75 m". som vist på

kortudsmt. Arealerne skal fremover henligge med lav græs/urtevegetation uden faste anlæg og med fri udsigt.

Pa matr. nr. 6 p. Karsemose kan det omgivende areal mod syd skærmes af en lav bevoksning ind mod

sommerhuset af hensyn til privatlivets fred. Denne bevoksning må afhens~n til udsigtsmulighederne ikke na

en hojde over 1,5 m.

Naturpleje

§ 8. Amtsrådet har pligt til at udarbejde en plejeplan og gennemfore pleje af de fredede arealer tIl opfyldelse

af fredningens formål. Det overordnede formål med plejen skal sikre dels udsigtsforholdene og dels. at

landskabsformerne i det fredede omrade ikke slores.

stk. 2. Plejeplanen skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse og i ovrigt udarbejdes i overensstemmelse

med naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom. Plejen skal udfores uden udgIfter for ejere. Ved

afgræsning som et led i pleje er hegnmg mulig.

stk. 3. Plejeplanen skal overholde bestemmelsen om. at bevoksningen pa St. Arrenakke Bakke (matr. nr. 6 p.

Karsemose) ma have en hOJde på 1.5 m .. og at hojden herfra kan stige til max 2.5 m ved bakkefod pa

ejendommen.

Bonusvirkning/N aturgenopretning

§ 9. Fredningen indebærer Ikke i sIg selv foranstaltninger til naturgenopretnmg. der kræver tIlladelse efter

reglerne I naturbeskyttelsesloven eller efter regler i anden lovgivmng (Bonus\ irkning jvf. naturbesk: ttelses-

lovens § 38. stk. 6).

§ 10. Imedfor af naturbesk: ttelseslovens § 38. stk. 5 bestemmes. at naturbesk: ttelseslovens §§ 3 og 4 samt

15-17 kun gælder inden for fredmngsomradet i det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestem-

melserne.

Dispensationer

§ II Dispensationer fra §§ 3-10 og 12 kan meddeles af fredningsnævnet l medfor afnaturbesk~ttelseslovens

alnundelige regler (jvf. § 50)

Ophævelse af tidligere fredning



§ 12. Nærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18. januar 1949 vedrorende samtlige

ejendomme: matr. nre. 2 a. 2 d (udgaet. sammenlagt med 2 h). 6 a (udgaet. sammenlagt med 7 a). 6 i. 6 I. 6 p.

6 s. 7 a og 7 d (udgaet. sammenlagt med 7 a) alle Karsemose by, Vinderod. Matr. nr. 80 b, 80 c. 80 d, 80 e.

80 f. 80 g. 80 h. 80 i. 80 k. 80 bc og 80 y Melby by, Melby Matr. nr. 9 a Vinderod by. Vinderod.

Efter at fredningsnævnet over for de saledes fredede ejendomme havde fremsat opfordring til at fremkomme

med begrundede erstatningskrav. har nævnet modtaget de nedenfor anforte krav.

I det oprindelige fredningsforslag var ejendommene matr. nr.ene 58 k, 581, 58 m. 80 o, 80 ba, 80 be, 80 kp,

80 eo. 80 y, 80 kv og 80 kx Melby by. Melby medtaget som lb.mene 9, 10. 11. 12, 14. 15 og 16. Imidlertid

udgIk de af den endelige fredningsafgorelse. Ejerne af disse ejendomme er herefter opfordret til at fremsætte

e"t. krav pa godtgorelse i anlednmg af tab ved ikke at have kunnet udnytte ejendommen som hidtil. jf.

naturbesk~ttelses-Iovens § 39. stk. 2. og evt. krav pa sagsomkostninger.

Far nævnet foreligger herefter tIl atgorelse sporgsmalet om erstatning m. v. generelt og for de enkelte

ejendomme saledes :

II Anmeldte erstatningskrav

Matr. nr. 2 a Karsemose bv, Vinderød (Lb.nr. 1)

Ca. 4.3 ha. af eJendonmlen fredes Ejendommens ejer. Kaj Mortensen. har opl~st. at han har erhven:et

eJendommen i 1983 med henblik pa at flytte dertil. nar han. der er skovfoged ved Sko,,- og Naturstyrelsen med

tJeneste pi Tis\ ilde StatsskovdIstnkt. pensIOneres i ar 2001-2002. Han anvender ejendonmlen til produktion

af p~ntegront og juletræer og anser mdtægten heraf som et nodvendigt supplement til den forventede pension.

Pa grundlag af beregninger foretaget af Hedeselskabet har ejeren opgjort SItkrav saledes:

a) Tab ved bortfald af mulIghed for produktion af juletræer og p~l1tegront 253 813 kr.

b) Fornngelse af ejendommens salgs- og herlighedsværdi. anslaet 150.000 kr.

c) Forringelse som folge af indskrænket radighedsret. offentlig adgang og

nedsat Jagt1cjeindtægt. ans laet

d) Udgift til konsulentbistand til erstatningsberegning

100.000 kr.

<+ 120 kr.
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lait 507.933 kr.

Matr. nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose by, Vinderød (Lb.nr. 3)

44.2 ha. fredes. Iflg. frednmgsa(gorelsens § 3, stk. 2 skal der etableres en P-plads med plads til 5 personbiler

pa matr. nr. 7 a nord for den private fællesvejs udmunding iHelsingevejen.

Iflg. fredningsafgorelsens § 5. stk. l ma der etableres en stiforbindelse over matr. nr. 7 a til golfbanen.

Iflg fredningsafgorelsens § 8 udlægges der pa Lille Arrenakke Bakke (matr. nr. 7 a ) et offentligt opholdsareal

pa 75 m2
.

Ejeren. Britta Fladeland Iversen. har pastaet sig tilkendt den storst mulige erstatning som folge af de

begrænsninger og værditab. der folger af fredningen. Ejeren har herved særligt peget pa folgende forhold:

- begrænsnmger I adgangen til bebyggelse og uds~ kning til sommerhusgrunde

- forbud mod opstilling af en lysmast ved udendors ridebane og en vmdmolle

- anlæg af en parkeringsplads pa ejendommens areal med deraf folgende foroget

offentlig adgang

- bortfald af adgang til terrænændringer

- etablering af stiforbmdelse over matr. nr. 7 a til golfbanen

- bortfald af adgang tIl produktion af juletræer og pyntegront og afdrivning af eksisterende

naletræsbeplantning

- udlæg af 75 m2 til offentligt opholdsareal pa matr nr. 7 a (Lille Arrenakke Bakke).

Matr. nr. 6 I og 6 af Karsemose by, Vinderød (Lb.nr. 4)

Ejendommen fredes I sin helhed. For ejeren. Jesper Thing-Simonsen. har advokat Steffen Juul fremsat krav

om erstatning pa 50 000 kr. for ejendommens værditab som folge af fredningen. Der henvises hen'ed til en af

statSalit. ejendomsmægler Helge Norby i sept. 1995 foretaget vurdenng af ejendommens handels,ærdi under

hensyntagen til fredningen.

Matr. nr. 6 p og 6 iKarsemose by, Vinderød (Lb.nr. 5)

Ejendommen fredes I sm helhed. Under sagens behandling er udbetalt erstatning til ejerne. Frank Lennart

B~rlov og AlUlette Thorning Byrlov. Der henVises herom til frednmgsafgorelsen og nærmere nedenfor. For

ejerne har advokat Kare Monsted ved skrivelse af IS aug. 1996 nedlagt pastand om erstaming pa

930.000.00 kr Erstatnmgsopgore!sen er sammcnfattet saledes:

A Erstatl1lng for nedgangen I ejendommens handelsværdi som folgc af fredningen: 500.000.00 kr.
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B. Erstatmng for gener og ulemper som folge af offentlighedens adgang m.v.: 200.000.00 kr.

C. Erstatning (godtgorelse) bl.a. som folge af langvarig sagsbehandlingstid begrundet

i gentagne ændringer i og/eller tilfojelser til det oprindelige fredningsforslag samt

ejernes uradighed over ejendommen i en penode pa p.t. ca 5Yl ar: 150.000.00 kr.

D. Yderligere opgorelse for sagkyndig bistand: 80 OOO.OOkr.

Ialt 930.000.00 kr.

Isknvelsen af 15. aug. 1996 har advokat Kare Monsted vedr. pkt. A. særligt henvist til 3 mdhenccde

vurderinger af ejendommen henholdsvis fra statsaut. ejendomsmægler Jorgen Svendsen ved erklæring af 2 I.

okt. 1992. hvorefter den kontante handelsværdi for frednmgen udgor 1.000.000.00 kr . fra statsaut.

ejendomsmægler Hal vor Naaby ved erklæring af I. marts 1993. hvorefter den kontante handelsværdi angives

til 1.019.000.00 kr. og fra statSalIt. ejendomsmægler og valuar Peter Leander ved erklænng af 1. marts 1993.

hvorefter den kontante handelsværdi er angn·et tIl 1.100 000.00 kr. Gennemsnittet af dIsse \-ærdiansættelser

udgor 1.040.000.00 kr Pa grundlag af udtalelser fra statsaut. ejendomsmægler og valuar Peter Leander over

for Taksationskommissionen den 17. aug. 1995 er handelsværdien som folge af fredningsbestemmelserne om

opholdsarealer. nedskæring af bevoksning og amtets adgang til pleje pa ejendommen reduceret med 40-45 %.

Vedr. pkt B er særligt henvist tIl de gener og ulemper. der vil være folgen af etablering af en p-plads ved den

private fællesvejs udnlllnding i Helsmgevejen. offentlighedens færdselsret og opholdsret pa 2 arealer pa

ejendommen og etablermg af et offentligt opholdsareal pa 75 m2 pa LIlle Arrenakke Bakke samt ejernes

begrænsede adgang til afskærnmmg mod de omrader. hvor offentligheden som folge af fredningen tillades

adgang og ophold.

Vedr pkt. C er henvist til de be~delige gener og ulemper samt direkte okonomiskc omkostnmger. der er en

folge afforlobet af fredningssagen fra det mIdlertIdige forbud af 6. febr. 1991 fra Fredenksborg Amt.

herunder den USikkerhedom fredJlIngens gennemforeIse og omfang m \ . der folger af ændrmgerne i og

tilfojelserne tI! det opnndelIge frednmgsforslag. Ejerne har i hele delme penode været frataget enh\ er adgang

tIl at disponere over ~lendommen. De gentagne ændrmger og tllfojelser ma sidestIlles med den situation. at en

pabeg~ndt fredmng Ikke gemlemfores. og berettiger derfor ejerne til en godtgorelse efter naturbesk~ ttelses-

lovens § 39. stk. 2.

Vedr pkt. D er bI a henvist til retsforholdets beskaffenhed. sagens bet~dnmg for ejerne og sagens hidtidigee udfald samt arbejdsvederlaget I forbmdelse med udarbejdelsen af erstatnmgsopgore!sen



7

Matr. nr. 6 s Karsemose by, Vinderød (Lb.nr. SA)

Ejendommen fredes i sin helhed. Ved endeligt skode af 15.08.95 har de tidligere ejere. Annette Thorning

Byrlovog Frank B~rlov solgt ejendommen med overtagelse den 01.09.95 til Anni Juul og Jorgen Juu!.

Kobesummen er fastsat til 601.640.00 kr. med en kontant udbetaling pa 236.640.00 kr Skodets § 5. 6. stk. er

salydende:

"Ejendommen er handlet under markedspnsen. hvor,!or eventuelle ersfatnzng5- eller godtgorelsesbelob. der

måtte komme tiludbetalzng l anlednzng affredningssagen ti!falder sælgerne, der er berettiget fll at

overkfage eventuel afgorelse herom fiLldt ud. "

For sælgerne. Annette Thorning Byrlov og Frank Byrlov har advokat Kare Monsted ved skrivelse af3. sept.

1996 nedlagt pastand om erstatning på 1.215.000.00 kr. Estatningsopgorelsen er sammenfattet således:

A. Erstatning for nedgangen I ejendommens handelsværdi som folge affrednmgen: 665.090,00 kr

B. Erstatning for gener og ulemper som folge af offentlighedens adgang m.v.: 100.000.00 kr.

C. Erstatning (godtgorelse) bl.a. som folge aflangvarig sagsbehandling begrundet

I gentagne ændringer log/eller tIlfoJelser til det opnndelige fredningsforslag

sanlt mine klienters uradighed over den dem tilhorende ejendom i en periode pa ca.

4Yz ar ~OO.OOO.OO kr.

D Yderligere godtgorelse for sagkyndig bistand: 50.000.00 kr

lait 1215.000.00kr.

l skrivelsen har advokat Kare Monsted vedr pkt. A særligt henvist til en sagkyndig mæglervurdering fra

statSalit. ejendomsmægler og valuar Peter Leander. hvorefter ejendommens handelsværdi for frednmgen. og

nar der i det hele bortses fra denne. Villeandrage 1.250.000 kr.

Vedr. pkt. B er henvist til. at fredningen bl.a. vil indebære. at der etableres en P-plads med plads til 5

personbiler nord for den private fællesvejs udmunding i Helsingevejen. at offentligheden far ret til færdsel til

fods pa et stis~stem. at der etableres 2 offentlige opholdsarealer pa ejendommen matr nr. 6 p Karsemose og at

der etableres et offentligt opholdsareal pa 75 m2 pa Lille Arrenakke Bakke. Hertil kommer. at ejendonUllen

kun i begrænset omfang ma afskærmes mod de omrader. hvor offentligheden som folge af fredningen tilladese adgang og ophold.
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Vedr pkt. C er henvist til at de tidligere ejere i ca. 4Y2 år som folge af usikkerhed om fredningem

gennemforeise og omfang m.v. har været frataget enhver adgang til at disponere over ejendommen. ligesom

ejerne som folge af fredningssagens langstrakte forlob, herunder ikke mindst som folge af ændringer i og/eller

tllfoJelser til fredningsforlaget. er blevct pafort betydelige gener og ulemper samt direkte omkostninger.

herunder liggetidsomkostninger i forbindelse med at ejernes uradighed over ejendommen har nodvendiggjort

abnmg af en kassekredit med en rentetilsknvning pa 91.390.77 kr.

Vedr. pkt D er henvist til retsforholdets beskaffenhed, sagens betydning for de tidligere ejere og sagens

hIdtIdige udfald og tIl arbejdsvederlaget til advokat og ejendomsmægler i forbindelse med udarbejdelsen af

erstatningsopgorelsen og mæglervurderingen.

Matr. nr. 6 s Karsemose by, Vinderød (Lb.nr. 5B)

De nuværende ejere. Anni og Jorgen Juul har nedlagt pastand om erstatning pa ikke under 50000,00 kr. for

gener vedrorende offentlighedens adgang. medmindre der kan foretages et mageskifte med ejeren af matr. nr. 7

a af et areal s~d for ejendommen med henbhk pa etablenng af en ny sti syd for den eksisterende sti.

Matr. nr. 6 k Karsemose by. Vinderød (Lb.nr. 5C)

Ejendommen fredes I sin helhed. Ejeren. Jorgen Juul har ikke nedlagt pastand om erstatning Ejendommen er

ubebygget og tilplantet med naletræer.

Matr. nr. 6 r Karsemose by, Vinderød (Lb.nr. 6)

Ejendommen fredes i sm helhed Ejeren. Soren Levy. har nedlagt pastand om erstatnmg med ikke under 25%

af den offentlIge vurdering. der efter det opl~ste er 320.000 kr. Ejeren har endvidere taget forbehold for

erstatmng som folge af evt. krav tIl ændringer i beplantningsforhold.

Matr. nr. 9 a Vinderød by, Vinderød (Lb.nr. 8)

Ejendollli11enfredes delvis. Ejeren. Peder Amos Pedersen har medddt nævnet at det affrednmgen omfattede

areal er værdilost som landbrugsjord og har foreslaet arealet overtaget af det offentlige.

Matr. nr. 58 k, 58 I,58 m Melby by. Melby (Lb.nr. 9)

Ejendonunene. der eJcs af Fredenksværk Kommune. er udgaet af fredningsforslaget.

Matr. nr. 80 ø Melby by, Melby (Lb.nr. 10)

Elcndonuncn er udgaet af fredningsforslaget. Ejeren. Henrik Hall har frafaldet krav pa godtgorelse i medfor

af naturbeskyttelseslovens § 39. stk. 2.
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Matr. nr. 80 be Melby by, Melby (Lb.nr. 12)

Ejendommen er udgået affrednmgsforslaget. Den tidligere ejer, Jens Jorgen Vive Larsen har oplyst. at

grunden er solgt den 15.03.96 for 450 000 kr. Grunden har været tIl salg i 2Yz ar. og frednmgskravet har

været medvirkende til at forsmke handel og medfort nedsat pris. Den tidligere ejer har nedlagt pastand om

godtgorelse i medfor af naturbeskyttelseslovens § 39. stk. 2. på minimum forskellen mellem nævnte kobesum

og den offentlige ejendomsværdi. 461.500 kr, eller 11.500 kr.

Matr. nr. 80 kp Melby by, Melby (Lb.nr. 14)

Ejendommen er udgaet af fredningsforslaget. Ejerne. Hanne og Jorgen Parsholt har nedlagt pastand om

godtgorelse i medfor afnaturbesk~ttelseslovens § 39, stk. 2. på 3.333.00 kr.

Matr. nr. 80 eø MelbY by, MelbY (Lb.nr. 15)

Ejendommen er udgaet affredningsforslaget. Ejeren. Gertrud Forehhammer har frafaldet krav på godtgorelse

i medfor afnaturbeskyttelseslovens § 39. stk. 2.

80 k.~Melby by, Melby (Lb.nr. 16)

Ejendommen er udgaet affredningsforslaget. For ejeren. Freddy Avnborg. har advobt Jens Maare nedlagt

p:lstand om en godtgorelse pa 5.000.00 kr .. svarende til afuoldte udgifter til advokat l :mledning af

fredningssagen.

III. Nævnets bemærkninger og bestemmelser

L Frednmgsafgorelsens bestemmelser findes under henvisning til naturbeskyttelseslO\ ens generelle

bestenmlelser og fredningskendelsen af 18 O1.49 ikke generelt at medfore en værdiforringelse af

cjendOnmlene. der kan begnmde en erstatnmg i medfor af naturbesk~ttelseslovens § 39. stk. 1. jf. dog

nedenfor under pkt ~ De ejendomme hvor bestemmelserne har en særlig betydning og derfor kan begrunde

ct erstatnmgskrav. er omtalt nedenfor under 7.

2 Under hensyntagen til færdselsretten ifolge fredningskendelsen af 18 01 49 og til naU1rbesk~ttelseslovens

generelle bestemmelser om offentlighedens færdselsret findes den adgang for offentligheden. der hjemles

ved fredmngsafgorelsen. Ikke at medfore et generelt krav pa godtgorelse for gener m.v. for lodsejerne.
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3. Bestemmelsen i fredningsafgorelsen pkt. 6 om beplantningsforbud og afdrivning af eksisterende

naletræsplantning berettiger til en erstatning under hensyntagen til arealets storrelse og beplantningens

intensitet.

4. Der findes Ikke at være gnmdlag for under henvisning til sagens behandlingstid at tillægge ejerne. herunder

ejerne af de ejendomme. der er udgaet af fredningen. en generel erstatning.

5 Der findes i overensstemmelse med sædvanlig praksis ikke at være grundlag for at tilkende offentlige ejere

erstatning.

~ Der tillægges ejere af private ejendomme. der fredes. en erstatning på 1.000 kr.. medmindre ejerne på andet

grundlag har krav pa en storre erstatning.

L Vedr. de enkelte lodsejeres erstatningskrav:

Lb.nr. 1, del afmatr. nr. 2 a Karsemose by. Vinderød

Landbrugsejendom. Offentlig ejendomsværdi 1996 690000 kr. herunder grundværdi 208.400 kr. Fredet

areal ca. 4.3 ha. Omtattet affredningskendeIse af 18.01.49.

Der tillægges eJeren. Kaj Mortensen erstatning saledes:

1.. Tabet som folge af dyrkningsforbuddet fastsættes med udgangspunkt

i det fremsatte krav. men tillige under hens~ntagen til ringe jordbonitet og

mdtægt ved salg i forbindelse med afdmning skonsmæssigt til

L Skonsmæssig forringelse af ejendommens salgsværdi

3. Skonsmæssig forringelse S0111 folge af begrænsmnger af ejerens radig-

hedsret

4. Udgift til konsulentbistand

lait

200.000,00 kr.

50.000.00 kr.

20.000.00 kr

4.120.00 kr.

274.120.00 kr.

Lb.nr. 2. matr. nr. 2 d og 2 h Karsemose by, Vinderød

Fredet areal ca. lA ha. Offentlig ejendomsværdi 1996: 1.200.000 kr.. herunder gnmdværdi 562 800 kr

Benyttes af ejeren. Helsmgor Folkeskoles Spareforening som lejrskole m.v. Omfattet affredningskendelse af

18 O [49 Erstatningskrav er ikke fremsat. Der tillægges i overensstemmelse med III pk.'!.6 ejeren en

erstatning pa I000 kr.
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Lb.nr. 3, matr. nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose by, Vinderød

Landbmgsejendom. Offentlig ejendomsværdi 1996. 3 200.000 kr .. hemnder gmndværdi 892.800 kr. Fredet

areal ca. 44.2 ha. Omfattet affredningskendelse af 18.01.49

Under hensyntagen til den palagte mulighed for etablering af en stlforbindelse og en parkenngsplads pa matr.

nr. 7 a. etablering af et opholdsareal pa ca. 75 m2 på samme ejendom. afdrivning af grantræer og manglende

adgang til fortsat dyrkning af gran samt den af fredningen folgende begrænsning i ejernes radighed over

ejendommen fastsættes en samlet erstatning skonsmæssigt til 180.000.00 kr. Ejeren Bntta Fladeland hersen

har modtaget fuldmagt fra medejeren Torben Pedersen til at oppebære hele erstatningen.

Lb.nr. 4, matr. nr. 6 I og 6 af Karsemose bv, Vinderød

Fredet areal ca. 0.6 ha. Offentlig ejendomsværdi 1996: lait 468.200 kr .. herafgmndværdi 135.100 kr.

Omfattet affrednmgskendelse af 18.01.49. Erstatning for gener m.v. og evt. værdifomngelse under

henvismng tI! den nære beliggenhed ved de 2 opholdsarealer fastsættes skonsmæssigt til 30.000.00 kr.

IgodtgoreIse for sagkyndig bistand i forbindelse med opgorelsen af erstatningskravet tillægges der i medfor af

naturbesk~ttelseslovens § 47 ejeren en godtgorelse pa 5 000.00 kr . som kan udbetales direkte til advokat

Steffen Juu\.

Lb.nr 5, matr. nr. 6 i og 6 p Karsemose bv. Vinderød

Fredet areal 0.9 ha. Offentlig ejendomsværdi 1996: 240.000 kr.. heraf grundværdi 15...UOO kr. Omfattet af

frednmgskendelse af 18.O I .49. Som nævnt I fredningsafgorelsen under V er der tilkendt ejerne en erstatning

pa 50.000.00 kr. ved TaksationskommisSIOnens kendelse af25. aug. 1995 Baggmnden herfor er folgende:

Ved erstatnings-delafgorelse af 18. nov. 199.+tog frednmgsnævnet stilling til et erstatningskrav fra ejerne vi

advokat Carl J Byrlov Vetter. der havde amnodet nævnet om ....._..fastsættelse af en omgaende .Horst muhg a

conto lIdbetal1l1gafen-tatmngs- og godtgorelsesbelob. henmder til afværge afden berammede 2. ClIlktlOn

og tll bedst mulige begrænsmng c!lm1l1ekhenters tab ... Som led i sin behandling af kravet indhentede nævnet

en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Af denne fremgar bl.a .. at Told- og Skattes~. relsen har besigtiget

ejendommen I forbmdelse med den verserende fredningssag og har skomlet. at ejendommen repræsenterede en

handelsværdi pa 350.000 kr Af udtalelsen fremgar tillige. at styrelsen vurderer. "at ejf.:ndommens

handelsværdi etter lIdlæg afdet piigældende areal til o/liJnt1zgtopholdsareal VIIblive pavlrket "7egaflvti Ikke

rznge omjang. fordi arealet er be1zggende I umiddelbar nærhed afejendommens beboelse.\bygmnger". og at

en passende erstatning vil ligge i storrelsesordenen 75 - 100.000 kr. Nævnet traf herefter ved nævnte

delafgorclse bestemmelse om en erstatning pa 100.000 kr. (Det bemærkes herved. at nævnet i sin afgorelsc
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lagde tIl grund. at det offentlige opholdsareal pa ejendommen skulle have en storreise på ca. 75 m2
• idet

nævnets delafgorelse herom af3. nov. 1994 forst blev ændret til2 arealer pa I x 4 m. ved Naturklagenævnets

afgorelse af 28. april 1995 )

Ejerne paklagede erstatnmgs-delafgorelsen til Naturklagenævnct. der ved delafgorelse af 28. april 1995

nedsatte erstatningen I henhold til naturbeskyttelseslovens § 39. stk. I. tL!50.000 kr. Af delafgorelsen

fremgar. at ejerne har anmodet om "storst mulig erstatmng 'ulempegodtgorelse. begrundet i e.Jernes

manglende muhghederfor at disponere over ejendommen under fredmngssagens behandling. ..

Begrundelsen for Naturklagenævnets afgorelse er salydende:

'-Ved anden afgorelse a/dags dato har Naturklagenævnet besluttet at etablere opholdsmulighedfor

offentligheden pa to mmdre arealer all m 's dybde og -I m 's længde Tilophold og eventuel opstillmg a/2

bænke parallelt med sflen ved det hOjeste punkt pd St. Arrenakke Bakke. Nævnet har endvidere/astsat

begrænsninger z beplantmngens on?fang og bestemmelser om pleJe.

Erstatmngen pa 100 000 kr for udlæg a/opholdsareal og begrænsnznger I og pleje Cl/beplantningen bor

nedsættes henset tzl de relaflvt sma arealer. som nu udlægges ttl opholdsareal. Desuden findes

bestemmelserne om beplantning z det væsentlzge at være en præczserzng {(fden ekszsterendefredmng/ra

19-19dog med en strammng. /01' sa vzdt angar beplantmngens maxzmale hOjde ved bakke.fod og skraninger.

Ende1zgfinde~ be'jtemmelserne om pleje alene at være en mindre stramnzng z forhold tzl de hldtzdzge

l11uhghederfor pleje ,~f"przvatejede.fredede arealer. jvlnatllrbesk)'ftelseslovens §52. stk. 2. Grundet

opholdmrealernes nære placerzng z forhold tzl sommerhuset pa matr. nr 6p med deraffolgendejorrzngelse

afeJendommens handelsværdz/indes det dog rzmehgt at nikende en erstatmng pa 50.000 kr. Der er zkke

fimdet grundlagjor tzlkendelse afgodtgorelse herudover z anledmng a.ffredmngssagen.- - - ..

Igodtgorelse tor sagk~ndig bistand under sagens behandling for frednmgsnævnet og Naturklagenævnet

tillagdes der ejerne 10 000 kr

Naturklagenæ\nets afgorelse blev af ejerne mdbragt tor TaksatIOnskommIssionen. der efter besigtigelse af

ejendommen og forhandling med ejerne. repræsenteret af advokat Yetter blstaet af statsaut. ejendomsmægler

og valuar Peter Leander. afsagde kendelse den 25. aug. 1995. Ved kendelsen blev Naturklagenævnets

afgorelse stadfæstet Der tIllagdes ejerne godtgorelse for sagkyndig bistand under sagens behandling tor

TaksationskommIssionen med I alt 2.800 kr.

AfTaksationskommisslonens kendelse fremgar. at ad"okat Yetter over for kommIssionen nedlagde pastand

0111. at den ved Naturklagenævnets delafgorclse udmalte erstatmng forhojes med mindst 600.000 kr Advokat

Yctter henViste tIl stotte herfor til. at den udlagte del er beliggende pa den mest attraktIve og værdifulde del af

ejendommen med den dertIl knyttede storste herlighedsværdi. at ejerne skal tale et egentlIgt offentlIgt ophold pa

ejendommen. g! dette opholdsareal er belIggende kun ca. 30 m. fra ejendommens bebjggelsc og pri\ atc
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opholdsareal. at det ma anses for en belastende omstændighed. at opholdsarealet etableres eller kan etableres

med faste bænke, hvorved ejendommen pafores sa indgribende forstyrrelser over for ejendommens private

udn~ttelse. at den direkte nedgang i ejendommens handelsværdi overstiger den tilkendte erstatning. og at der

med et etableret egentligt opholdsareal ma forventes storre gener med en forventet storre stigning i den

offentlige sogning til omradet. Det er endvidere gjort gældende, at erstatningsafgorelsen tillige bor omfatte

"erstatnrng og godtgorelse jor/olgende tab. omkostmnger og ulemper. hvorved jeg henviser til. at den med

afgorelsens behandlmg medgaede tid savelomfatter sagsbehandlzngenjbr Fredmngsnævnet som/ol'

Naturklagenævnet. og at mzne klienter. direkte som enfvlge affredmngssagens varighed. har været tvunget

ni at mlslzgholde deres betahngsforp/igtelser overfor ejendommens pant- og rettighedshavere.

Jvlisligholdelsen tllskrzves savel. at deres betalingsfbrpligtelser langt har oversteget de samlede tilkendte

erstatnlngs- og godtgorelsesbelob under det hidtldigefrednzngsfvrlob. Qg at de har været afgorende

forhzndret i atforetage bortsalg af deres ejendomme. der alle har været omfattet alfrednmgssagen. til

afværge a/liggetldsomkostmnger og de med mlshgholdelsenforbundne mddrzvelses- og

tvangsauktlOnsomkmrnrnger. samt at de medfrednzngssagen medfolgende gener har været betydehgt

belastende og direkte ve~lærdsodelæggendefor mme klienter. der nu star p6 randen af en personlig/alhr ...

Taksationskonmlissionens begnmdelse for sin afgorelse er salydende:

"De nuforetagnefrednrngs'mdgreb om ophold.sarealer. beplammng og pleje Iforhold tIl hestemmelserne I

fredningen c{j'l9..f.9jindes at medf()re enforrzngelse a/ejendommens handelsværdi. E,/ier en samler

bedommeIse pa grundlag a/beslgtlgelsen og de oplYSninger. der er jbrelagt Taksatlonskomml.):>zonen. findes

denne værcf~/orrzngelse Ikke at overstige den afNaturklagenævnet udmalte erstatning pa 50 000 kr

Here/ier, og Idet det. der erfi'e,.nfort under taksationen ikke giver grundlag for at yde erstatning/ol' andet

end den/orrzngede handelsværdi. stadfæster TaksatIOnskommissIOnen Naturklagenævnets

ersfCItnmgsafgorelse .

Under henvislllng tI! det anforte fra Naturklagenævnets og Taksationskommissionens afgorelser er det

fredningsnævnets \urdering. at de under pkt.eme A. og B. angivne erstatmngskrav i advokat Kare Monsteds

erstatnmgsopgorelse har været omfattet af den erstatningsprovelse. der er foretaget afNaturklagenævnet og

TaksatlOnskollilllissionen ved deres nævnte afgorelser. alene med undtagelse af det fremsatte krav I medfor af

naturbesk~ttc!seslovens § 39. stk. 2.

Frednmgsnævnet bemærker herom. at man kan tiltræde det s~nspunkt. at de ændrede afgorelser. der under

sagens forlob er tmffet vedr. storrc!sen af det offentlige opholdsareal pa ejendommen. statuerer en sItuatIon.

der kan anses for omfattet afnaturbeskyttelscslmens § 39. stk. 2 Herefter. og da det tIllige anerkendes. at



ændringerne kan have pafort ejerne et tab. der er omfattet af bestemmelsen. tillægges der ejerne en godtgorelse,

der fastsættes skonsmæssigt til 20.000 kr.

Da der Ikke ved det ovrige nu foreliggende ses at være fremkommet væsentlige nye anbringender, falger det af

det anforte. at nævnet ikke iovrigt finder grundlag for at antage. at ejerne har lidt et tab. der berettiger til

erstatning. som ikke er dækket af den af Taksationskommissionen fastsatte erstatning.

Igodtgorelse for sagkyndIg bistand i forbindelse med opgorelse af erstatmngskravet tillægges der i medfor af

naturbeskyttelseslovens § 47 ejerne en godtgorelse på 5.000 kr., som kan udbetales direkte til advokat Kare

Monsted.

Lb.nr. SA, matr. nr. 6 s Karsemose by, Vinderød

Fredet areal ca. l ha. Offentlig ejendomsværdi 1996: 470.000 kr.. heraf grundværdi 99.700 kr. Omfattet af

fredmngskenddse af 18.01.49.

Vedr pkt A: Under henvlsmng tIl den offentlige ejendomsvurdenng og tI! de vurderinger. der er kommet tIl

udtryk ved TaksationskommIssionens afgorelse vedr matr. nr. 6 i og 6 p Karsemose finder nævnet det Ikke

godtgjort. at eJendommens handelsværdi er forringet som folge aftrednmgen. se dog under pkt. B. Der

fastsættes derfor ingen erstatnmg tIl de tidligere ejere.

Vedr pkt. B: Under henvisning til den nære beliggenhed ved opholdsarealerne pa Store Arrenakke tIllægges

der de tIdligere ejere en erstatmng for gener m v og evt. værdiforringelse pa 30.000.00 kr. Der er Ikke

hemdover gmndlag for en godtgorelse Det bemærkes herved. at beplantmngsbegrænsmngen i

fredmngsafgordsens § 6 er en gentagelse af begrænsningen i fredningskendelsen af 18.01.49.

Vedr pkt C. Der findes Ikke at være gnmdlag for at tillægge de tIdligere ejere godtgorelse for langvarig

sagsbehandling m.v.

Vedr pkt. D: Der tillægges de tidligere ejere en godtgorelse pa 5.000 kr. for sagkyndig bIstand I forbindelse

med opgorelsen af erstatnmgskravet. Belobet kan udbetales direkte til advokat Kare Monsted.

Lb.nr. SB, samme ejendom

De nuværende ejere. Anm og Jorgen Juul findes ikke over for næ'vnet at have godtgjort et erstatningskrav. der

Ikke er omfattet af den i skodet mdeholdte transport til sælgerne. jf O\enfor side 7 under lb.nr. 5A.

Lb.nr. Se. mat ... nr. 6 k Karsemose bv, Vinderød

Fredet areal ca. OA 7 ha Offentlig ejendomsværdi = gnmd'værdi 1996 47.400 kr. Der tillægges ejeren.

Jorgen Juul en erstatning for afdrivning af naletræer pa 30.000.00 kr
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Lb.nr. 6, matr. nr. 6 r Karsemose by, Vinderød

Fredet areal ca. 0.8 ha. Offentlig ejendomsværdi 1996: 320.000 kr.. henmder gnmdværdi 121.300 kr.

Erstatning for gener m.v. og evt værdiforringelse som folge af den nære beliggenhed ved opholdsarealerne pa

Store Arrenakke fastsættes skonsmæssigt tIl 20.000.00 kr. Ejendommen er tildeIs bevokset med grantræer.

Erstatning for afdrivning heraf fastsættes skonsmæssigt til 25.000,00 kr. Den samlede erstatning udgor

saledes 45.000.00 kr.

Lb.nr. 7, matr. nr. 7 k og 7 cg Karsemose by, Vinderød

Fredet areal ca. l.0 ha. Offentlig ejendomsværdi 550.000 kr., herunder grundværdi 295.600 kr.

Erstatningskrav er ikke fremsat. Der tillægges ejeren erstatning i overensstemmelse med III pkt. 6 med

1.000.00 kr.

Lb.nr. 8, del af matr, nr. 9 a Vinderød by, Vinderød

Fredet areal 3.7 ha. Landbrugsejendom. Offentlig ejendomsværdi 1996: 1.450.000 kr .. heraf grundværdi

259900 kr. Omfattet affredningskendelse af 18.01.49. Ejendonunen er iflg. ejerens oplysninger uanvendelig

tillandbrugsdrift. Under henvisning tIl arealets storreise og til III pkt. 6 tIllægges der ejeren erstatmng med

5000.00 kr.

Lb.nr. 13, del af matr. nr. 80 g Melby by, Melby

Fredet areal 0.8 ha. Undtaget for vurdering Fællesareal. der ejes af Gmndejerforemngen Arrenakkel~ng \/ E.

Kolbo Erstatnlllgskrav er Ikke fremsat. Der tillægges i overensstemmelse med III pkt. 6 ejeren en erstatning

pa 1.000 kr.

Lb.nr.ene 9 - 12 og 14 - 16 i det oprindelige fredningsforslag er udgaet af frednmgen.

Lb nr 9' Der tlllæggcs Ikke ejeren. Fredenksværk Konunune. godtgorelse. jf III pkt. 5.

Lb nr 10' Krav frafaldet

Lb.nr. II. Kraver ikke frcmsat.

Lb.nr 12 Der tillægges eJcren. lens lorgen Vive Larsen en skonsrnæssigt fastsat godtgorelse pa 5.000.00 kr.

for værdItab wd salg.

Lb.nr. 1 ..J.. Der tillægges Ikke ejerne. Hanne og lorgen Parsholt godtgorclse. da der Ikke ses at være lidt et tab.

der er omfattet af naturbesk~ ttelseslovens § 39. stk. 2.

Lb.nr 15. Krav frafaldet.
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Lb nr. 16: Der tillægges ejeren, Freddy Avnberg en godtgorelse efter naturbeskyttelseslovens § 47 pa

5.000.00 kr. til dækning af advokatbistand. Belobet kan udbetales direkte til advokat Jens Maare.

Som folge af det foran anforte og bestemte udbetales folgende

erstatninger og godtgørelser efter § 39, stk. 2:

Lb.nr. l Kaj Mortensen 274.120.00 kr.

Lb.nr. 2 Helsingor Folkeskoles Spareferening 1.000.00 kr.

Lb.nr. 3 Britta Fladeland Iversen 180.000.00 kr.

Lb.nr. 4 Jesper Thmg-Sirnonsen 30 000.00 kr.

Lb.nr 5 Annette Byrlev og Frank ByTlev 20 000.00 kr.

Lb.nr.5A Annette ByTlev og Frank Byrlev 30.000.00 kr.

Lb.nr. 5e Jorgen Juul 30.000.00 kr.

Lb.nr. 6 Soren Levy 45.000.00 kr.

Lb.nr. 7 Jens Flenuning Jarlov 1.000.00 kr.

Lb.nr. 8 Peder J Arnes Pedersen 5.000.00 kr.

Lb nr. 12 Jens lorgen Vive Larsen 5.000.00 kr.

Lb.nr. 13 Grundejerfereningen Arrcnakkelyng 1.000.00 kr.

Erstatning i alt 622.120,00 kr.
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De tilkendte erstatninger og godtgorelser forrentes i medfor afnaturbesk~ttelseslovens § 39. stk. 3. fra datoen

for denne afgorelse. og indtIl erstatningen udbetales. med en arlig rente. der svarer til Danmarks Nationalbanks

diskonto.

l sagsomkostninger i medfor af naturbeskyttelseslovens § 47 udbetales til

Lb.nr. 4 Advokat Steffen Juul

Lb.nr. 5 Advokat Kaare Monsted

Lb.nr. 5A Advokat Kaare Monsted

Lb.nr. 16 Advokat Jens Maare

5.000.00 kr.

5.000.00 kr.

5.000.00 kr.

5.000.00 kr.

Imedfor af naturbeskyttelseslavens § 49, stk. 3. betaler staten o/.i og Frederiksborg Amt Yt af de tilkendte

belob.

Denne afgorelse kan i medfor af naturbeskyttelseslovens § 43 indbringes for Naturklagenævnet.

Vermundsgade 38B. 2100 Kobenhavn ø. af den. der anser sig for berettIget til storre erstatning eller

godtgorelse eller af en m~ndighed. der skal udrede en del af erstatningen. En evt. klage skal indgives sknftligt.'
tIl Naturklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgorelse af denne afgorelse.

Da den samlede erstatning og godtgorelse i anledning af fredningen overstIger 100.000 kr . forelægges

fredningsnævnets afgorelser om fredning og erstatning m.v. i medfor afnaturbeskyttelseslovens § 42 for

Naturklagenæmet til dterprovelsc. Denne forelæggelse fritager dog ikke den enkelte lodsejer. der onsker at

paklage nævnets afgorelse tI! Naturklagenæmet. for at mdgive selvstændig klage som ovenfor anfort.

Ole Retoft Thorkild Bendsen Lone Otte

nævnets formand

Udskriftens rigtIghed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 17. dec. 1996
(~
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Ar ]993, den 21. okt. foretog fonnanden for fredningsnævnet for Frederiksborg Amt sag~~·"'i/· og '\.'C::·I!"'~~·'r-:.'::,:n

2 6 C'r' . '''I., I. I...~.....,~

FS 94/92 Fredning af Arrenakke Bakker m.m.

Efter radslagning og votering har nævnet truffet folgende

AFGØRELSE:

Ved delafgorelse af 03.06.93 har fredningsnævnet for Frederiksborg Amt bestemt, at ejendommen, matr.

nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderod, der er omfattet af ovennævnte fredningsforslag, fredes i

overensstemmelse med forslaget. saledes at ejendommen overtages af det offentlige.

Ved delafgorclsen er der tillagt ejerne. Anette og Frank Byrlov en erstatning, stor kr. 500.000,00 med

tillæg af rente.

Delafgorclsen er af ejerne paklaget til Naturklagenævnet. der ligeledes skal efterprove fredningsnævnets

afgorelse imedfor afnaturbcskyttelseslovens § 42.

Ved delafgorelsen er sporgsma]et om en godtgorelse i medfor afnaturbeskyttelses]ovens § 47 udskudt til

senere afgorelse.

Under sagens behandling for naturk]agenævnet var ejerne af den pgl. ejendom repræsenteret af advokat

Mogens Hartz, Frederiksværk, der ved skrivelse af23.08.93 har meddelt, at han er udtrådt af sagen

under dens behandling ved Naturklagenæ ..net. I skrivelsen har advokat Hartz anmodet om. at der

tillægges ham et salær for hans arbejde med sagen. Advokat Hartz har i skrivelsen redegjort for sit

tidsforbrug. Advokat Hartz har endvidere anmodet om, at ejernes udgift til 3 stedfundne vurderinger af

ejendommen ved ejendomsmæglerne Peter Leander, Halvor Naaby og Jorgen Svendsen godtgores i

medfor af § 47. Den samlede udgift herved andrager kr. 11.875,00 inel. moms.

Ejendommens ejere har ved skrivelse af 4. okt. 1993 tiltrådt. at de pgl. beløb udbetales til advokat

Hartz.

Efter det saledes foreliggende bestemmer nævnet i medfor afnaturbesk)ttelseslovens § 47, at der

tillægges ejerne af ejendommen matr. nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderod en godtgorelse til

nodvendige udgifter til advokat med kr. 60.000,00 med tillæg af moms kr. 15.000,00 eller ialt kr.

I 75.000.00 og til vurdering af ejendommen med ialt kr. 11.875,00 inel. moms ..
Ml jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 'Jo \ \ / :2.. - 00~ t"] P/
Akt. nr.



Det samlede belob, kr. 86.875,00 vil i medfor af ovenstående være at udbetale til advokat Mogens

Hartz.

I medfor af naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3 betales belobet med tre fjerdedele af staten og en

fjerdedel af Frederiksborg Amt.

Lone Otte Thorkild Bendsen Harry Rasmussen

e Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 21. okt. 1993

L-:r ~(----.
"'"Thorkild Bcndsen

nævnets formand

Denne udskrift er sendt til:

Anette og Frank B)Tlove Advokat Mogens Hartz

Frederiksborg Amt

Frederiksværk Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Naturklagenævnet

Harry Rasmussen

Lone Otte



REG. NR.
Fredningsnævnet

for

Frederiksborg Amt

Modtaget i
Skov- og \'laturstyrelsen

'1 1 "I:-J'\ i094
t. I ""''',,j t..,;

~ingør.den2 O JUNI 1994

Vedr. FS 45/94, Fredning af Arrer.akke Bakker, matr.nr. 6 p
Arrenakke

Ved skrivelse af 26.04.94 har advokat C.J. Byrlov Vetter for eje-
ren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at ud-
føre en ca. 16,5 m2 stor tilbygning til den eksisterende træbyg-
ning på ejendommen, der herefter vil udgøre 46 m2 samt til at an-
lægge en 40 m2 stor terrasse i direkte tilknytning til bebyggelsen.

Alternativt har advokat Byrlov Vetter ansøgt om tilladelse til at
nedtage den eksisterende bebyggelse og i stedet opføre en træbe-
byggelse på 75 m2, delvist nedgravet på ejendommen.

Endvidere har adv. Byrlov Vetter ved skrivelse af 05.05.94 ansøgt
om tilladelse til hegning af matr.nr. 6 i og 6 p samt matr.nr. 6 s
med henblik på f'årehold.

Ejendommen er omfattet af fredningsforslag for Arrenakke Bakker
m.v. (FS 94/92).

tit Efter at have indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt og Dan-
marks Naturfredningsforening, der er forslagsstillere i frednings-
sagen, meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse til at udvide den eksisterende træbebyg-
gelse på matr.nr. 6 p med en tilbygning på ca. 16,5 m2 og til at
anlægge en 40 m2 stor terrasse i direkte tilknytning til bebyggel-
sen i overensstemmelse med det fremsendte projekt ..

Derimod meddeler nævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til
at nedrive bebyggelsen på ejendommen og erstatte den med en ny
træbygning på 75 m2. Dette projekt findes ikke foreneligt med

Miljlmlinis1;eriet o

Sk tredJu.llQsfJlJs,lagetsformal.
ov- og l'Jamrs"J ...eJSen

~J.nr.SN \ "l. \ \ /~ .. C!)c~1
., Akt. nr. 'l'1

Stengade" 72·74.3000 Helsingør TIt. 49210917 Fax. 49214686



Nævnet finder anledning til at præcisere, at der ikke vil kunne
forventes tilladelse til yderligere udvidelser af sommerhuset
eller til overdækning af terrassen.

Endelig meddeler nævnet tilladelse til hegning af matr.nr. 6 i og
6 p samt 6 s Arrenakke med henblik på fårehold. Den konkrete heg-
ning vil være at forelægge nævnet til godkendelse, og hegning
betinges af, at offentlighedens færdselsmuligheder ikke forringes.

Der vil derfor i den endelige fredningsafgørelse blive skabt mulig-
hed for, at arealerne afgræsses under forudsætning af, at der eta-
bleres passager i hegn og ved en bestemmelse om, at der ikke må
udsættes uvorne eller olme dyr.

De således meddelte tilladelser bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslavens § 66, stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladelsernes meddelelse.

Nævnets ovenfor angivne afgørelser kan inden 4 uger fra den dag,
afgørelserne er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adres-
saten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Natur-
klagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

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

Endvidere meddeler nævnet til ejernes orientering i forbindelse
med deres overvejelser om salg af ejendommen, matr.nr. 6 p og 6 i
Arrenakke, at nævnet efter forslagsstillerens indstilling er sin-
det i fredningsafgørelsen at træffe bestemmelse bl.a. om

~ der på nævnte ejendom åbnes et areal på ca. 10 x 10 meter for
offentligheden på St. Arrenakke Bakke umiddelbart ved det højeste
punkt med adgang fra stien. Arealet skal fremover henligge med græs/
urtevegetation uden faste anlæg med fri udsigt. I forbindelse med
pleje kan arealet mod syd skærmes af lav bevoksning ind mod sommer-
huset af hensyn til privatlivets fred.



at der for at sikre udsigterne over både det fjerne og det nære
landskab fastsættes begrænsninger i bevoksningens omfang, såle-
des at bevoksningen på plateauet ved opholdsarealet på St. Arre-
nakke Bakke for fremtiden ikke må overstige 1,5 meter over terræn,
men højden kan herfra stige til max. 2,5 meter ved bakkefoden, og
iøvrigt at det pålægges amtet at udarbejde en plejeplan og gennem-
føre plejen.

at der gives mulighed for ved landevejen at etablere en mindre P-
plads til max. 5 personbiler nord for adgangsvej en på matr.nr.
Arrenakke.

7 a

Thorkild Bendsen
nævnets formand .

•
Frank Byrlov,
Adv. C.J. Byrlov Vetter,
Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksværk kommune
Skov- og naturstyrelsen
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-1-211-1-94

Dansk Ornitologisk Forening, Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Ole Retoft,

4t Nævnsmedlem Lone Otte.



NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39 47 27 SO
Fax.: 39 47 27 99

23. marts 1995
J.nr. 151/200-0011
LM

Afgørelse
i sagen om tilbygning til sommerhus på

St. Arrenakke Bakke i Frederiksværk Kommune.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 20. juni 1994 meddelt
dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 fra
et verserende fredningsforslag vedrørende Arrenakke Bakker m.m. til
en udvidelse af det eksisterende sommerhus på matr.nr. Gp Karsemose
By, Vinderød, samt til hegning af matr.nr. Gi, Gp og Gs Karsemose
By, Vinderød med henblik på fårehold. Afgørelsen er påklaget til
Naturklagenævnet af ejendommens ejere, Annette og Frank Byrlov,
repræsenteret ved advokat C.J. Byrlov Vetter.

Fredningsforslaget har til formål at sikre de naturhistoriske, nær-
rekreative og landskabelige værdier i området, samt at regulere of-
fentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen for-
byder bl.a. byggeri og hegn og giver mulighed for, at der kan iværk-
sættes naturpleje og naturgenopretning, samt ske forbedring af den
offentlige adgang ved udlæg af et stisystem og opholdsarealer.

på matr.nr. Gp ved toppen af St. Arrenakke Bakke ligger et ældre
sommerhus, der er opført i 1930-erne.

Fredningsnævnet har afslået
sommerhus og nyopførelse afe

Mitjøminlsterlet. J.nr. SN /.2 /;; o O 1 77

2 7 MRS. 1995
~I

en ansøgning om nedrivning af det gamle
et nyt på 75 m2 på matr.nr. Gp, men har

Akt. nr.
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tilladt udvidelse af det eksisterende sommerhus mod nord med 16,5 m2
til ialt 51,5 m2 og anlæg af 40 m2 terrasse. Afgørelsen tillader
tillige hegning og afgræsning af matr.nr. 6i, 6p og 6s betinget af,
at den konkrete hegning forelægges fredningsnævnet til godkendelse,
at der etableres passager i hegn, således at offentlighedens færd-
selsmuligheder ikke forringes, og at der ikke udsættes uvorne eller
olme dyr.

Klagerne ønsker afgørelsen omgjort - for så vidt angår byggeri - til
en tilladelse til nedrivning af det gamle sommerhus og opførelse af
et nyt delvist nedgravet på 70 m2.

Frederiksborg Amt anbefaler stadfæstelse af fredningsnævnets af-
gørelse bl.a. under henvisning til amtets praksis vedrørende sommer-
huse i landzone, hvorefter der som hovedregel tillades 70 m2, med-
mindre' placeringen er følsom, hvilket - efter amtets opfattelse - er
tilfældet i den foreliggende sag.

Skov- og Naturstyrelsen anbefaler, at fredningsnævnet s afgørelse
stadfæstes af landskabelige grunde.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Natur-
klagenævnet.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Det findes ikke at være foreneligt med intentionerne bag frednings-
forslagets forbud mod yderligere bebyggelse at tillade erstatning af
det eksisterende meget markant placerede sommerhus med opførelse af
et nyt sommerhus på 70 m2. En mindre udvidelse af det eksisterende
sommerhus med 16,5 m2 mod nord som ansøgt til ialt 51,5 m2 vil dog
kunne tillades.

på denne baggrund stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 20. juni
1994.
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Tilladelserne bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsen af
denne afgørelse.

på Naturklagenævnets vegne

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

19. december 1995
J.nr. 151/200-0012
LM

Afgørelse
i sagen om nyt byggeprojekt, vej-/stiforhold og skiltning på St.

Arrenakke Bakke i Frederiksværk Kommune.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 14. juni 1995 meddelt
afslag på fornyet anmodning om dispensation i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 fra et verserende fredningsforslag
vedrørende Arrenakke Bakker m.m. til et nyt byggeprojekt, ændring af
vej- og stiforhold, samt markering/spærring af stier på matr.nr. 6p
Karsemose By, Vinderød og tilstødende ejendomme. Afgørelsen er
påklaget til Naturklagenævnet af Frank og Annette Byrlov ved advokat
C.J. Byrlov Vetter.

Fredningsforslaget har til formål at sikre de naturhistoriske,
nærrekreative og landskabelige værdier i området, samt at regulere
offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen
forbyder bla. byggeri og hegn og giver mulighed for, at der kan
iværksættes naturpleje og naturgenopretning, samt ske forbedring af
den offentlige adgang ved udlæg af et stisystem og opholdsarealer.

på matr.nr. 6p ved toppen af St. Arrenakke Bakke ligger et ældre
sommerhus, der er opført i 1930'erne.

Den 23. marts 1995 stadfæstede Naturklagenævnet enstemmigt fred-
ningsnævnets dispensation fra den verserende fredningssag til ud-
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videIse af det eksisterende sommerhus til 51,5 m2 ialt og afslog
samtidig dispensation til erstatning af det gamle sommerhus med et
nyt på 70 m2.

Klagerne har nu ~nsøgt om,
at klagerne frit kan vælge mellem at opføre den bevilgede
tilbygning eller at opføre en saml§t ny længebebyggelse af
samme arealstørrelse, evt. lidt tilbagetrukket.
at en privat sti i vestskellet på matr.nr. 6p, som anvendes af
matr.nr. 6r, nedlægges, og ny sti anlægges. Det nedlagte
stiar€al på matr.nr. 6p ønskes samtidig overført til matr.nr.
6s.
at de offentlige stier særligt markeres i terrænnet og private
stier afspærres for publikum, særligt stien mellem matr.nr.ene
6r og 6k.

Til støtte for ansøgningen anfører klagerne bl.a., at der ikke er
saglige begrundelser for afslag. Ændring af vej- og stiforhold, samt
skiltning er begrundet i ønsket om at sikre private forhold

Frederiksborg Amt kan ikke anbefale byggeri af et nyt sommerhus
eller anlæg af ny vej, men finder iøvrigt, at nedlæggelse af stien
på matr.nr. 6p og arealoverførsel heraf til naboejendommen ikke er i
strid med fredningsforslaget. Endelig mener amtet, at skiltning af
stier mv. bør afvente den endelige fredningskendelse.

Skov- og Naturstyrelsen kan af landskabelige grunde ikke anbefale
byggeri af et nyt sommerhus.

I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Der er taget endelig stilling til byggemulighederne på matr.nr. 6p
ved nævnets afgørelse af 23. marts 1995. Fredningsnævnets afgørelse
af 14. juni 1995 stadfæstes derfor på dette punkt.

Nedlæggelse af den private sti på matr. nr. 6p og overførsel af
stiarealet til matr.nr. 6s kræver ikke dispensation fra frednings-
forslaget. Stillingtagen til yderligere vej- og stianlæg bør afvente
den endelige fredningssags behandling. Fredningsnævnets afgørelse
vedrørende disse forhold ophæves derfor.



3

Med hensyn til markering/spærring af private stier finder Naturkla-
genævnet ligeledes, at sådanne foranstaltninger må afvente fred-
ningssagens endelige afslutning. Fredningsnævnets afgørelse ved-
rørende dette punkt stadfæstes derfor.

på Naturklagenævnets vegne

B@~f~Vicefi=~

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den

Vedr. FS 77/95, matr. nr. 6 s Karsemose by, Vinderød.

Ved skrivelse af 12. september 1995 har ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en ca.
3 m2 tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen.

• Baggrunden for det ansøgte er etablering af vaske- og bademu-
ligheder ved udvidelse af en lille tilbygning indeholdende
toilet.

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

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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

a:\'1 \ -", t • ..,
.. ~ c \ f _ - c..-' \.. . c I
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Den meddelte tilladelse må
stens udløb uden rettidigt
seslovens § 87, stk. 3.

derfor ikke udnyttes før klagefri-
indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-

e-...
I !

'J~'~1/~ ~
Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 09 17 fax. 49 21 46 86 Helsingør, den 2. jan. 1997

Vedr. FS 77/96 matr.nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderød.

Ved skrivelse af 09.10.96 har ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til:
1) at opføre en yderligere tilbygning på 19,5 m2 ud over den tidligere af nævnet tilladte
udvidelse på 16,5 m2

2) at etablere en kælder under tilbygning med udvendig trappenedgang
3) at lukke en eksisterende veranda med vinduespartiere 4) at isolere tag og vægge med ny yderbeklædning af brædder på klink, samt
5) at etablere - ved afgravning - et gangareal omkring bygningen i en bredde på 3-4 m fra
husvæg.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 17. dec. 1996 om fredning af
Arrenakke Bakker m.m., der har til formål at sikre at de enestående udsigtsforhold over
landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat bevares, at de landskabelige, rekreative og
naturhistoriske værdier i området bevares og forbedres, at områdets naturværdier forbedres
ved gennemførelse af naturpleje og naturgenopretning, samt at offentlighedens adgangs- og
opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres gennem et stisystem og fastlæggelse af
offentlige opholdsarealer.

I fredningsafgørelsens § 2, stk. 1, er bl.a. anført: "Eksisterende bebyggelse må ikke udvides
væsentligt. Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved bygningens ydre ændres,
foretages efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. "

§ 2, stk. 2, er sålydende: "Sommerhuset på matr. nr. 6 p Karsemose må i overensstemmelse
med Naturklagenævnets delafgørelse af 23. marts 1995 udvides med 16,5 m2 og tilbygges en
40 m2 stor uoverdækket terrasse." Denne delafgørelse var en stadfæstelse af fredningsnævnets
afgørelse, der var påklaget af ejerne med påstand om tilladelse til opførelse af et nyt
sommerhus på 70 m2 på ejendommen.

Fredningsnævnets fredningsafgørelse af 17. dec. 1996 er i medfør af naturbeskyttelseslovens §
42 forelagt for Naturklagenævnet, hvis afgørelse endnu ikke foreligger.

Fredningsnævnet har i sagens anledning indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt,
Frederiksværk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.



NaturkIagenævnet har i en senere klagesag den 19.12.95 udtalt, at "der er taget endelig stilling

til byggemulighederne på matr. nr. 6 P ved nævnets afgørelse af 23. marts 1995."

Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele tilladelse til
det under pkt.eme l) - 3) ansøgte.

Vedr. det under pkt. 4) ansøgte meddeler nævnet tilladelse dertil i overensstemmelse med det
fremsendte projekt, dog på vilkår, at taget beklædes med mørkegråt/sort tagpap, at
bygningshøjden ikke forøges, og at ydervæggene bibeholdes sorttjæret.

Vedr. det under pkt. 5) ansøgte meddeler nævnet tilladelse dertil i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

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

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

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

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

nævnets formand



Dette brev er sendt til:

Frank Lennart Bylov, Asserbohusvej 12, 3300 Frederiksværk
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-52-6-211-4-95
Danmarks Naturfredningsforening j. nr. O111-103, Ref. : Jesper Refn
Frederiksværk Kommune, j.nr.0l.05.00 GOl

Skov-og Naturstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,

Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Lone Otte
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• Vedr. Fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune.

I forlængelse af Naturklagenævnets besigtigelse af Arrenakke Bakker og
efterfølgende offentlige møde den 22. maj besluttede nævnet at gennemfø-
re fredningen med den fredningsafgrænsningl der er fastlagt i frednings-
nævnets afgørelse af 17. december 1996.

På opfordring fra en kreds af lodsejere besluttedes det videre at ændre
det offentligt tilgængelige stisystem. Beslutningen indebærer I at of-
fentligheden fremover vil kunne gå rundt i bakkerne ad et nærmere fast-
lagt stiforløbl frem for som nu overvejende kun at kunne gå frem og til-
bage i bakkerne mellem Arrenakkevej og Helsingevej.

Derudover besluttedes detl at det af den kommende fredningsafgørelse for
området tydeligt skal fremgå I at en plejeplan har til formål at sikre
bevarelsen af det lange udsyn fra Ll. og St. Arrenakke Bakker. Dette in-
debærer bl.a'l at der etableres en udsigtsplads på Ll. Arrenakke Bakkel

og at bevoksningen omkring toppen af St. Arrenakke Bakke i skellet ind
mod matr.nr. 6 p ikke må nå en højde af over 115 ffi. Beslutningen indebæ-
rer tilligel at dele af bevoksningerne på grundene på St. Arrenakke Bak-
ke i en vis udstrækning vil skulle enten afdrives eller beskæres - dog
først efter forhandlinger mellem de berørte lodsejere og Frederiksborg
Amt som plejemyndighed.

Den plejeplanl der skal udarbejdes for området I vil af amtet først blive
sat i værk, når Naturklagenævnet til efteråret har færdigbehandlet fred-
ningssagen.

ccet \'\~~-\CJ. \ \ \ ~ -oo~ :t
S-
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Endelig besluttedes det
ningskendelsen har fået
gen af 1997, en længere

at indrømme de lodsejere, der i medfør af fred-
påbud om at afdrive deres nåletræer inden udgan-
frist for afdrivning til udgangen af år 2000.

Naturklagenævnet nåede ikke på sit møde den 22. maj at træffe beslutning
om erstatningsspørgsmålene. Nogle af lodsejerne har ved telefonisk hen-
vendelse til Naturklagenævnets sekretariat fået stillet i udsigt, at
nævnet ville behandle erstatningerne på sit møde den 9. juni. Af prakti-
ske og tidsmæssige årsager har dette desværre ikke kunnet lade sig gøre.
Erstatningsspørgsmålene vil derfor først blive afgjort på et møde efter
sommerferien, formentlig i august måned.

Naturklagenævnets sekretariat vil vende tilbage og informere lodsejerne,
når der foreligger en endelig afgørelse i sagen .

•
Med venlig hilsen

;~(l~
vJ.cefo:vmand
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Vedr. FS 67/98, matr .nr. 6 k og 6 s Karsemose by, Vinderød.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amt modtaget en ansøgning fra ejeren
af ovennævnte ejendom om nævnets tilladelse til at opføre et 30 m2 redskabs-
larbejdsskur på matr.nr. 6 k Karsemose by, Vinderød.

Samtidig søges om tilladelse til at nedramme træstolper i en skrænt ved det
eksisterende sommerhus på matr.nr. 6 s Karsemose by, Vinderød og i den
forbindelse etablere en træterrasse ovenpå en eksisterende fliseterrasse ved huset.

Begge ejendomme er omfattet af fredning af Arrenakke Bakker
(Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998), der bl.a. har til formål at de
landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdier i området bevares og
forbedres. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at der ikke må opføres ny
bebyggelse, herunder boder, skure, jagthytter og lignende. Eksisterende
bebyggelse må ikke udvides væsentligt. Dog kan mindre udvidelser og
ombygninger, hvorved bygningens ydre ændres, foretages efter fredningsnævnets
forudgående godkendelse. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg.
der må ikke foretages terrænændringer .

Vedr. 6 k Karsemose by, Vinderød:

Af sagen fremgår, at Frederiksborg Amt den 20. august 1998 har meddelt afslag
til det ansøgte i medfør af planlovens § 35. Der er herefter ingen anledning for
fredningsnævnet til at foretage en realitetsbehandling af ansøgningen. Ejeren
opfordres til inden 1 måned at underrette fredningsnævnet, såfremt han ønsker
ansøgningen realitetsbehandlet i nævnet.

Vedr. 6 s Karsemose by, Vinderød:

Nævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det
ansøgte på følgende vilkår:

at denne træterrasse ikke bliver større end den eksisterende terrasse, hvilket
vil sige, at den får en bredde på højst 2 meter og en bredde højst svarende til
husets facadelængde

at terrassen placeres umiddelbart ovenpå den eksisterende fliseterrasse og at
terrassens overside holdes under en højde svarende til 10 cm under
overkanten af husets sokkel.

at terrassen udføres uden overdækning, brystning, gelænder eller andet, som
hæver sig over selve terrassens flade
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at de ansøgte nedrammede stolper placeres umiddelbart under terrassens
yderste kant højst 2 meter fra husets facade og derfor skjult i den
eksisterende skrænt.

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

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

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

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Jørgen Juul
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-211-4-98
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Ebbe Vitt Jensen
Frederiksværk Kommune, j.nr. 01.03.04PI9 98/08435
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole A.K. Nielsen
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Vedr. FS 20/2000 matr .nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderød.
Frederiksværk Kommune.

Ved skrivelse af 22. marts 2000 har advokat Christian Harlang for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets forlængelse af en tilladelse til en række ændringer
på ejendommen, herunder etablering af en kælder under en del af bebyggelsen, der blev
meddelt ved Naturklagenævnets afgørelse af 27. juni 1997.

Af ansøgningen fremgår, at tilladelsen ikke er udnyttet, og at det vil være uhensigts-
mæssigt at påbegynde byggeriet, førend en verserende sag om tilladelse til at etablere en
kælder under hele ejendommen, er afklaret.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning
af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksborg Amt.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
fornyet tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med Naturklagenævnets tilladelse af
27. juni 1997.

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

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

'laII.

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

Det tilføjes til orientering at fredningsnævnet d.d. har meddelt ejeren tilladelse til etable-
ring af kælder under den eksisterende bebyggelse på nærmere angivne vilkår. (FS 103/99)

~
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Advokat Christian Harlang j .nr. 25374/KBA
Ejer Frank Byrlov
Naturklagenævnet j .nr. 97-121/200-0002
Frederiksborg Amt, J .nr. 8-70-51-8-211-5-99
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0111-103
Frederiksværk Kommune, j.nr. 02.00.0IPI9 99/08984
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole A. K. Nit:lsen

Q~ t9qb-I~1I/2. -CO:~:/L -



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt REG.Hl 7f9/.o O
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax.. 49214686 Helsingør, den 15. juni 2000

Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

Vedr. FS 103/1999 matr.nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vindt1fliJ<JUNI2000
Frederiksværk Kommune.

Ved skrivelse af 11. december 1999 har Frank L. Byrlov som ejer af ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere kælder under det
eksisterende hus på ejendommen.

Det bemærkes herved, at Naturklagenævnet den 27. juni 1997 har stadfæstet frednings-
nævnets afgørelse, hvorefter det eksisterende hus må udvides med 16,5 m2 og at der må
indrettes kælder under udvidelsen på nærmere angivne vilkår. Denne tilladelse er endnu
ikke udnyttet, og fredningsnævnet har efter anmodning ved afgørelse af d.d. fornyet
tilladelsen. (FS 20/2000)

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning
af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksborg Amt.

2 af nævnets medlemmer finder, at det ansøgte vil være foreneligt med fredningens
formål såfremt tilladelsen gøres betinget på nedennævnte vilkår.

1 af nævnets medlemmer finder ikke at der er grundlag for at imødekomme ansøgningen.

Idet der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets votum meddeler nævnet
herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår,

-at bygningen afslutningsvis fremtræder som hidtil, dog med de mindre afvigelser, der
ifølge Naturklagenævnets afgørelse af 27. juni 1997 er tilladt i forbindelse med
efterisolering m. v.

-at kælderen ikke blive synlig udefra, bortset fra trappenedgang og lysskakt svarende
til det tidligere af Naturklagenævnet godkendte.

-at sokkelhøjde skal fastholdes uændret. Da hele husets fundament skal fjernes, skal
den nuværende sokkelkote og fundamentsplacering indmåles og sikres af
landinspektør inden byggeriets påbegyndelse, på en sådan måde, at det sikres, at
den nye kælder placeres præcis samme sted og med præcis samme sokkelhøjde,
hvilket landinspektøren efterfølgende skal attestere. Landinspektørens indmålings-
dokumentation og attest for uændret placering og højde skal fremsendes til nævnet.

-at gravearbejderne minimeres mest muligt, og at al overskydende jord bortkøres fra
ejendommen senest umiddelbart efter færdiggørelsen af selve kælderen.

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

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

Q.o \C\Clb-l2\l/Z.- OO~L ,



turklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

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

Thorkild Bendse
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Ejer Frank Byrlov
Naturklagenævnet j.nr. 97-121/200-0002
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-211-5-99
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0111-103
Frederiksværk Kommune, j.nr. 02.00.01P19 99/08984
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole A. K. Nielsen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den - 6 APR. 200t

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 35/2001. Ansøgning om tilbygning til eksisterende anneksbygning på matr. nr. 7

k og 7 cq Karsemose by, Vinderød i Frederiksværk Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-211-

2-01.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amts Landskabsafdeling modtaget en ansøgning

fra J. Raasehou-Nielsen NS, Arkitekt M.A.A. P.A.R. om tilladelse til opførelse af en

tilbygning på 14m2 til en eksisterende anneksbygning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af6.2.1998 om fredning af Arrenakke

Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt. Formålet med fredningen er at

bevare de enestående udsigtsforhold, at bevare og forbedre landskabelige, rekreative og

naturhistoriske værdier samt at sikre og forbedre offentlighedens adgangs- og opholds-

muligheder.

Det fremgår af fredningens § 2 bl.a.: "Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væsentligt.

Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved bygningens ydre ændres, foretages efteT

Fredningsnævnets forudgående godkendelse".

Af sagen fremgår, at Landskabsafdelingen har besigtiget ejendommen og af ejeren fået forevist

ejendommens indretning. Det oplystes, at der ikke findes badeværelse på ejendommen i dag -

dette agtes indrettet i tilbygningen. Landskabsafdelingen vurderer, at den foreslåede tilbygning

er yderst diskret tilpasset og ikke vil påvirke det omgivende landskab nævneværdigt.



Landskabsafdelingen anbefaler derfor fredningsnævnet at meddele dispensation fra fredningen

til den ansøgte udvidelse af anneksbygningen.

Efter det således foreliggende er det min vurdering, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

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

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

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

udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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

af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige

myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt

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

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til

Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

J. Raaschou-Nielsen A/S Arkitekt M.A.A P.A R. Kronprinsessegade 10, 1306 København K

Frederiksværk Kommune J.nr. 2001100349



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

Helsingør, den - 6 APR. 2001

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 35/2001. Ansøgning om tilbygning til eksisterende anneksbygning på matr. nr. 7

k og 7 cq Karsemose by, Vinderød i Frederiksværk Kommune. Deres j.nr. 8-70-51·8-211-

2-01.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amts Landskabsafdeling modtaget en ansøgning

fra J. Raasehou-Nielsen NS, Arkitekt M.A.A. P.A.R. om tilladelse til opførelse af en

tilbygning på 14 m2 til en eksisterende anneksbygning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af6.2.1998 om fredning af Arrenakke

Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt. Formålet med fredningen er at

bevare de enestående udsigtsforhold, at bevare og forbedre landskabelige, rekreative og

naturhistoriske værdier samt at sikre og forbedre offentlighedens adgangs- og opholds-

muligheder.

Det fremgår af fredningens § 2 bl.a.: "Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væsentligt.

Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved bygningens ydre ændres, foretages efter

Fredningsnævnets forudgående godkendelse".

Af sagen fremgår, at Landskabsafdelingen har besigtiget ejendommen og af ejeren fået forevist

ejendommens indretning. Det oplystes, at der ikke findes badeværelse på ejendommen i dag -

dette agtes indrettet i tilbygningen. Landskabsafdelingen vurderer, at den foreslåede tilbygning

er yderst diskret tilpasset og ikke vil påvirke det omgivende landskab nævneværdigt.

Skov- og Naturs~elsen
J.nr. SN 2001 • / 2111J. _ rfJ I ~
Akt. nr. I



Landskabsafdelingen anbefaler derfor fredningsnævnet at meddele dispensation fra fredningen

til den ansøgte udvidelse af anneksbygningen.

Efter det således foreliggende er det min vurdering, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

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

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

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

udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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

af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige

myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt

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

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til

Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

1. Raaschou-Nielsen NS Arkitekt M.A.A P.A R. Kronprinsessegade 10, 1306 København K

Frederiksværk Kommune J.nr. 2001/00349



Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Den - 9 JULI 2001

Frederiksborg Amt
Vej- og trafikafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

J.nr. 9-03-6-503-2-96

Vedr. FS 23/01, Cykelsti langs Helsingevej fra Nyvej til Frederiksværk. Matr.

nr. 2 a, 6 o og 7 a Karsemose by, Vinderød i Frederiksværk Kommune.

Ved skrivelse af 15. marts 2001 har Frederiksborg Amt, Vej- og trafikafdelingen

ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra Arrenakke-fredningen til at anlægge

cykelstier langs dele aflandevej 503 (Helsingør-Frederiksværk).

Af sagen fremgår at der ved anlæg af de projekterede cykelstier involveres ca. 2.700

m2 inden for de fredede arealer. Detailprojektet angiver at cykelstien i fredningen

forløber langs landevejen med en skillerabat på 2 meter, sti på 2,5 meter, rabat på 1

meter og derefter en skråning i varierende bredde med anlæg 3 op til eksisterende

terræn.

Alternativt er angivet en løsning, hvor stien placeres med varierende

skillerabatbredde, således at stien vil følge terrænet. Herved kommer stitrafikanterne

højere oppe end landevejen, hvorved rar et friere udsyn over Arresø.

I ansøgningen er anført at anlæg af cykelstier langs landevejen er et stort ønske fra

borgerne i området. Trafiksikkerhedsmæssigt vil strækningen blive mærkbart

forbedret, når alle 3 etaper er gennemført ..,
2col ...( 'G { ( I e ~ 0(2;/$

Q. ij tz...



Af sagen fremgår nærmere at projektet vedrører i alt cykelsti langs 4.4 km landevej.

På en ca. 500 meter lang strækning vil projektet involvere arealer, der er omfattet af

fredningen af Arrenakke Bakker, Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998.

Anlægget af cykelstien vil medføre udvidelse af vejen i begge vej sider. Ind mod det

fredede areal vil udvidelsen typisk have en bredde af 5-6 meter, et enkelt sted vil der

grundet større højdeforskel være tale om en udvidelse på op til omkring 9 meter.

Denne udvidelse vil endvidere medføre, at den lille parkeringsplads (8 x 12 meter i

h.t. fredningskendelsen) ved stien op til Arrenakke Bakker må flyttes 4-5 meter

vestpå.

Vej- og Trafikafdelingen har sammen med Landskabsafdelingen overvejet

muligheden for i lidt højere grad at lade stien følge terrænet, hvilket generelt svarer til

at lægge stien lidt højere oppe end selve kørebanen. Denne løsning vurderes af

landskabelige grunde at være at foretrække. Arealforbruget vurderes dog af Vej- og

Trafikafdelingen at være det samme, uanset om der vælges den ene eller den anden

løsning.

Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning af Arrenakke Bakker har

til formål at sikre

l) at de enestående udsigtsforhold over landskabet til Roskilde Fjord,

Arresø og Kattegat bevares

2) at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdier i området

bevares og forbedres

3) at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og

forbedres gennem et stisystem og fastlæggelse af offentlige opholds-

arealer.

• Af fredningsbestemmelseme fremgår, at der i området generelt ikke må foretages



terrænændringer, og at der med enkelte specifikke undtagelser ikke må anlægges nye

veje eller stier eller foretages omlægninger af eksisterende veje eller stier.

Set i forhold til det samlede fredningsområde vedrører projektet en ganske smal stribe

i områdets østligste begrænsning. Det ansøgte indgreb vil kun have marginal

indflydelse på fredningsområdet som helhed - situationen vil overordnet set fortsat

være den, at området mod øst afgrænses af en amtsvej. Samtidig opnås en betydelig

forbedring af tilgængeligheden for cyklister og gående til det fredede område, hvilket

er i god overensstemmelse med fredningens 3. delformål, jvf. ovenfor.

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

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

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

ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte alternative projekt, hvorefter stien i

højere grad vil følge terrænet. Det forudsættes, at amtet som anlægsmyndighed

forestår den nødvendige flytning af den ved fredningen fastlagte parkeringsplads på

matr.m. 7 a Karsemose by, Vinderød.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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

genævnet af adressaten for afgørelsen, 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.



Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

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

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-211-3-01

Frederiksværk Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Tisvilde Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ebbe Vitt Jensen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
TIf 49258120 Fax. 49214686

Den 27. juli 2001

Den 25. juli 2001 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde på

ejendommen matr.nr. 7 a Karsemose by, Vinderød beliggende Arrenakkevej 20, 3300

Frederiksværk i sagen

FS 37/01 Ansøgning om tilladelse til tilplantning af et areal med vinstokke på

ejendommen matr. nr. 7 a Karsemose by, Vinderød iFrederiksværk Kommune

For Fredningsnævnet deltog formanden, dommer Thorkild Bendsen og nævnsmed-

lemmerne Niels Olesen og Ole A. K. Nielsen samt juridisk sekretær Ulla Tange

Christensen.

For Frederiksborg Amt deltog Vilhelm Dalgaard.

e For Frederiksværk Kommune deltog Henning Jessen.

For Danmarks Naturfredningsforening deltog Ebbe Vitt Jensen.

Ansøgerne, Leif Stubkjær og Jakob Stubkjær var mødt.

Ejeren, Britta Fladeland Iversen samt Tisvilde Statsskovdistrikt var indbudt, men ikke

mødt.

Det areal omkring ejendommen, der er omfattet af ansøgningen, blev besigtiget.
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Vilhelm Dalgaard redegjorde for fredningsbestemmelserne i Naturklagenævnets

afgørelse af 6. februar 1998. Fredningen har tre formål, nemlig at bevare de

enestående udsigtsforhold, at sikre offentlighedens adgang, og at bevare og forbedre

de landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier.

Leif Stubkjær redegjorde for ansøgningen hvorefter arealet, der er en sydvendt

skråning af en størrelse på ca. % ha., ønskes tilplantet med vinstokke. Det skønnes

muligt at opnå en årlig høst på arealet på ca. 4.000 flasker vin. Beliggenheden

sammenholdt med klimaforholdene giver nok de i Danmark bedste betingelser for

dyrkning afvin. Den eksisterende kratbeplantning vil blive fjernet. Der skal ikke laves

terrasser, og der vil ikke ske terrænreguleringer. Der vil ikke blive tilplantet på de

nederste 10 m mod skellet til golfbanen. Vinstokkene skal have en grundhøjde på 0,5

m og vil bl.a. på grund af sommer- og vinterbeskæring nå en maksimal højde på 2 m,

hvilket er lavere end det nuværende krat. Vinstokkene vil ikke kunne ses fra

udsigtspunkterne. Vin er nu godkendt som en landbrugsafgrøde i Danmark. Der er

udviklet nye vinsorter, som kan klare klimaet i Danmark. Beplantning med en så

speciel afgrøde som vin vil tilføje området en yderligere oplevelsesmæssig attraktion.

Da beplantningen bliver lavere end den nuværende, vil landskabets kontur blive

fremhævet.

Jakob Stubkjær tilføjede, at vinen skal dyrkes økologisk. For at forhindre erosion af

e skråningen i specielt de første år vil der blive sået græs mellem planterne.

Vilhelm Dalgaard henviste til amtets skriftlige indlæg og bemærkede, at amtet er

overvejende positiv over for projektet. Amtet har lagt vægt på, at udsigtsforholdene

ikke ændres. Der er ikke i fredningsbestemmelserne et direkte forbud mod tilplantning

og fældning afkrat. Da krattet består af træer og større buske, og da fjernelse af disse

medfører en ændring af de landskabelige og kulturhistoriske værdier, er

fredningsnævnets tilladelse dog nødvendig efter amtets opfattelse.
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Henning Jessen henholdt sig til kommunens skriftlige indlæg hvorefter kommunen

ikke kan anbefale projektet, da det vil stride mod fredningens formål, fordi vinplanter

ikke er egnskarakteristiske.

Ebbe Vitt Jensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har noteret sig, at der

ikke vil ske ændringer i offentlighedens adgangsforhold, og at udsigtsforholdene ikke

er truet. Foreningen er alligevel betænkelig ved projektet på grund af ændringen af

landskabet.

Thorkild Bendsen oplæste Statsskovdistriktets skriftlige indlæg, hvorefter skovdi-

striktet ikke skal udtale sig imod at den ansøgte tilladelse gives.

Leif Stubkjær og Jakob Stubkjær henholdt sig til de tidligere afgivne bemærkninger.

Herefter optoges sagen til afgørelse, som vil blive meddelt de mødende og øvrige

klageberettigede skriftligt.

Niels Olesen Thorkild Bendsen

nævnets formand

Ole A. K. Nielsen

• ******************************

Efter mødet voterede fredningsnævnet og traf følgede enstemmige afgørelse:

En tilplantning af det af ansøgmngen omfattede areal med vinstokke er uden

betydning for udsigts- og adgangsforholdene på det fredede areal. Derimod findes

vinstokke, udplantet i rækker, at ville udgøre en for området i høj grad

ukarakterisktisk bevoksning og dermed at medføre et synsindtryk i det samlede

landskabsbillede, der vil være til skade for de landskabelige værdier i området. Da det

ansøgte dermed er uforenligt med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1, meddeler nævnet afslag på det ansøgte.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressateme 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.

Niels Olesen Ole A. K. Nielsen

nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:

Leif og Jakob Stubkjær, Solvej 1, 3220 Tisvildeleje

Britta Fladeland Iversen, Arrenakkegård, Arrenakkevej 20, 3300 Frederiksværk

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-211-5-01

Frederiksværk Kommune J.nr. 1998/01756

Skov- og Naturstyrelsen

Tisvilde Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Ole A. K. Nielsen

Jur. sekr. Ulla Tange Christensen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den - 4 AUG. 2005

Frederiksborg Amt
Landskab safdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Sk Modtaget I.
ov- og NaturstYrellilen

,..5 A UG, 2005

\\ SCl!JVlV":Er
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FS 77/05. Oprensning af 2 søer på matr.nr. 2k (tidl. 2a) Karsemose By, Vinderød

i Frederiksværk Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-211-5-05.

Frederiksborg Amt har ved brev af 22. juli 2005 tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra Kaj Mortensen, Rolighedsvej 2, 3300 Frederiksværk, om dispensation

til at oprense 2 søer på ejendommen.

•

Amtet har i sit brev oplyst, at søerne ligger i et område, der er omfattet af

Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning af Arrenakke Bakker

mm. i Frederiksværk Kommune. Fredningen har bl.a. til formål, at sikre og forbedre

de landskabelige, naturhistoriske og rekreative værdier i området.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at der ikke måforetages terrænændringer,

herunder opfyldning, planering eller afgravning.

Det er endvidere oplyst, at Amtet har besigtiget området den 19. juli 2005 sammen

med ansøgeren.

I brevet er søerne beskrevet således:

"Sø nr. 1 (se kortbilag) er den nordligst beliggende af de to søer. Den er en aflang, ca.

500 m2 stor sø, under stærk tilgroning med Tagrør og Bredbladet Dunhammer. Søen

åbne vandflade udgør mindre end 20 % af søen og domineres af Svømmende

Vandaks. Der er en del Pil som holdes nede ved bortskæring. Desuden sås Gul Iris,

Mjødurt, Kær-tidsel, Stor Nælde, Bittersød Natskygge, Grenet Pindsvineknob, Star sp.

(formentlig Kær-star) og enkelte Birk og El.

:<aQ\ -)Ll\/2-~D}b
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Sø nr. 2 er en cirkulær sø på ca. 400 m2 i en lavning. Søen er ligeledes under til-

groning med Tagrør og Bredbladet Dunhammer. I et lille område med frit vandspejl

sås Svømmende Vandaks og Vand-røllike. Desuden sås Gul Iris, Stor Nælde,

Bittersød Natskygge, Sværtevæld, Sump-snerre, Kattehale, Vandpileurt og enkelte

Birk og El.

Ansøger oplyste at søerne tidligere er oprenset i 1980'eme af Frederiksværk

Kommune. Der er ingen direkte tilløb til søerne.

Søerne ønskes oprenset for Tagrør, Dunhammer, Pil samt slam og mudder for at opnå

bedre vandkvalitet og et rigere dyre- og planteliv. Det oprensede slam ønskes planeret

ud på grunden omkring de to søer." •
I amtets brev er dernæst anført, at det er forvaltningens vurdering, at en realisering af

det ansøgte vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, såfremt

de vilkår, der anbefales af amtet, overholdes.

Forvaltningen kan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at

fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 på visse vilkår giver

tilladelse til det ansøgte.

Såfremt nævnet vedtager at dispensere til det ansøgte, skal amtet anbefale, at tilla-

delsen gives på følgende vilkår:

Af hensyn til plante- og dyrelivet skal oprensningen foretages indenfor

perioden 15. august til l.marts.

• Kun Tagrør, Dunhammer, Pil samt slam og mudder må oprenses. Der må ikke

graves i fast bund.

Der må ikke etableres øer i søerne.

Det oprensede materiale skal planeres jævnt omkring søerne i tilstrækkelig

afstand fra søerne til, at tilbagesivning undgås (mindst 10 m.)

Hvor brinkerne berøres af oprensningen, skal de tilrettes med jævnt skrånende

bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5 og således, at de passer naturligt ind i

landskabet.

Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr isøerne, og der må

•
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ikke opsættes redehuse.

Af hensyn til vandkvaliteten må der ikke fodres i eller nær søen.

Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning i søernes umiddelbare

nærhed (ca. 10 meter).

Der må ikke plantes træer eller buske på det yderste afbredarealet. På den

måde undgås, at søerne belastes med nedfaldne blade og grene

Der må kun plantes på søernes nord- og nordøstlige bred. Kun hjemmehørende

plantearter må anvendes.

Der må ikke udsås græsser eller andre frøblandinger på bredderne.

• Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søerne .

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

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

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er betinget af, at

ansøgeren overholder de ovenfor af Amtet foreslåede vilkår.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .•
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, 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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig



• "

4
i.,

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

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

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

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

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

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

•
Thorkild Bendsen

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Kaj Mortensen, Rolighedsvej 2, 3300 Frederiksværk

Frederiksværk Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

http://www.nkn.dk
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07891.00Afgørelser - Reg. nr.: 07891.00Fredningen vedrører: Arrenakke BakkerDommeTaksations kommiss ion enNaturklagenævnet 06-02-1998OverfredningsnævnetFredningsnævnet 17-12-1996KendelserDeklarationerFredningsnævnet for NordsjællandSdr. Jernbanevej 18B3400 HillerødTlf. 47 33 87 00Fax. 47 33 87 80E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dkDen 2. februar 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:FS 24/2009: Ansøgning om bibeholdelse af træterrasse m.v. på matr.nr 7 a Karsemose By,Vinderød, Halsnæs KommuneTidligere sag på ejendommenFredningsnævnet for Frederiksborg Amt gav den 27. juli 2001 afslag på en ansøgning fra Jakob ogLeif Stubkær, der har forpagtet ejendommen matr.nr. 7 a Karsemose By, Vinderød, om beplantningaf en sydvendt skråning på ca. ¾ ha. med vinstokke. Fredningsnævnet fandt, at den ansøgte beplantningmed vinstokke i rækker udgjorde en for området ukarakteristisk bevoksning, og at den var istrid med fredningens formål om bevarelse af områdets landskabelige værdier.Naturklagenævnet ophævede fredningsnævnets afgørelse den 18. december 2001.Naturklagenævnet begrundede ophævelsen med, at en ansøgning ikke kan afslås alene medhenvisning til, at den er i strid med fredningens formål, men at den tillige skal kunne støttes på enkonkret fredningsbestem-melse.Den nuværende sags baggrundHalsnæs Kommune konstaterede i foråret 2009 på baggrund af en henvendelse fra en borger, at derpå ejendommen matr.nr. 7a Karsemose By, Vinderød, i Halsnæs Kommune var foretagetterrænregulering og opført en træterrasse med et areal på 30-40 m2 hævet ca. 2 m over jorden. Dervar endvidere opstillet en campingvogn på ejendommen.AnsøgningLeif Stubkjær ansøgte herefter ved brev af 9. marts 2009 tilladelse til om bibeholdelse af terrassenog terrænreguleringen.I brevet var det blandt andet anført:”…I forbindelse med etableringen og driften af vingården og driften af denne, har vi fundet detnødvendigt at etablere nogle hjælpemidler og forbedringer, som er i uoverensstemmelse med nogleaf detailbestemmelserne i fredningsdeklarationen, men som er i særdeles god overensstemmelsemed deklarationens hovedformål: ”- at sikre, at de enestående udsigtsforhold ... bevares ogforbedres, og at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres.”Vi mener, at vi oven i købet med vores projekt (inklusive terrassen) har bidraget aktivt og positivttil opfyldelsen af deklarationens formål på følgende måder:NATURKLAGENÆVNET>REG.NR. l ~)0\0.Naturklagenævnets afgørelseaf 6. februar 1998om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,Frederiksborg Amt(sag nr. 97-111/200-0001).Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truffetafgørelse om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i FrederiksværkKommune. Fredningen berører et areal på ca. 58,7 ha og omfatter 12lodsejere.Fredningen har til formål at medvirke til at bevare de store naturværdiersamt at regulere offentlighedens adgang til dele af området vedArrenakke Bakker. Fredningen giver mulighed for at sikre naturpleje ognaturgenopretning på arealerne.Danmarks Naturfredningsforening har oprindeligt rejst fredningssagenover for fredningsnævnet. Frederiksborg Amt er siden indtrådt i sagensom medrejser. Frederiksværk Kommune har anbefalet fredningen gennemført.Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIsei medfør af Naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklagettil Naturklagenævnet af 7 lodsejere i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 43.FredningsområdetArrenakke Bakker er, med Store Arrenakke Bakke med en højde på 45 m,et af de højeste punkter i den vestlige del af Nordsjælland med enestående,vide udsigter over det omgivende, stærkt kuperede landskab ogde tilgrænsende sø- og havområder: ArresØ mod øst, Isefjorden mod vestog Kattegat mod nord.2Det bakkede terræn og engene langs Arrenakke Å har været brugt tilgræsning og skovdrift i århundreder. I første halvdel af dette århundredeer der udstykket og bygget enkelte sommerhuse på arealerne, herunderet mindre sommerhus af træ på toppen af Store Arrenakke Bakke.Arrenakkegård er den eneste større, ældre bebyggelse i området. I deseneste ca. 50 år er der sket en betydelig opvækst af træer og buske,ligesom der er sket tilplantninger i området, hvilket forringer udsigtsforholdene.Området er af stor landskabelig og naturhistoriskværdi.Den fredning, som fredningsnævnet har besluttet, er en arealmæssig udvidelseaf det tidligere fredede område fra 1949 og skaber samtidigmulighed for bedre regulering af arealernes pleje og især en sikringaf de enestående udsigtsforhold.Tidligere fredningCa. l ha af området er tidligere fredet ved Overfredningsnævnets kendelseaf 18. januar 1949. Formålet med denne fredning var navnlig atsikre udsigten fra bakkerne mod Arresø.Fredningen fastsætter vilkår for beplantningen på ejendommene på StoreArrenakke Bakke samt fastsætter vilkår for offentlighedens færdsel ogophold i området som helhed.Fredningssagens forløbMatr.nr. 6 i og 6 p KarsemoseI efteråret 1990 var ejendommen på toppen af Store Arrenakke Bakke sattil salg som dødsbo. Skov- og Naturstyrelsen indledte forhandlingermed boet for ved offentlig erhvervelse at fjerne sommerhuset på ejendommenog åbne denne som offentlig opholdsareal. Ejendommen blev imidlertidafhændet til anden side.I februar 1991 nedlagde Frederiksborg Amt, efter anmodning fra DanmarksNaturfredningsforening, midlertidigt forbud mod, at der på ejendommenskete ændringer, der kunne vanskeliggøre den forestående fredningssag.Forbudet tinglystes på ejendommen og udløb i februar 1992.I juli 1992 blev det endelige fredningsforslag offentliggjort og iseptember samme år afholdtes offentligt møde i sagen. I den mellemliggendeperiode fik ejerne løbende underretning om sagens stade og intentionernemed fredningen.3I juni 1993 bestemte Fredningsnævnet ved en delafgørelse, at det offentligeskulle overtage ejendommen i medfør af naturbeskyttelseslo-Vens § 38, stk. 4. I december samme år bestemte Naturklagenævnet imidlertidenstemmigt at ophæve Fredningsnævnets afgørelse, idet "formåletmed den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m., der bl.a.er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes ad stierne ogopholde sig i fredningsområdet og at friholde udsigten fra Store ArrenakkeBakke bl.a. mod Arresø, vil kunne opfyldes i tilstrækkeligt omfang,uden det er nødvendigt for det offentlige at overtage matr.nr. 6p og 6 i og fjerne sommerhuset på matr.nr. 6 p. "I juni 1994 fremkom fredningsnævnet med en tilkendegivelse overforejerne af ejendommen om den fremtidige frednings indhold og konsekvensfor ejendommen. Tilkendegivelsen indeholdt samtidig en tilladelse, efteransøgning, til udvidelse af det eksisterende sommerhus med 16,5 m2og 40 m2 terrasse og et afslag på ansøgning om nedrivning og erstatningaf det eksisterende sommerhus med et nyt på 75 m2 med ændret beliggenhed.Der meddeltes tilladelse til hegning til dyrehold, og det blevtilkendegivet, at den endelige kendelse ville indeholde bestemmelserom et 100 m2 stort offentligt opholdsareal på.toppen af bakken.I november 1994 traf Fredningsnævnet delafgørelse om udlæg af et offentligtopholdsareal på ca. 10 x 7,5 m på toppen af bakken med adgangfra stien på vilkår, at arealet fremover skal henligge med græs-/urtevegetationuden faste anlæg. Videre at arealet mod sommerhuset afskærmesaf en maksimalt 1,5 m høj bevoksning, der kan stige til maksimalt2,5 m ved bakkefod på ejendommen.I marts 1995 indgav ejerne fornyet ansøgning om frit at kunne vælgemellem enten at udføre den 16,5 m2 store tilbygning eller at opføre enny længebebyggelse af samme areal (51,2 m2). Der søgtes samtidig om anlægaf ny vej som adgang for matr.nr. 6 r og om, at de offentlige stiermarkeres særligt i terrænet, og at private stier effektivt afspærresfor publikum. I juni 1995 meddelte Fredningsnævnet afslag på byggeansøgningenog på anlæg af ny vej som adgang for matr.nr. 6 r.I april 1995 bestemte Naturklagenævnet ved delafgørelse, at der udlæggesto arealer a 4 x 1 m (i alt 8 m2) til offentligt ophold samt eventuelopstilling af to bænke parallelt med stien ved det højeste punktpå store Arrenakke Bakke.I januar 1997 meddelte Fredningsnævnet ejerne efter ansøgning delvistilladelse til visse ombygninger. Ejerne havde ansøgt om 1) en byg4ningsudvidelse på 19,5 m2 i fysisk forlængelse af den i juni 1994 meddeltetilladelse til en bygningsudvidelse på 16,5 m2, 2) etablering afen kælder på 36 m2 med udvendig trappeadgang under den tilladte udvidelsepå 16,5 m2 samt under den ansøgte udvidelse på 19,5 m2, lukningaf eksisterende verandaoverdækning (6 m2) med vinduespartier, 4) isolering/efterisolering af tag og vægge samt udvendig trappebeklædning, og5) etablering af et befæstet gangareal omkring hele bebyggelsen i enafstand af 3-4 m fra sokkel. Fredningsnævnet fandt alene grundlag forat meddele tilladelse til pkt. 4-5. I juni 1997 stadfæstede Naturklagenævnetdenne afgørelse for så vidt angår pkt. l, men meddelte samtidigtilladelse på vilkår til pkt. 2-5.Matr.nr. 6 s KarsemoseI november 1994 har ejerne af ejendommen over for fredningsnævnetfremsat begæring om at tage stilling til eventuelle højdebegrænsningerfor vegetationen på ejendommen, at der dispenseres til forlægning afden private fællesvej syd for ejendommen, og at der fastsættes størstmulig a conto udbetaling af erstatning og godtgørelse.I december 1994 har fredningsnævnet meddelt, at den generelle bestemmelsevedrørende bevoksning i Overfredningsnævnets kendelse af 18. januar1949 videreføres, at nedlæggelse af den private fællesvej liggeruden for nævnets myndighedsområde, og at fredningsforslaget ikke i væsentliggrad afviger fra gældende bestemmelser, og at nævnet på dennebaggrund ikke finder anledning til at imødekomme ønsket om en a contoudbetaling.Øvrige ejendommeFredningsnævnet har herudover modtaget bemærkninger fra ejerne af følgendeejendomme:matr.nr. 2 a Karsemose: protesterer mod forbud mod granplantning,matr.nr. 80 kp Melby: ønsker kun fredning af en del af ejendommen,matr.nr. 80 ø Melby: protesterer mod fredning,matr.nr. 58 r Melby: protesterer mod fredning af ejendommen, foreslårfredning af matr.nr. 58 m Melby, ogmatr.nre. 58 s, 58 q og 80 aa Melby: protesterer mod fredning.Fredningsnævnet har herefter færdiggjort fredningssagen og tiltrådt deaf forslagsstillerne, Danmarks Naturfredningsforening, angivne fredningsformål.5I overensstemmelse med fredningens formål har fredningsnævnet fastsatbestemmelser for beplantningen i området i det hele, navnlig på ejendommenepå toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, samt bestemmelserfor offentlighedens færdsel og ophold i området, herunder udlægningaf stier til og fra bakkerne. Derudover fastsættes der bestemmelserfor gennemførelse af pleje af de fredede arealer.Påstande og synspunkter for NaturklagenævnetKaj Mortensen (del af matr.nr. 2 a Karsemose) efterlyser en afklaringaf, ~ amtet kan hjælpe med at sætte hegn om arealerne, om der må høsteshø på arealerne, om der må gødskes med kunstgødning eller naturgødning,om der må sprøjtes, samt om græsarealerne må omlægges. videreer erstatningens størrelse blevet påklaget.Britta Fladeland Iversen (matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose) finder,at fredningen hindrer muligheden for udstykning til sommerhuse, opførelseaf ridehus, opstilling af lysmaster samt etablering af vindmølle.Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Jesper Thing-Simonsen (matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose) har påklageterstatningens størrelse.Annette og Frank Byrlov (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose) finder det ikkekorrekt, at allerede 1949-fredningen skulle have skabt offentligadgang til/på ejendommen. Det anføres videre, at der er vundet hævd påden eksisterende, afskærmende beplantning og at det af fredningsbestemmelsernebør fremgå, at der er ret til at tilplante med en højdeaf op til 2,5 m. Eksisterende enebærbevoksning bør undtages fra afdrivning.Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Annette og Frank Byrlov (tidligere ejere af matr.nr. 6 s Karsemose)finder, at der er vundet hævd på den eksisterende kratbevoksning påejendommen. Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Kirsten og Søren Levy (matr.nr. 6 r Karsemose) finder det af hensyntil indbliksgener samt støj forhold ikke rimeligt, at bevoksningen modHelsingevej skal afdrives. Videre er erstatningens størrelse blevetpåklaget.Frederiksborg Amt har afgivet følgende bemærkninger:Vedr. matr.nr. del af 2 a Karsemose. Amtet er ikke bekendt med ansøgningom hegning og bemærker, at der i fredningsforslaget ikke6er indispensabelt forbud mod hegning. Amtet kan yde tilskud tilhegning ved afgræsning på vilkår, at arealerne ikke gødskes,sprøjtes eller omlægges. Der er ingen andre restriktioner forlandbrugsarealer end forbudet mod flerårige, udsigtshæmmende afgrøder.Vedr. matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose. Der kan allerede med administrationenaf planlovens bestemmelser og regionplanen for FrederiksborgAmt ikke forventes meddelt tilladelse til udstykning afsommerhuse, opførelse af ridehus, opstilling af lysmaster og etableringaf vindmølle.Vedr. matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose. Med en skærmende bevoksningmed en højde af maksimalt 1,5 m kan voksne af normalhøjde skueuhindret ud over landskabet i overensstemmelse med selve fredningensformål. Sommerhuset og de husnære opholdsarealer er dervedafskærmet fra de offentlige opholdspladser dels ved bevoksningenaf roser og ene, dels ved at ligge lavere i terrænet. Med begrebetubeplantning" menes plantede træer, ikke spontant indvandret bevoksningaf spredt ene.Vedr. matr.nr. 6 s Karsemose. Ejendommen kan, ligesom de øvrige,tillades omgivet af hække af hensyn til privatlivets fred. Det bemærkes,at der ikke med fredningsforslaget fastlægges nye og ændrederegler for offentlighedens færdsel forbi denne ejendom.Vedr. matr.nr. 6 r Karsemose. Der er mulighed for at opretholdeskærmende beplantning omkring ejendommen. Plejen vil have til formålat sikre udsigtsforholdene. Grunden ligger lavt, og opretholdelseaf fyr vil næppe virke udsigtshæmmende. Ved fældning ellerudskiftning erstattes med løv.Naturklagenævnets afgørelseI sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, hardeltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Niels J.Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .7 af nævnets medlemmer (Bent Jacobsen, J.J. Bolvig, Leif Hermann,Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist)mod 1 (Aage Brusgaard) skal udtale:7Under hensyntagen til formålet med fredningen, herunder at bevare destore naturværdier og offentlighedens adgang til dele af området, samttil at sikre naturpleje og naturgenopretning af arealerne, tiltrædesfredningen med den fredningsafgrænsning, der fremgår af fredningsnævnetskort af november 1996 samt med det fredningsindhold, der fremgåraf fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 - dog med nedenståendeændringer.Mindretallet (Aage Brusgaard) finder, at fredningsinteresserne er tilstrækkeligttilgodeset ved lovgivningens almindelige reguleringer ogved lodsejernes hidtidige hensynsfulde råden.Det bestemmes, på opfordring fra en enig kreds af lodsejere, at ændrepå det offentligt tilgængelige stisystem med det formål at kunne gårundt i bakkerne ad et nærmere fastlagt stiforløb fremfor som i dag,hvor offentligheden er henvist til alene at kunne gå frem og tilbage ibakkerne mellem Arrenakkevej og Helsingevej.Forløbet af det nye stisystem indenfor fredningsafgrænsningen medførerfølgende ændringer: 1) Den i fredningskendelsen af 18. januar 1949fastlagte sti fra Arrenakkevej, overfor skellet mellem de nu benævntematr.nr. 80 g Melby og 80 lf smst., til Lille Arrenakke Bakke retableres.Den eksisterende sti fra Arrenakkevej, i skellet mellem matr.nr.6 c Karsemose og 7 a smst., til Lille Arrenakke Bakke nedlægges. 2)Stiforløbet fra Lille Arrenakke Bakke, forbi Store Arrenakke Bakke,til det sydvestlige hjørneskel på matr.nr. 6 p smst. fastholdes. 3)Der etableres en ny stiforbindelse fra det sydvestlige hjørneskel påmatr.nr. 6 p smst., der på matr.nr. 7 a smst., først mod syd, dereftermod øst, og endelig mod nord følger brynet af den eksisterende bevoksningpå matr.nr. 7 a smst. op til den private fællesvej ved sydskelletpå matr.nr. 6 s smst. 4) Stien følger herefter mod øst den privatefællesvej langs sydskellet på matr.nr. 6 s smst. indtil dennes sydøstligehjørneskel. 5) Der etableres et nyt stiforløb fra det sydøstligehjørneskel på matr.nr. 6 s smst., der på matr.nr. 6 r smst. følger denprivate fællesvej mod nord langs østskellet på matr.nr. 6 s smst., videreover matr.nr. 6 r smst., videre over matr.nr. 6 k smst., videreover matr.nr. 6 o smst., videre på matr.nr. 2 a smst. langs skellettil matr.nr. 6 c smst., videre på matr.nr. 2 h smst. langs skellet tilførst matr.nr. 6 c smst. derefter matr.nr. 6 af smst. indtil tilslutningentil den eksisterende sti mellem Helsingevej og Arrenakkevej.De øvrige udlagte stier indenfor fredningsafgrænsningen berøres ikkeaf denne bestemmelse og fastholdes.8Fredningen skal herefter ikke være til hinder for, at den offentligesti i matr.nr. 6 p Karsemoses sydskel kan nedlægges.Det bestemmes videre, at det af plejeplanen tydeligt skal fremgå, atdenne har til formål at sikre bevarelsen af det lange, frie udsyn fraLille og Store Arrenakke Bakker i det hele. Denne tydeliggørelse indebærer,at der på matr.nr. 7 a Karsemose etableres en åbentstående udsigtspladspå toppen af Lille Arrenakke Bakke i overensstemmelse medangivelserne herom på fredningskortet, at bevoksningen udenom udsigtspladsen,efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller afdrivesi fornødent omfang, at bevoksningen på toppen af Store Arrenakke Bakke,på matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs dennes vestskel, ikke må nåen højde af over l,S m, og at bevoksningerne på matr.nr. 6 k, 6 r og 6s alle Karsemose, efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller afdrivesi fornødent omfang.Det bestemmes endeligt at indrømme de lodsejere, der i medfør af fredningskendelsenhar fået påbud om at afdrive deres nåletræer inden udgangenaf 1997, en længere frist for afdrivning. Afdrivningen skal såledesvære foretaget inden udgangen af år 2000.Idet fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 ophæves, fastsættesherefter følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, derer afgrænset og opdelt, som det fremgår af det kort, der hører til Naturklagenævnetsafgørelse (fredningskortet), og som omfatter alle depå vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.§ 1. Fredningens formålFredningen har til formål at sikre, at de enestående udsigtsforholdover landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat bevares,at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdieri området bevares og forbedres, og at offentlighedens adgangs-og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres gennemet stisystem og fastlæggelse af offentlige opholdsarealer.§ 2. BebyggelseDer må ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure, jagthytterog lignende. Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væsentligt.Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved bygningensydre ændres, foretages efter fredningsnævnets forudgåendegodkendelse. Fredningsnævnet kan dog godkende bygninger, derer nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrug.Stk. 2. Sommerhuset på matr.nr. 6 p Karsemose må i overensstemmelsemed Naturklagenævnets delafgørelse af 23. marts 1995 udvi§3.§ 4.§ 5.§ 6.9des med 16,5 m2, og tilbygges med en 40 m2 stor uoverdækket terrasse.I overensstemmelse med nævnets afgørelse af 27. juni 1997kan der tillige etableres kælder under bygningsudvidelsen, foretagesinddækning af veranda samt etableres et befæstet gangarealrundt om bebyggelsen. Der er ved denne afgørelse taget endeligstilling til byggemulighederne på ejendommen.Andre konstruktioner og anlægDer må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvismå der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner,motorbaner, flyvepladser eller oplags- og lossepladser. Der måikke anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg eller skæmmendeindretninger, og der må ikke føres luftledninger hen overdet fredede område. Der må ikke anbringes campingvogne og lignende,og der må ikke opstilles telte.Stk. 2. Der etableres en offentlig P-plads med et areal på 8 x12 m med plads til 5 personbiler på matr.nr. 7 a Karsemose umiddelbartnord for den private fællesvejs udmunding iHelsingevej,som vist på udsnit af fredningskortet.TerrænændringerDer må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke skeudnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,planering eller afgravning.Veje og stierDer etableres et nyt stisystem som vist på fredningskortet. Stisystemetbestår af en trampesti uden belægning. Det nye stisystemmedfører, at den eksisterende sti fra Arrenakkevej til LilleArrenakke Bakke nedlægges og erstattes af en ny adgang tilLille Arrenakke Bakke ved at retablere den i fredningskendelsenaf 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej. Der må etableresstiforbindelse over matr.nr. 7 a Karsemose til golfbanen,men herudover må der ikke anlægges nye veje eller stier ellerforetages omlægninger af eksisterende veje eller stier. Dog erfredningen ikke til hinder for, at den offentlige sti i sydskellettil matr.nr. 6 p kan nedlægges.BeplantningYderligere tilplantning på ejendommene må ikke hindre det lange,frie udsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, og ek§7.§ 8.10sisterende nåletræsbeplantning for området i det hele skal afdrivesinden udgangen af år 2000.Stk. 2. Beplantningerne og bevoksningerne på ejendommene i områdeti det hele må ikke nå en højde, der hindrer det lange, frieudsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker. Som følgeheraf beskæres eller afdrives beplantningerne og bevoksningernei fornødent omfang på følgende ejendomme, dog efter forudgåendeaftale mellem ejerne og plejemyndigheden: matr.nre. 6 i, 6 p, 6s, 6 r, 6 k, 6 o, 6 c og 7 a, alle Karsemose. Beplantningen påmatr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs skellet mod matr.nr. 7 aKarsemose må på toppen af Store Arrenakke Bakke ingensinde nå enhøjde af over 1,5 m. Højden kan herfra stige til maksimalt 2,5 mved bakkefod på ejendommen. Den nærmere afgrænsning af beplantningenpå matr.nr. 6 i og 6 p sker efter aftale mellem ejerne ogplejemyndigheden.Stk. 3. Beplantningen og bevoksningen på den i fredningskendelsenaf 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej til toppenaf Lille Arrenakke Bakke afdrives i fornødent omfang. Den eksisterendesti fra Arrenakkevej til Lille Arrenakke Bakke nedlæggesog ny tilplantes i fornødent omfang med en egnskarakteristiskbeplantning.Ret til færdsel og opholdUd over den færdselsret, naturbeskyttelseslovens regler åbnermulighed for på arealerne, har offentligheden ret til færdseltil fods på det stisystem, som er vist på fredningskortet, jf. §5. Offentligheden har dog ikke i medfør af fredningen ret til atfærdes ad stien i ma~r.nr. 6 p Karsemoses sydskel. Der udlægge sendvidere på Store Arrenakke Bakke (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose)2 offentlige opholdsarealer på hver 4 x 1 m, hvor der er mulighedfor opsætning af bænke, og på Lille Arrenakke Bakke(matr.nr. 7 a Karsemose) et offentligt opholdsareal på 75 m2,begge som vist på kortudsnit. Disse arealer skal fremover henliggemed lav græs-/urtevegetation og med fri udsigt.NaturplejeFrederiksborg Amt udarbejder en plejeplan, der forhandles med ogtilsendes ejerne.Stk. 2. Amtet iværksætter plejeforanstaltninger, f.eks. rydningaf bevoksninger, slåning eller afgræsning. Ved afgræsning kander ske hegning med sædvanlige kreaturhegn. Pleje skal ske uden11udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke, eller imangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.Stk. 3. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en afamtet fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren,såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsatfrist, og ellers amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring,sammenbæring eller kørsel til fast vej. Der henvises tilde til enhver tid gældende regler om pleje af fredede områder,for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 551 af22. juni 1992.§ 9. Tilladelse efter naturbeskyttelseslovenI medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, atlovens §§ 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområdeti det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestemmelserne.§ 10. DispensationerDispensationer fra §§ 2-7 kan meddeles af fredningsnævnet, nårdet ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens§ 50.§ 11. Ophævelse af tidligere fredningNærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18.januar 1949 vedrørende samtlige ejendomme: matr.nre. 2 a, 2 d(udgået, sammenlagt med 2 h), 6 a (udgået, sammenlagt med 7 a),6 i, 6 l, 6 p, 6 s, 7 a og 7 d (udgået, sammenlagt med 7 a) alleKarsemose by, Vinderød. Matr.nre. 80 b, 80 c, 80 d, 80 e, 80 f,80 g, 80 h, 80 i, 80 k, 80 bc og 80 y alle Melby by, Melby.Matr.nr. 9 a Vinderød by, Vinderød.På Naturklagenævnets vegne(:\~ f-Iti .# '/ !ddA0~,~Bent J'~obsen IviceformandAfgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag tilprøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.12FORTEGNELSEover matrikelnumre der er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998Karsemose by, Vinderød: 2 al 2 hl 6 afl 6 Cl 6 il 6 kl 6 11 6 0l 6 PI6 rI 6 SI 7 al 7 cql 7 k.Vinderød by, Vinderød: 9 a.Melby by, Melby: 80 g.·eI\Mdtaget ISkovp og Naturstyrefsen: o FEB. 1998REG. NR. 1'6~ \ . 00Naturklagenævnets afgørelseaf 6. februar 1998om erstatning i anledning af fredningen afArrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,Frederiksborg Amt(sag nr. 97-111/200-00001).Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truffetafgørelse om erstatning i anledning af den samtidigt besluttedefredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune.Fredningsnævnet har tilkendt erstatning eller godtgørelse til ejerneaf 12 ejendomme med i alt 622.120 kr.Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er forelagt Naturklagenævnettil efterprøveIse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsener tillige påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af 5 ejere.Under henvisning til naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser ogfredningskendelsen af 18. januar 1949 finder fredningsnævnet ikke, atfredningsafgørelsen generelt medfører en værdiforringelse af ejendommene,der kan begrunde en erstatning i medfør af lovens § 39, stk. 1.Med samme henvisning finder fredningsnævnet heller ikke, at den adgangog færdselsret for offentligheden, der hjemles ved fredningsafgørelsen,kan begrunde et generelt krav på erstatning for gener for lodsejerne.Fredningsnævnet finder heller ikke under henvisning til behandlingstidenfor fredningssagen grundlag for at tillægge ejerne, herunder ejer-~ ne af de ejendomme der er udgået af fredningen, en generel erstatning.AI;::) \~qb"" \:L\I jQ.- 0032-2I overensstemmelse med sædvanlig praksis er der ikke tilkendt offentligeejere erstatning.Fredningsafgørelsens bestemmelser om beplantningsforbud og afdrivningaf nåletræsbeplantning finder fredningsnævnet derimod berettiger tilen erstatning afhængig af arealets størrelse og beplantningens intensitet.Ligeledes tillægger fredningsnævnet ejere af private ejendomme, derfredes, en erstatning på 1.000 kr., medmindre ejerne på andet grundlaghar krav på en større erstatning.Fredningsnævnet har herudover, i medfør af naturbeskyttelselovens §39, stk. 2, tilkendt enkelte lodsejere en særlig godtgørelse på baggrundaf rådighedsindskrænkninger m.v.Erstatningskrav over for NaturklagenævnetEjeren af del af matr.nr. 2 a Karsemose By, Vinderød har fremsat kravom større erstatning vedrørende tab som følge af dyrkningsforbud forjuletræer og pyntegrønt, tab som følge af forringelse af ejendommensværdi og forringelse som følge af begrænsninger i rådighedsretten, offentligadgang og jagtmuligheder (erstatningskrav 507.933 kr., tilkendterstatning 270.000 kr.).Ejeren af matr.nr. 7a, 6 c og 6 o Karsemose By, Vinderød har fremsatkrav om erstatning vedrørende 1) tab som følge af forringelse af ejendommensværdi, herunder begrænsninger i adgangen til sommerhusudstykning,begrænsninger vedrørende ny bebyggelse og manglende mulighederfor udvidelse af den eksisterende bolig med større havestue samt opførelseaf ridehus, forbud mod opstilling af lysmaster, anlæg af parkeringspladsved Helsingevej, bortfald af adgang til terrænændringer,generelt forøget offentlig adgang og udlæg af offentligt opholdsareal(75 m2) på Lille Arrenakke Bakke (500.000 kr.), 2) tab som følge afforbud mod opførelse af vindmølle (675.602 kr.), 3) tab som følge afdyrkningsforbud og afdrivning af nåletræer (44.775 kr.), og 4) nedsatjagtlejeindtægt (110.000 kr.). Tilkendt erstatning i alt 180.000 kr.Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsulentbistand(2.500 kr., + 4.795 kr.).Ejeren af matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose By, Vinderød har fremsat kravom større erstatning vedrørende tab som følge af forringelse af ejendommensværdi ved den nære beliggenhed til de offentlige opholdsarealer(erstatningskrav ikke under 50.000 kr., tilkendt erstatning 30.0003.le kr.). Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsulentbistand(2.500 kr.).Ejerne af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød har fremsat erstatningskravvedrørende tab som følge af forringelse af ejendommensværdi. Kravet vedrører dels en af fredningsnævnet i juni 1994 meddeltoplysning om, at-nævnet var sindet at åbne et offentligt opholdsarealpå 10 x 10 m på ejendommen (toppen af Store Arrenakke Bakke), på hvilketgrundlag ejerne har gjort gældende at have mistet en fortjenestepå ca. 900.000 kr. ved daværende, i den forbindelse, afbrudte salgsforhandlinger.Dels vedrører kravet en påstand om en generel nedgang iejendommens handelsværdi som følge af fredningen, herunder navnlig offentlighedensøgede adgang og ophold, bl.a. i tilknytning til etableringaf en P-plads ved Helsingevej. Videre har ejerne fremsat påstandom et godtgørelsesbeløb større end de af fredningsnævnet allerede tilkendte20.000 kr., som følge dels af fratagelse af ejernes faktiskeadgang til frit at kunne disponere over ejendommen i salgsøjemed, delssom følge af langvarig sagsbehandling.De forhenværende ejere af matr.nr. 6 s Karsemose By, Vinderød (nuværendeejere af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød) har fremsatkrav om erstatning, større end de tilkendte 30.000 kr., i det væsentligstemed de samme begrundelser som anført ovenfor under matr.nr. 6 iog 6 p Karsemose By, Vinderød. For denne ejendom gøres det gældende,at ejerne mistede en fortjeneste på ca. 100.000 kr. og i stedet måttetåle et tab på ca. 400.000 kr. ved et tvangssalg i sommeren 1995, ialt ca. 500.000 kr.For begge ejendomme, matr.nr. 6 i og 6 p samt matr.nr. 6 s, har ejerne/henholdsvis de forhenværende ejere yderligere fremsat krav om dækningaf udgifter til advokatbistand med 39.400 kr. ekskl. moms.Ejerne af matr.nr. 6 r Karsemose By, Vinderød har fremsat krav omstørre erstatning dels som følge af påbudet om afdrivning af nåletræernepå ejendommen (tilkendt erstatning 25.000 kr.), dels som følge afden nære beliggenhed tilopholdsarealerne på Store Arrenakke Bakke(tilkendt erstatning 20.000 kr.). Ejerne finder det ulogisk, at ejendommenmatr.nr. 6 k Karsemose By, Vinderød har fået tilkendt en størreerstatning (30.000 kr.) til trods for, at denne ejendom er beliggendei større afstand fra Store Arrenakke Bakke. Videre har ejerne fremsatkrav om dækning af allerede afholdte udgifter til advokatomkostninger(4.375 kr.).4.e Naturklagenævnets afgørelseI sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer(Bent Jacobsen (formand), J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann,Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist).Ved behandlingen af erstatningskravet vedrørende lb.nre. 5 og 5A hardeltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),J.J. Bolvig, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Niels J.Langkilde, Palle Kiil, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .Naturklagenævnet skal udtale:Ved anden afgørelse af dags dato har N
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07891.00Afgørelser - Reg. nr.: 07891.00Fredningen vedrører: Arrenakke BakkerDommeTaksations kommiss ion enNaturklagenævnet 06-02-1998OverfredningsnævnetFredningsnævnet 17-12-1996KendelserDeklarationerFredningsnævnet for NordsjællandSdr. Jernbanevej 18B3400 HillerødTlf. 47 33 87 00Fax. 47 33 87 80E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dkDen 2. februar 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:FS 24/2009: Ansøgning om bibeholdelse af træterrasse m.v. på matr.nr 7 a Karsemose By,Vinderød, Halsnæs KommuneTidligere sag på ejendommenFredningsnævnet for Frederiksborg Amt gav den 27. juli 2001 afslag på en ansøgning fra Jakob ogLeif Stubkær, der har forpagtet ejendommen matr.nr. 7 a Karsemose By, Vinderød, om beplantningaf en sydvendt skråning på ca. ¾ ha. med vinstokke. Fredningsnævnet fandt, at den ansøgte beplantningmed vinstokke i rækker udgjorde en for området ukarakteristisk bevoksning, og at den var istrid med fredningens formål om bevarelse af områdets landskabelige værdier.Naturklagenævnet ophævede fredningsnævnets afgørelse den 18. december 2001.Naturklagenævnet begrundede ophævelsen med, at en ansøgning ikke kan afslås alene medhenvisning til, at den er i strid med fredningens formål, men at den tillige skal kunne støttes på enkonkret fredningsbestem-melse.Den nuværende sags baggrundHalsnæs Kommune konstaterede i foråret 2009 på baggrund af en henvendelse fra en borger, at derpå ejendommen matr.nr. 7a Karsemose By, Vinderød, i Halsnæs Kommune var foretagetterrænregulering og opført en træterrasse med et areal på 30-40 m2 hævet ca. 2 m over jorden. Dervar endvidere opstillet en campingvogn på ejendommen.AnsøgningLeif Stubkjær ansøgte herefter ved brev af 9. marts 2009 tilladelse til om bibeholdelse af terrassenog terrænreguleringen.I brevet var det blandt andet anført:”…I forbindelse med etableringen og driften af vingården og driften af denne, har vi fundet detnødvendigt at etablere nogle hjælpemidler og forbedringer, som er i uoverensstemmelse med nogleaf detailbestemmelserne i fredningsdeklarationen, men som er i særdeles god overensstemmelsemed deklarationens hovedformål: ”- at sikre, at de enestående udsigtsforhold ... bevares ogforbedres, og at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres.”Vi mener, at vi oven i købet med vores projekt (inklusive terrassen) har bidraget aktivt og positivttil opfyldelsen af deklarationens formål på følgende måder:NATURKLAGENÆVNET>REG.NR. l ~)0\0.Naturklagenævnets afgørelseaf 6. februar 1998om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,Frederiksborg Amt(sag nr. 97-111/200-0001).Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truffetafgørelse om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i FrederiksværkKommune. Fredningen berører et areal på ca. 58,7 ha og omfatter 12lodsejere.Fredningen har til formål at medvirke til at bevare de store naturværdiersamt at regulere offentlighedens adgang til dele af området vedArrenakke Bakker. Fredningen giver mulighed for at sikre naturpleje ognaturgenopretning på arealerne.Danmarks Naturfredningsforening har oprindeligt rejst fredningssagenover for fredningsnævnet. Frederiksborg Amt er siden indtrådt i sagensom medrejser. Frederiksværk Kommune har anbefalet fredningen gennemført.Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIsei medfør af Naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklagettil Naturklagenævnet af 7 lodsejere i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 43.FredningsområdetArrenakke Bakker er, med Store Arrenakke Bakke med en højde på 45 m,et af de højeste punkter i den vestlige del af Nordsjælland med enestående,vide udsigter over det omgivende, stærkt kuperede landskab ogde tilgrænsende sø- og havområder: ArresØ mod øst, Isefjorden mod vestog Kattegat mod nord.2Det bakkede terræn og engene langs Arrenakke Å har været brugt tilgræsning og skovdrift i århundreder. I første halvdel af dette århundredeer der udstykket og bygget enkelte sommerhuse på arealerne, herunderet mindre sommerhus af træ på toppen af Store Arrenakke Bakke.Arrenakkegård er den eneste større, ældre bebyggelse i området. I deseneste ca. 50 år er der sket en betydelig opvækst af træer og buske,ligesom der er sket tilplantninger i området, hvilket forringer udsigtsforholdene.Området er af stor landskabelig og naturhistoriskværdi.Den fredning, som fredningsnævnet har besluttet, er en arealmæssig udvidelseaf det tidligere fredede område fra 1949 og skaber samtidigmulighed for bedre regulering af arealernes pleje og især en sikringaf de enestående udsigtsforhold.Tidligere fredningCa. l ha af området er tidligere fredet ved Overfredningsnævnets kendelseaf 18. januar 1949. Formålet med denne fredning var navnlig atsikre udsigten fra bakkerne mod Arresø.Fredningen fastsætter vilkår for beplantningen på ejendommene på StoreArrenakke Bakke samt fastsætter vilkår for offentlighedens færdsel ogophold i området som helhed.Fredningssagens forløbMatr.nr. 6 i og 6 p KarsemoseI efteråret 1990 var ejendommen på toppen af Store Arrenakke Bakke sattil salg som dødsbo. Skov- og Naturstyrelsen indledte forhandlingermed boet for ved offentlig erhvervelse at fjerne sommerhuset på ejendommenog åbne denne som offentlig opholdsareal. Ejendommen blev imidlertidafhændet til anden side.I februar 1991 nedlagde Frederiksborg Amt, efter anmodning fra DanmarksNaturfredningsforening, midlertidigt forbud mod, at der på ejendommenskete ændringer, der kunne vanskeliggøre den forestående fredningssag.Forbudet tinglystes på ejendommen og udløb i februar 1992.I juli 1992 blev det endelige fredningsforslag offentliggjort og iseptember samme år afholdtes offentligt møde i sagen. I den mellemliggendeperiode fik ejerne løbende underretning om sagens stade og intentionernemed fredningen.3I juni 1993 bestemte Fredningsnævnet ved en delafgørelse, at det offentligeskulle overtage ejendommen i medfør af naturbeskyttelseslo-Vens § 38, stk. 4. I december samme år bestemte Naturklagenævnet imidlertidenstemmigt at ophæve Fredningsnævnets afgørelse, idet "formåletmed den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m., der bl.a.er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes ad stierne ogopholde sig i fredningsområdet og at friholde udsigten fra Store ArrenakkeBakke bl.a. mod Arresø, vil kunne opfyldes i tilstrækkeligt omfang,uden det er nødvendigt for det offentlige at overtage matr.nr. 6p og 6 i og fjerne sommerhuset på matr.nr. 6 p. "I juni 1994 fremkom fredningsnævnet med en tilkendegivelse overforejerne af ejendommen om den fremtidige frednings indhold og konsekvensfor ejendommen. Tilkendegivelsen indeholdt samtidig en tilladelse, efteransøgning, til udvidelse af det eksisterende sommerhus med 16,5 m2og 40 m2 terrasse og et afslag på ansøgning om nedrivning og erstatningaf det eksisterende sommerhus med et nyt på 75 m2 med ændret beliggenhed.Der meddeltes tilladelse til hegning til dyrehold, og det blevtilkendegivet, at den endelige kendelse ville indeholde bestemmelserom et 100 m2 stort offentligt opholdsareal på.toppen af bakken.I november 1994 traf Fredningsnævnet delafgørelse om udlæg af et offentligtopholdsareal på ca. 10 x 7,5 m på toppen af bakken med adgangfra stien på vilkår, at arealet fremover skal henligge med græs-/urtevegetationuden faste anlæg. Videre at arealet mod sommerhuset afskærmesaf en maksimalt 1,5 m høj bevoksning, der kan stige til maksimalt2,5 m ved bakkefod på ejendommen.I marts 1995 indgav ejerne fornyet ansøgning om frit at kunne vælgemellem enten at udføre den 16,5 m2 store tilbygning eller at opføre enny længebebyggelse af samme areal (51,2 m2). Der søgtes samtidig om anlægaf ny vej som adgang for matr.nr. 6 r og om, at de offentlige stiermarkeres særligt i terrænet, og at private stier effektivt afspærresfor publikum. I juni 1995 meddelte Fredningsnævnet afslag på byggeansøgningenog på anlæg af ny vej som adgang for matr.nr. 6 r.I april 1995 bestemte Naturklagenævnet ved delafgørelse, at der udlæggesto arealer a 4 x 1 m (i alt 8 m2) til offentligt ophold samt eventuelopstilling af to bænke parallelt med stien ved det højeste punktpå store Arrenakke Bakke.I januar 1997 meddelte Fredningsnævnet ejerne efter ansøgning delvistilladelse til visse ombygninger. Ejerne havde ansøgt om 1) en byg4ningsudvidelse på 19,5 m2 i fysisk forlængelse af den i juni 1994 meddeltetilladelse til en bygningsudvidelse på 16,5 m2, 2) etablering afen kælder på 36 m2 med udvendig trappeadgang under den tilladte udvidelsepå 16,5 m2 samt under den ansøgte udvidelse på 19,5 m2, lukningaf eksisterende verandaoverdækning (6 m2) med vinduespartier, 4) isolering/efterisolering af tag og vægge samt udvendig trappebeklædning, og5) etablering af et befæstet gangareal omkring hele bebyggelsen i enafstand af 3-4 m fra sokkel. Fredningsnævnet fandt alene grundlag forat meddele tilladelse til pkt. 4-5. I juni 1997 stadfæstede Naturklagenævnetdenne afgørelse for så vidt angår pkt. l, men meddelte samtidigtilladelse på vilkår til pkt. 2-5.Matr.nr. 6 s KarsemoseI november 1994 har ejerne af ejendommen over for fredningsnævnetfremsat begæring om at tage stilling til eventuelle højdebegrænsningerfor vegetationen på ejendommen, at der dispenseres til forlægning afden private fællesvej syd for ejendommen, og at der fastsættes størstmulig a conto udbetaling af erstatning og godtgørelse.I december 1994 har fredningsnævnet meddelt, at den generelle bestemmelsevedrørende bevoksning i Overfredningsnævnets kendelse af 18. januar1949 videreføres, at nedlæggelse af den private fællesvej liggeruden for nævnets myndighedsområde, og at fredningsforslaget ikke i væsentliggrad afviger fra gældende bestemmelser, og at nævnet på dennebaggrund ikke finder anledning til at imødekomme ønsket om en a contoudbetaling.Øvrige ejendommeFredningsnævnet har herudover modtaget bemærkninger fra ejerne af følgendeejendomme:matr.nr. 2 a Karsemose: protesterer mod forbud mod granplantning,matr.nr. 80 kp Melby: ønsker kun fredning af en del af ejendommen,matr.nr. 80 ø Melby: protesterer mod fredning,matr.nr. 58 r Melby: protesterer mod fredning af ejendommen, foreslårfredning af matr.nr. 58 m Melby, ogmatr.nre. 58 s, 58 q og 80 aa Melby: protesterer mod fredning.Fredningsnævnet har herefter færdiggjort fredningssagen og tiltrådt deaf forslagsstillerne, Danmarks Naturfredningsforening, angivne fredningsformål.5I overensstemmelse med fredningens formål har fredningsnævnet fastsatbestemmelser for beplantningen i området i det hele, navnlig på ejendommenepå toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, samt bestemmelserfor offentlighedens færdsel og ophold i området, herunder udlægningaf stier til og fra bakkerne. Derudover fastsættes der bestemmelserfor gennemførelse af pleje af de fredede arealer.Påstande og synspunkter for NaturklagenævnetKaj Mortensen (del af matr.nr. 2 a Karsemose) efterlyser en afklaringaf, ~ amtet kan hjælpe med at sætte hegn om arealerne, om der må høsteshø på arealerne, om der må gødskes med kunstgødning eller naturgødning,om der må sprøjtes, samt om græsarealerne må omlægges. videreer erstatningens størrelse blevet påklaget.Britta Fladeland Iversen (matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose) finder,at fredningen hindrer muligheden for udstykning til sommerhuse, opførelseaf ridehus, opstilling af lysmaster samt etablering af vindmølle.Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Jesper Thing-Simonsen (matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose) har påklageterstatningens størrelse.Annette og Frank Byrlov (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose) finder det ikkekorrekt, at allerede 1949-fredningen skulle have skabt offentligadgang til/på ejendommen. Det anføres videre, at der er vundet hævd påden eksisterende, afskærmende beplantning og at det af fredningsbestemmelsernebør fremgå, at der er ret til at tilplante med en højdeaf op til 2,5 m. Eksisterende enebærbevoksning bør undtages fra afdrivning.Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Annette og Frank Byrlov (tidligere ejere af matr.nr. 6 s Karsemose)finder, at der er vundet hævd på den eksisterende kratbevoksning påejendommen. Videre er erstatningens størrelse blevet påklaget.Kirsten og Søren Levy (matr.nr. 6 r Karsemose) finder det af hensyntil indbliksgener samt støj forhold ikke rimeligt, at bevoksningen modHelsingevej skal afdrives. Videre er erstatningens størrelse blevetpåklaget.Frederiksborg Amt har afgivet følgende bemærkninger:Vedr. matr.nr. del af 2 a Karsemose. Amtet er ikke bekendt med ansøgningom hegning og bemærker, at der i fredningsforslaget ikke6er indispensabelt forbud mod hegning. Amtet kan yde tilskud tilhegning ved afgræsning på vilkår, at arealerne ikke gødskes,sprøjtes eller omlægges. Der er ingen andre restriktioner forlandbrugsarealer end forbudet mod flerårige, udsigtshæmmende afgrøder.Vedr. matr.nr. 7 a, 6 c og 6 o Karsemose. Der kan allerede med administrationenaf planlovens bestemmelser og regionplanen for FrederiksborgAmt ikke forventes meddelt tilladelse til udstykning afsommerhuse, opførelse af ridehus, opstilling af lysmaster og etableringaf vindmølle.Vedr. matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose. Med en skærmende bevoksningmed en højde af maksimalt 1,5 m kan voksne af normalhøjde skueuhindret ud over landskabet i overensstemmelse med selve fredningensformål. Sommerhuset og de husnære opholdsarealer er dervedafskærmet fra de offentlige opholdspladser dels ved bevoksningenaf roser og ene, dels ved at ligge lavere i terrænet. Med begrebetubeplantning" menes plantede træer, ikke spontant indvandret bevoksningaf spredt ene.Vedr. matr.nr. 6 s Karsemose. Ejendommen kan, ligesom de øvrige,tillades omgivet af hække af hensyn til privatlivets fred. Det bemærkes,at der ikke med fredningsforslaget fastlægges nye og ændrederegler for offentlighedens færdsel forbi denne ejendom.Vedr. matr.nr. 6 r Karsemose. Der er mulighed for at opretholdeskærmende beplantning omkring ejendommen. Plejen vil have til formålat sikre udsigtsforholdene. Grunden ligger lavt, og opretholdelseaf fyr vil næppe virke udsigtshæmmende. Ved fældning ellerudskiftning erstattes med løv.Naturklagenævnets afgørelseI sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, hardeltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Niels J.Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .7 af nævnets medlemmer (Bent Jacobsen, J.J. Bolvig, Leif Hermann,Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist)mod 1 (Aage Brusgaard) skal udtale:7Under hensyntagen til formålet med fredningen, herunder at bevare destore naturværdier og offentlighedens adgang til dele af området, samttil at sikre naturpleje og naturgenopretning af arealerne, tiltrædesfredningen med den fredningsafgrænsning, der fremgår af fredningsnævnetskort af november 1996 samt med det fredningsindhold, der fremgåraf fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 - dog med nedenståendeændringer.Mindretallet (Aage Brusgaard) finder, at fredningsinteresserne er tilstrækkeligttilgodeset ved lovgivningens almindelige reguleringer ogved lodsejernes hidtidige hensynsfulde råden.Det bestemmes, på opfordring fra en enig kreds af lodsejere, at ændrepå det offentligt tilgængelige stisystem med det formål at kunne gårundt i bakkerne ad et nærmere fastlagt stiforløb fremfor som i dag,hvor offentligheden er henvist til alene at kunne gå frem og tilbage ibakkerne mellem Arrenakkevej og Helsingevej.Forløbet af det nye stisystem indenfor fredningsafgrænsningen medførerfølgende ændringer: 1) Den i fredningskendelsen af 18. januar 1949fastlagte sti fra Arrenakkevej, overfor skellet mellem de nu benævntematr.nr. 80 g Melby og 80 lf smst., til Lille Arrenakke Bakke retableres.Den eksisterende sti fra Arrenakkevej, i skellet mellem matr.nr.6 c Karsemose og 7 a smst., til Lille Arrenakke Bakke nedlægges. 2)Stiforløbet fra Lille Arrenakke Bakke, forbi Store Arrenakke Bakke,til det sydvestlige hjørneskel på matr.nr. 6 p smst. fastholdes. 3)Der etableres en ny stiforbindelse fra det sydvestlige hjørneskel påmatr.nr. 6 p smst., der på matr.nr. 7 a smst., først mod syd, dereftermod øst, og endelig mod nord følger brynet af den eksisterende bevoksningpå matr.nr. 7 a smst. op til den private fællesvej ved sydskelletpå matr.nr. 6 s smst. 4) Stien følger herefter mod øst den privatefællesvej langs sydskellet på matr.nr. 6 s smst. indtil dennes sydøstligehjørneskel. 5) Der etableres et nyt stiforløb fra det sydøstligehjørneskel på matr.nr. 6 s smst., der på matr.nr. 6 r smst. følger denprivate fællesvej mod nord langs østskellet på matr.nr. 6 s smst., videreover matr.nr. 6 r smst., videre over matr.nr. 6 k smst., videreover matr.nr. 6 o smst., videre på matr.nr. 2 a smst. langs skellettil matr.nr. 6 c smst., videre på matr.nr. 2 h smst. langs skellet tilførst matr.nr. 6 c smst. derefter matr.nr. 6 af smst. indtil tilslutningentil den eksisterende sti mellem Helsingevej og Arrenakkevej.De øvrige udlagte stier indenfor fredningsafgrænsningen berøres ikkeaf denne bestemmelse og fastholdes.8Fredningen skal herefter ikke være til hinder for, at den offentligesti i matr.nr. 6 p Karsemoses sydskel kan nedlægges.Det bestemmes videre, at det af plejeplanen tydeligt skal fremgå, atdenne har til formål at sikre bevarelsen af det lange, frie udsyn fraLille og Store Arrenakke Bakker i det hele. Denne tydeliggørelse indebærer,at der på matr.nr. 7 a Karsemose etableres en åbentstående udsigtspladspå toppen af Lille Arrenakke Bakke i overensstemmelse medangivelserne herom på fredningskortet, at bevoksningen udenom udsigtspladsen,efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller afdrivesi fornødent omfang, at bevoksningen på toppen af Store Arrenakke Bakke,på matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs dennes vestskel, ikke må nåen højde af over l,S m, og at bevoksningerne på matr.nr. 6 k, 6 r og 6s alle Karsemose, efter forhandlinger med ejerne, beskæres eller afdrivesi fornødent omfang.Det bestemmes endeligt at indrømme de lodsejere, der i medfør af fredningskendelsenhar fået påbud om at afdrive deres nåletræer inden udgangenaf 1997, en længere frist for afdrivning. Afdrivningen skal såledesvære foretaget inden udgangen af år 2000.Idet fredningsnævnets kendelse af 17. december 1996 ophæves, fastsættesherefter følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, derer afgrænset og opdelt, som det fremgår af det kort, der hører til Naturklagenævnetsafgørelse (fredningskortet), og som omfatter alle depå vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.§ 1. Fredningens formålFredningen har til formål at sikre, at de enestående udsigtsforholdover landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat bevares,at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdieri området bevares og forbedres, og at offentlighedens adgangs-og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres gennemet stisystem og fastlæggelse af offentlige opholdsarealer.§ 2. BebyggelseDer må ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure, jagthytterog lignende. Eksisterende bebyggelse må ikke udvides væsentligt.Dog kan mindre udvidelser og ombygninger, hvorved bygningensydre ændres, foretages efter fredningsnævnets forudgåendegodkendelse. Fredningsnævnet kan dog godkende bygninger, derer nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrug.Stk. 2. Sommerhuset på matr.nr. 6 p Karsemose må i overensstemmelsemed Naturklagenævnets delafgørelse af 23. marts 1995 udvi§3.§ 4.§ 5.§ 6.9des med 16,5 m2, og tilbygges med en 40 m2 stor uoverdækket terrasse.I overensstemmelse med nævnets afgørelse af 27. juni 1997kan der tillige etableres kælder under bygningsudvidelsen, foretagesinddækning af veranda samt etableres et befæstet gangarealrundt om bebyggelsen. Der er ved denne afgørelse taget endeligstilling til byggemulighederne på ejendommen.Andre konstruktioner og anlægDer må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvismå der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner,motorbaner, flyvepladser eller oplags- og lossepladser. Der måikke anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg eller skæmmendeindretninger, og der må ikke føres luftledninger hen overdet fredede område. Der må ikke anbringes campingvogne og lignende,og der må ikke opstilles telte.Stk. 2. Der etableres en offentlig P-plads med et areal på 8 x12 m med plads til 5 personbiler på matr.nr. 7 a Karsemose umiddelbartnord for den private fællesvejs udmunding iHelsingevej,som vist på udsnit af fredningskortet.TerrænændringerDer må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke skeudnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,planering eller afgravning.Veje og stierDer etableres et nyt stisystem som vist på fredningskortet. Stisystemetbestår af en trampesti uden belægning. Det nye stisystemmedfører, at den eksisterende sti fra Arrenakkevej til LilleArrenakke Bakke nedlægges og erstattes af en ny adgang tilLille Arrenakke Bakke ved at retablere den i fredningskendelsenaf 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej. Der må etableresstiforbindelse over matr.nr. 7 a Karsemose til golfbanen,men herudover må der ikke anlægges nye veje eller stier ellerforetages omlægninger af eksisterende veje eller stier. Dog erfredningen ikke til hinder for, at den offentlige sti i sydskellettil matr.nr. 6 p kan nedlægges.BeplantningYderligere tilplantning på ejendommene må ikke hindre det lange,frie udsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker, og ek§7.§ 8.10sisterende nåletræsbeplantning for området i det hele skal afdrivesinden udgangen af år 2000.Stk. 2. Beplantningerne og bevoksningerne på ejendommene i områdeti det hele må ikke nå en højde, der hindrer det lange, frieudsyn fra toppen af Lille og Store Arrenakke Bakker. Som følgeheraf beskæres eller afdrives beplantningerne og bevoksningernei fornødent omfang på følgende ejendomme, dog efter forudgåendeaftale mellem ejerne og plejemyndigheden: matr.nre. 6 i, 6 p, 6s, 6 r, 6 k, 6 o, 6 c og 7 a, alle Karsemose. Beplantningen påmatr.nr. 6 i og 6 p Karsemose langs skellet mod matr.nr. 7 aKarsemose må på toppen af Store Arrenakke Bakke ingensinde nå enhøjde af over 1,5 m. Højden kan herfra stige til maksimalt 2,5 mved bakkefod på ejendommen. Den nærmere afgrænsning af beplantningenpå matr.nr. 6 i og 6 p sker efter aftale mellem ejerne ogplejemyndigheden.Stk. 3. Beplantningen og bevoksningen på den i fredningskendelsenaf 18. januar 1949 fastlagte sti fra Arrenakkevej til toppenaf Lille Arrenakke Bakke afdrives i fornødent omfang. Den eksisterendesti fra Arrenakkevej til Lille Arrenakke Bakke nedlæggesog ny tilplantes i fornødent omfang med en egnskarakteristiskbeplantning.Ret til færdsel og opholdUd over den færdselsret, naturbeskyttelseslovens regler åbnermulighed for på arealerne, har offentligheden ret til færdseltil fods på det stisystem, som er vist på fredningskortet, jf. §5. Offentligheden har dog ikke i medfør af fredningen ret til atfærdes ad stien i ma~r.nr. 6 p Karsemoses sydskel. Der udlægge sendvidere på Store Arrenakke Bakke (matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose)2 offentlige opholdsarealer på hver 4 x 1 m, hvor der er mulighedfor opsætning af bænke, og på Lille Arrenakke Bakke(matr.nr. 7 a Karsemose) et offentligt opholdsareal på 75 m2,begge som vist på kortudsnit. Disse arealer skal fremover henliggemed lav græs-/urtevegetation og med fri udsigt.NaturplejeFrederiksborg Amt udarbejder en plejeplan, der forhandles med ogtilsendes ejerne.Stk. 2. Amtet iværksætter plejeforanstaltninger, f.eks. rydningaf bevoksninger, slåning eller afgræsning. Ved afgræsning kander ske hegning med sædvanlige kreaturhegn. Pleje skal ske uden11udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke, eller imangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.Stk. 3. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en afamtet fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren,såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsatfrist, og ellers amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring,sammenbæring eller kørsel til fast vej. Der henvises tilde til enhver tid gældende regler om pleje af fredede områder,for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 551 af22. juni 1992.§ 9. Tilladelse efter naturbeskyttelseslovenI medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, atlovens §§ 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområdeti det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestemmelserne.§ 10. DispensationerDispensationer fra §§ 2-7 kan meddeles af fredningsnævnet, nårdet ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens§ 50.§ 11. Ophævelse af tidligere fredningNærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18.januar 1949 vedrørende samtlige ejendomme: matr.nre. 2 a, 2 d(udgået, sammenlagt med 2 h), 6 a (udgået, sammenlagt med 7 a),6 i, 6 l, 6 p, 6 s, 7 a og 7 d (udgået, sammenlagt med 7 a) alleKarsemose by, Vinderød. Matr.nre. 80 b, 80 c, 80 d, 80 e, 80 f,80 g, 80 h, 80 i, 80 k, 80 bc og 80 y alle Melby by, Melby.Matr.nr. 9 a Vinderød by, Vinderød.På Naturklagenævnets vegne(:\~ f-Iti .# '/ !ddA0~,~Bent J'~obsen IviceformandAfgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag tilprøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.12FORTEGNELSEover matrikelnumre der er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998Karsemose by, Vinderød: 2 al 2 hl 6 afl 6 Cl 6 il 6 kl 6 11 6 0l 6 PI6 rI 6 SI 7 al 7 cql 7 k.Vinderød by, Vinderød: 9 a.Melby by, Melby: 80 g.·eI\Mdtaget ISkovp og Naturstyrefsen: o FEB. 1998REG. NR. 1'6~ \ . 00Naturklagenævnets afgørelseaf 6. februar 1998om erstatning i anledning af fredningen afArrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune,Frederiksborg Amt(sag nr. 97-111/200-00001).Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. december 1996 truffetafgørelse om erstatning i anledning af den samtidigt besluttedefredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune.Fredningsnævnet har tilkendt erstatning eller godtgørelse til ejerneaf 12 ejendomme med i alt 622.120 kr.Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er forelagt Naturklagenævnettil efterprøveIse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsener tillige påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af 5 ejere.Under henvisning til naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser ogfredningskendelsen af 18. januar 1949 finder fredningsnævnet ikke, atfredningsafgørelsen generelt medfører en værdiforringelse af ejendommene,der kan begrunde en erstatning i medfør af lovens § 39, stk. 1.Med samme henvisning finder fredningsnævnet heller ikke, at den adgangog færdselsret for offentligheden, der hjemles ved fredningsafgørelsen,kan begrunde et generelt krav på erstatning for gener for lodsejerne.Fredningsnævnet finder heller ikke under henvisning til behandlingstidenfor fredningssagen grundlag for at tillægge ejerne, herunder ejer-~ ne af de ejendomme der er udgået af fredningen, en generel erstatning.AI;::) \~qb"" \:L\I jQ.- 0032-2I overensstemmelse med sædvanlig praksis er der ikke tilkendt offentligeejere erstatning.Fredningsafgørelsens bestemmelser om beplantningsforbud og afdrivningaf nåletræsbeplantning finder fredningsnævnet derimod berettiger tilen erstatning afhængig af arealets størrelse og beplantningens intensitet.Ligeledes tillægger fredningsnævnet ejere af private ejendomme, derfredes, en erstatning på 1.000 kr., medmindre ejerne på andet grundlaghar krav på en større erstatning.Fredningsnævnet har herudover, i medfør af naturbeskyttelselovens §39, stk. 2, tilkendt enkelte lodsejere en særlig godtgørelse på baggrundaf rådighedsindskrænkninger m.v.Erstatningskrav over for NaturklagenævnetEjeren af del af matr.nr. 2 a Karsemose By, Vinderød har fremsat kravom større erstatning vedrørende tab som følge af dyrkningsforbud forjuletræer og pyntegrønt, tab som følge af forringelse af ejendommensværdi og forringelse som følge af begrænsninger i rådighedsretten, offentligadgang og jagtmuligheder (erstatningskrav 507.933 kr., tilkendterstatning 270.000 kr.).Ejeren af matr.nr. 7a, 6 c og 6 o Karsemose By, Vinderød har fremsatkrav om erstatning vedrørende 1) tab som følge af forringelse af ejendommensværdi, herunder begrænsninger i adgangen til sommerhusudstykning,begrænsninger vedrørende ny bebyggelse og manglende mulighederfor udvidelse af den eksisterende bolig med større havestue samt opførelseaf ridehus, forbud mod opstilling af lysmaster, anlæg af parkeringspladsved Helsingevej, bortfald af adgang til terrænændringer,generelt forøget offentlig adgang og udlæg af offentligt opholdsareal(75 m2) på Lille Arrenakke Bakke (500.000 kr.), 2) tab som følge afforbud mod opførelse af vindmølle (675.602 kr.), 3) tab som følge afdyrkningsforbud og afdrivning af nåletræer (44.775 kr.), og 4) nedsatjagtlejeindtægt (110.000 kr.). Tilkendt erstatning i alt 180.000 kr.Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsulentbistand(2.500 kr., + 4.795 kr.).Ejeren af matr.nr. 6 l og 6 af Karsemose By, Vinderød har fremsat kravom større erstatning vedrørende tab som følge af forringelse af ejendommensværdi ved den nære beliggenhed til de offentlige opholdsarealer(erstatningskrav ikke under 50.000 kr., tilkendt erstatning 30.0003.le kr.). Herudover er der fremsat krav om dækning af udgifter til konsulentbistand(2.500 kr.).Ejerne af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød har fremsat erstatningskravvedrørende tab som følge af forringelse af ejendommensværdi. Kravet vedrører dels en af fredningsnævnet i juni 1994 meddeltoplysning om, at-nævnet var sindet at åbne et offentligt opholdsarealpå 10 x 10 m på ejendommen (toppen af Store Arrenakke Bakke), på hvilketgrundlag ejerne har gjort gældende at have mistet en fortjenestepå ca. 900.000 kr. ved daværende, i den forbindelse, afbrudte salgsforhandlinger.Dels vedrører kravet en påstand om en generel nedgang iejendommens handelsværdi som følge af fredningen, herunder navnlig offentlighedensøgede adgang og ophold, bl.a. i tilknytning til etableringaf en P-plads ved Helsingevej. Videre har ejerne fremsat påstandom et godtgørelsesbeløb større end de af fredningsnævnet allerede tilkendte20.000 kr., som følge dels af fratagelse af ejernes faktiskeadgang til frit at kunne disponere over ejendommen i salgsøjemed, delssom følge af langvarig sagsbehandling.De forhenværende ejere af matr.nr. 6 s Karsemose By, Vinderød (nuværendeejere af matr.nr. 6 i og 6 p Karsemose By, Vinderød) har fremsatkrav om erstatning, større end de tilkendte 30.000 kr., i det væsentligstemed de samme begrundelser som anført ovenfor under matr.nr. 6 iog 6 p Karsemose By, Vinderød. For denne ejendom gøres det gældende,at ejerne mistede en fortjeneste på ca. 100.000 kr. og i stedet måttetåle et tab på ca. 400.000 kr. ved et tvangssalg i sommeren 1995, ialt ca. 500.000 kr.For begge ejendomme, matr.nr. 6 i og 6 p samt matr.nr. 6 s, har ejerne/henholdsvis de forhenværende ejere yderligere fremsat krav om dækningaf udgifter til advokatbistand med 39.400 kr. ekskl. moms.Ejerne af matr.nr. 6 r Karsemose By, Vinderød har fremsat krav omstørre erstatning dels som følge af påbudet om afdrivning af nåletræernepå ejendommen (tilkendt erstatning 25.000 kr.), dels som følge afden nære beliggenhed tilopholdsarealerne på Store Arrenakke Bakke(tilkendt erstatning 20.000 kr.). Ejerne finder det ulogisk, at ejendommenmatr.nr. 6 k Karsemose By, Vinderød har fået tilkendt en størreerstatning (30.000 kr.) til trods for, at denne ejendom er beliggendei større afstand fra Store Arrenakke Bakke. Videre har ejerne fremsatkrav om dækning af allerede afholdte udgifter til advokatomkostninger(4.375 kr.).4.e Naturklagenævnets afgørelseI sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer(Bent Jacobsen (formand), J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann,Svend Aage Jensen, Niels J. Langkilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist).Ved behandlingen af erstatningskravet vedrørende lb.nre. 5 og 5A hardeltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer (Bent Jacobsen (formand),J.J. Bolvig, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Niels J.Langkilde, Palle Kiil, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist) .Naturklagenævnet skal udtale:Ved anden afgørelse af dags dato har N
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Den 2. februar 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 24/2009: Ansøgning om bibeholdelse af træterrasse m.v. på matr.nr 7 a Karsemose By, 
Vinderød, Halsnæs Kommune 
 
Tidligere sag på ejendommen 
 
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt gav den 27. juli 2001 afslag på en ansøgning fra Jakob og 
Leif Stubkær, der har forpagtet ejendommen matr.nr. 7 a Karsemose By, Vinderød, om beplantning 
af en sydvendt skråning på ca. ¾ ha. med vinstokke. Fredningsnævnet fandt, at den ansøgte beplant-
ning med vinstokke i rækker udgjorde en for området ukarakteristisk bevoksning, og at den var i 
strid med fredningens formål om bevarelse af områdets landskabelige værdier. 
 
Naturklagenævnet ophævede fredningsnævnets afgørelse den 18. december 2001. 
Naturklagenævnet begrundede ophævelsen med, at en ansøgning ikke kan afslås alene med 
henvisning til, at den er i strid med fredningens formål, men at den tillige skal kunne støttes på en 
konkret fredningsbestem-melse.    
 
Den nuværende sags baggrund 
 
Halsnæs Kommune konstaterede i foråret 2009 på baggrund af en henvendelse fra en borger, at der 
på ejendommen matr.nr. 7a Karsemose By, Vinderød, i Halsnæs Kommune var foretaget 
terrænregulering og opført en træterrasse med et areal på 30-40 m2 hævet ca. 2 m over jorden. Der 
var endvidere opstillet en campingvogn på ejendommen.   
 
 
Ansøgning 
 
Leif Stubkjær ansøgte herefter ved brev af 9. marts 2009 tilladelse til om bibeholdelse af terrassen 
og terrænreguleringen. 
 
I brevet var det blandt andet anført: 
 
”… 
I forbindelse med etableringen og driften af vingården og driften af denne, har vi fundet det 
nødvendigt at etablere nogle hjælpemidler og forbedringer, som er i uoverensstemmelse med nogle 
af detailbestemmelserne i fredningsdeklarationen, men som er i særdeles god overensstemmelse 
med deklarationens hovedformål: ”- at sikre, at de enestående udsigtsforhold ... bevares og 
forbedres, og at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres.” 
 
Vi mener, at vi oven i købet med vores projekt (inklusive terrassen) har bidraget aktivt og positivt 
til opfyldelsen af deklarationens formål på følgende måder: 
 



 
 

2

- Vi har ikke på nogen måde forringet udsigtsforholdene, men bidraget til at de besøgende får en 
større oplevelse på stedet. … 
 
- Vi har ikke forringet offentlighedens adgang til området. Faktisk har vi forbedret den via 
muligheden for at nyde udsigten fra terrassen på toppen af vores vinmark. Alle der udtrykker ønske 
om det, er velkommen indenfor. Vi har således åbnet for adgang til et område, som tidligere var 
utilgængeligt, og hvor krattet i øvrigt hindrede udsynet. Formålet med etableringen af terrassen har 
netop været at give både os selv og mange andre muligheder for at nyde den enestående udsigt, som 
er nævnt i deklarationen. Vi har således etableret et meget aktivt vinlaug med 60 medlemmer 
hovedsagelig med bolig i Halsnæs Kommune. Disse er allerede intensive brugere af terrassen, både 
i forbindelse med arbejdet i vingården, og når som helst de ønsker at nyde udsigten sammen med 
deres familie og venner. Vi inviterer selv alle forbipasserende, der har lyst, til at komme op på 
terrassen. Vi har fremskredne planer sammen med Tinggårdens ejer (Jan Friis Mikkelsen) om at 
tilbyde spisearrangementer på terrassen, som er åbne for alle. 
 
Vi vil desuden arrangere åbne kulturhistoriske aftener på stedet, hvor Karl Erik Frederiksen 
(forfatteren til bogen ”Troldtøjets Sand”) fortæller lokale sagn og historier (om Røde Ran m.fl.) 
Terrassen vil således blive særdeles meget udnyttet af et ganske stort antal mennesker, som hér kan 
nyde en endnu bedre og mere uhindret udsigt (over Arresø, Kattegat, golfbanen og vinmarken), end 
den man kan få på det officielle udsigtspunkt på toppen af Arrenakke. Med andre ord, terrassen 
udgør en væsentlig forudsætning for at ”… offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres 
og forbedres.” 
 
Der er også nogle rent praktiske grunde til, at vi har etableret terrassen. Vi har behov for et 
overdækket og beskyttet sted til redskaber, værktøj og traktor. Vi har i overgangsfasen (indtil 
terrassen var etableret) måttet opstille den omtalte campingvogn ved foden af bakken. Denne vil 
blive fjernet meget snart. Med hensyn til den visuelle fremtræden af terrassen vil denne blive 
indpasset bedst i omgivelserne ved hjælp af bevoksning ved stolperne og på fronten (vinplanter 
m.fl.). Den vil således fremover i langt mindre grad være synlig. …” 
 
Sammenfattende er det blandt andet anført i brevet af 19. marts 2009: 
 
”… 
Dels har Naturklagenævnet tidligere klart tilkendegivet, at så længe ændringerne på stedet ikke er i 
modstrid med deklarationens overordnede mål, kan mindre væsentlige uoverensstemmelser i 
forhold til dette accepteres. …” 
 
Fredningen 
 
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning af 
Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt. I afgørelsen er blandt 
andet fastsat følgende: 
 
”§ 1. Fredningens formål 
 
Fredningen har til formål at sikre, at de enestående udsigtsforhold over landskabet til Roskilde 
Fjord, Arresø og Kattegat bevares, at de landskabelige, rekreative og naturhistoriske værdier i 
området bevares og forbedres, og at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres, 
reguleres og forbedres gennem et stisystem og fastlæggelse af offentlige opholdsarealer. 
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§ 2. Bebyggelse 
 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder skure, jagthytter og lignende. … 
Fredningsnævnet kan dog godkende bygninger, der er nødvendige for den pågældende ejendoms 
drift som landbrug. … 
 
§ 3. Andre Konstruktioner og anlæg 
 
Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges 
campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, flyvepladser eller oplags- og lossepladser. 
Der må ikke anbringes tårne, master, vindmøller tankanlæg eller skæmmende indretninger, og der 
må ikke føres luftledninger hen over det fredede område. Der må ikke anbringes campingvogne og 
lignende, og der må ikke opstilles telte. 
 
§ 4. Terrænændringer 
 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden 
eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.   …” 
 
Udtalelser 
 
Halsnæs Kommune har i et brev af 20. marts 2009 anført, at forholdene findes at kræve 
dispensation efter fredningsbestemmelserne, men at sådan dispensation ikke bør gives, da det er 
kommunens opfattelse, at der er tale om en markant forstyrrelse af landskabsoplevelsen. 
Kommunen har endvidere peget på, at en tilladelse til det ansøgte kan skabe en uønsket 
præjudikatsvirkning. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs, har i et brev af 12. maj 2009 tilkendegivet, at 
bygningsværker, gravearbejdet og campingvognen er i strid med fredningsbestemmelserne.    
 
Miljøcenter Roskilde har i et brev ligeledes af 12. maj 2009 henhold sig til kommunens udtalelse. 
 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet har den 17. september 2009 afholdt møde og besigtigelse på ejendommen. 
Fredningsnævnet kunne herved notere, at træterrassen er anbragt på det højeste punkt i området 
med betydelig synlighed fra alle sider, at der var foretaget afgravning under terrassen, hvor der 
henstod forskellige redskaber, at den omhandlede campingvogn fortsat stod ved foden af bakken, og 
at der endvidere var henstillet en ældre traktor på ejendommen. 
 
Repræsentanter fra Halsnæs Kommune og DN Halsnæs var mødt. De gjorde i det væsentlige de 
synspunkter gældende, som er anført i deres skriftlige indlæg. 
 
Leif Stubkjær deltog ikke i mødet. Han oplyste efterfølgende telefonisk, at han var forhindret heri, 
da han havde været bortrejst til udlandet.  
 
Fredningsnævnet har i den anledning givet Leif Stubkjær mulighed for at indgive et yderligere 
skriftligt indlæg. Leif Stubkjær har herefter i et brev af 30. november 2009 i al væsentlighed 
fastholdt de synspunkter, som han har anført i ansøgningen af 19. marts 2009. 
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Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget Niels Olesen, Anja Rosengreen og Morten Larsen (formand). 
 
De forhold, som er omfattet af ansøgningen er udført uden forudgående ansøgning til 
fredningsnævnet.  
 
Efter fredningsbestemmelsernes § 3 må der ikke anbringes skæmmende indretninger i det fredede 
område. Det er fredningsnævnets opfattelse på baggrund af besigtigelsen, at træterrassen er 
skæmmende. Efter § 3 og § 4 må der endvidere ikke anbringes campingvogne og der må ikke ske 
afgravning. De forefundne forhold er derfor i strid med de anførte fredningsbestemmelser. Det 
tilføjes, at der ikke findes at være tale om indretninger, som er nødvendige for ejendommens drift 
som landbrug, jf. herved fredningsbestemmelsernes § 2.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, er det herefter en betingelse for at kunne give 
dispensation til det ansøgte, at der er tale om forhold, som ikke strider mod fredningens formål. Et 
af formålene er at bevare de landskabelige værdier. Da forholdene er i strid med dette formål, kan 
fredningsnævnet ikke give dispensation til ansøgningen om opretholdelse af træterrassen og 
terrænreguleringen. Endvidere vil bibeholdelsen af campingvognen på ejendommen ikke kunne 
tillades.  
 
Fredningsnævnet går ud fra, at Halsnæs Kommune fastsætter en frist for lovliggørelse af forholdene 
på ejendommen.                                                     
 
  
 
Morten Larsen 
nævnsformand 
  
 
 
 
 
 
 
  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for 
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, 
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 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til 
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende 
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 

http://vexch3.ret.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Leif Stubkjær, Solvej 1, 3220 Tisvildeleje 
 
 
Pr. e-mail til: 
Halsnæs Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland, Halsnæs 
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Den 10. april 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 080/2010 – Ansøgning om dispensation fra fredningsafgørelse af 6. februar 1998 til opfø-
relse af en aflåselig bygning og et halvtag på ejendommen matr.nr. 7a Karsemose By, Vinde-
rød, Halsnæs Kommune.  
 
Ansøgning: 
 
Jacob Forup Stubkjær og Leif Stubkjær, der forpagter en del af ovennævnte ejendom, har ved skri-
velse af 23. november 2010 indgivet følgende dispensationsansøgning til Fredningsnævnet for 
Nordsjælland: 
 
”….. 
 
Undertegnede driver en vinmark anlagt indenfor det fredede areal på Arrenakke bakke. Til brug for 
driften af marken har vi behov for et halvtag til beskyttelse af maskiner og redskaber samt et aflåse-
ligt skur til værktøj, materialer, arbejdstøj mv.  
 
Vi har som midlertidig løsning benyttet en lille campingvogn til ovennævnte brug. Som en perma-
nent løsning etablerede vi et halvtag på toppen af bakken, men dette er blevet kendt ulovligt af 
Fredningsnævnet ved kendelse af 2. februar 2010 (FS24/2009). Samtidigt har nævnet tilkendegivet, 
at “der ikke findes at være tale om indretninger, som er nødvendige for ejendommens drift som 
landbrug”. Dette udsagn er ikke begrundet eller fagligt underbygget. Nævnets skøn er urigtigt og 
for os uforståeligt og uacceptabelt, da vi i høj grad har behov for ovennævnte beskyttelse og opbe-
varing af udstyr mv. på marken. Vi kan heller ikke se på hvilken faglig kompetence nævnet bygger 
sit skøn.  
 
Da vi ikke har kunnet få medhold i en klage til Naturklagenævnet, har der ikke været anden udvej 
end at fjerne installationen. Halvtaget er nu demonteret og landskabet på stedet er ved at blive retab-
leret, men da vi ikke kan drive vinmarken uden den nødvendige beskyttelse af vores maskiner, 
værktøjer, materialer mv. på marken, har vi måttet bibeholde den ulovligt placerede campingvogn 
indtil vi kan opnå en permanent løsning på problemet. Hvis ikke dette opnås kommer vi i den tem-
melig fortvivlede situation, at vi kan blive nødt til at opgive vinprojektet, som vi hidtil har investe-
ret ca. en halv million kroner i. 
  
Vi anmoder derfor Fredningsnævnet om dispensation fra fredningens bestemmelse om opførelse af 
bygninger indenfor området, således at vi kan opføre en beskeden driftsbygning med ovennævnte 
funktioner og derved få mulighed for at fortsætte driften af vinmarken. Vi søger om at opføre et 
halvtag og en aflåselig bygning under samme tag, således som vist på vedlagte skitse. Bygningen 
ønskes placeret neden for bakken ved indgangen til marken, på det mindst synlige sted. Det er for 
os ikke en optimal placering, men en placering som vi skønner at ingen vil kunne opponere fornuf-
tigt imod. Bygningen vil på dette sted ikke udgøre nogen forstyrrelse af landskabelige værdier, da 
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den ligger på markens laveste sted og lige op mod et krat, som yderligere skjuler den (se vedlagte 
plan over den ønskede placering).  
 
Bygningen vil hovedsagelig blive opført af træ og senere indpasset i landskabet bedst muligt vha. af 
beplantning.  
 
Vi anmoder desuden venligst om en kortvarig dispensation til at beholde campingvognen på stedet 
indtil en permanent løsning er etableret.  

…..” 
 
Af de medsendte tegningsbilag fremgår blandt andet, at de påtænkte bygningsindretninger areal-
mæssigt samlet vil udgøre ca. 25 m2, hvoraf halvtaget vil udgøre ca. 15 m2.  
 
Fredningsbestemmelser:        
 
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 6. februar 1998 om fredning af Arre-
nakke Bakker mm. Fredningen har, jf. fredningens § 1 til formål at sikre, at de enestående udsigts-
forhold over landskabet til Roskilde Fjord, Arresø og Kattegat bevares, at de landskabelige, rekrea-
tive og naturhistoriske værdier i området bevares og forbedres, og at offentlighedens adgangs- og 
opholdsmuligheder sikres, reguleres og forbedres gennem et stisystem og fastlæggelse af offentlige 
opholdsarealer. Efter § 2, stk. 1, må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure, jagthyt-
ter og lignende. Fredningsnævnet kan dog godkende bygninger, der er nødvendige for den pågæl-
dende ejendoms drift som landbrug. Efter § 3 må der ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. 
Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, flyve-
pladser eller oplags- og lossepladser. Der må ikke anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg 
eller skæmmende indretninger, og der må ikke føres luftledninger hen over det fredede område. Der 
må ikke anbringes campingvogne og lignende, og der må ikke opstilles telte. Efter § 4 må der ikke 
foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning.  
 
Tidligere sager vedrørende ejendommen:  
 
Naturklagenævnet bestemte ved afgørelse af 18. december 2001, at en etableret beplantning af vin-
stokke på ejendommen ikke var i strid med fredningsbestemmelserne. 
 
Den 2. februar 2010 traf fredningsnævnet afgørelse om, at en på ejendommen etableret træterrasse 
med et areal på 30-40 m2 hævet ca. 2 meter over jorden var i strid med de samme bestemmelser, 
hvilket tillige var tilfældet for en opstillet campingvogn. Ved afgørelse af 20. april 2010 stadfæstede 
Naturklagenævnet denne afgørelse. I forbindelse med behandlingen af sagen var det oplyst, at den 
etablerede træterrasse ud over terrassebrug blev anvendt i forbindelse med opbevaring. Ansøgerne 
havde under sagen oplyst, at der til den landbrugsmæssige drift af vinmarken er behov for en del 
udstyr og materialer, og at det er nødvendigt, at de opbevares på marken beskyttet for vejrliget. Bå-
de fredningsnævnet og Naturfredningsnævnet udtalte i forbindelse med deres afgørelser, at de op-
stillede indretninger ikke kunne anses som nødvendige for ejendommens drift af landbrug. 
 
Udtalelser: 
 
Halsnæs Kommune har i skrivelse af 18. december 2009 blandt andet anført: 
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”….. 
 
Arealet ligger i landzone og i et område, der i Halsnæs Kommuneplan 2009 er udlagt som værdi-
fuldt landskab.  

Det er Halsnæs Kommunes vurdering, at opførelse af det ansøgte vil være i strid med fredningens § 
2 og 3, samt at byggeriet vil være tydeligt både fra den rekreative sti og fra udsigtpunktet på toppen 
af bakken og dermed forstyrre den samlede landskabsoplevelse.  
 
Kommunen finder at byggeri i landzone som udgangspunkt alene kan etableres i umiddelbar til-
knytning til eksisterende byggeri på ejendommen. Særligt i denne sag, idet ejendommens eksiste-
rende driftsbygninger i forvejen er placeret landskabeligt diskret, nede i terræn, mere eller mindre 
omgivet af beplantning og ikke synligt fra sti med offentlig adgang.  
 
Kommunen finder desuden, at en dispensation til det ansøgte kan skabe en uønsket præcedens for 
eventuelle fremtidige ansøgninger.  
 
Der er derfor kommunens vurdering, at der ikke bør gives dispensation til det ansøgte.  
 
Det ansøgte kræver også landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.  
 
Som bekendt har fredningsnævnet har den 2. februar 2010 afgjort, at den ansøgningen omtalte cam-
pingvogn skal fjernes. Naturklagenævnet har den 20. april 2010 stadfæstet afgørelsen. Halsnæs 
Kommune har på den baggrund påbudt campingvognen fjernet.  
 
….” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling, har i skrivelse af 7. januar 2011 anført: 
 
”….. 
 
Ansøgerne har efter det oplyste været vidende om den pågældende fredning ved erhvervelsen af 
ejendommen og har således været i stand til at tilrettelægge driften af ejendommen på en sådan må-
de, at den kan finde sted med behørig overholdelse af de retsregler, der er gældende for deres er-
hvervsproduktion.  
 
Måtte ansøgerne konstatere logistiske problemer ved de valgte afgrøder, tilsiger den foreliggende 
fredning således, at ansøgerne skal omlægge driften til mere arbejdsekstensive afgrøder.  
 
Det af ansøgerne påberåbte præsumptive tab ved en driftsomlægning er i enhver henseende myn-
digheder og offentlighed uvedkommende …… 
 
Da det ansøgte efter sit indhold eksplicit er i strid med indtil flere vilkår i fredningsdeklarationen, 
kan Danmarks Naturfredningsforening ikke tiltræde det ansøgte.” 
 
Miljøcenter Roskilde, nu Naturstyrelsen, Roskilde, har i skrivelse af 16. december 2010 angivet:  
 
”….. 
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Det skal til den foreliggende ansøgning bemærkes, at den valgte placering synes landskabelig di-
skret.  
 
Ansøger har dog ikke i redegørelsen redegjort for behovet for nye driftsbygninger, da ejendommen i 
forvejen har driftsbygninger andet steds på ejendommen.  
 
Med hensyn til kortvarig dispensation til bibeholdelse af campingvogn, så er dette spørgsmål af 
Naturklagenævnet overladt til tilsynsmyndigheden Halsnæs Kommune.”  

Besigtigelse: 
 
Fredningsnævnet har den 14. marts 2011 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.  
 
Under mødet var ansøgerne mødt v/Leif Stubkjær. Ejendommens ejer, Britta Fladeland Iversen, var 
mødt. Endvidere deltog repræsentanter fra Halsnæs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Halsnæs afdeling, og Naturstyrelsen, Roskilde. 
 
Leif Stubkjær påviste det sted, hvor det ansøgte tænkes placeret, og oplyste, at det forpagtede areal 
udgør lidt under 1 ha. Den nuværende drift sker ved hjælp af en række frivillige, hvorfor der er be-
hov for en del redskaber og udstyr m.v. Der er tale om produktion af mousserende vin af champag-
netypen, som på sigt skal ske erhvervsmæssigt. Den ansøgte placering er fremkommet, således at 
den ansøgte driftsbygning vil være delvist skærmet af eksisterende beplantning. Man er indstillet 
på, at dæmpe det synsmæssige indtryk gennem beplantning. Den gældende 30-årige forpagtningsaf-
tale indebærer ikke adgang til ejendommens eksisterende bygninger, hvorfor disse ikke kan anven-
des til at dække det behov for opbevaring m.v., som der er for driften af vinmarken.  
 
Det udpegede placeringssted er beliggende ved eksisterende beplantning og på et skråningsområde. 
Placeringsstedet er hverken beliggende på den øverste eller nederste del af skråningen, men på et 
sted mellem disse yderpunkter. På stedet står fortsat den campingvogn, som efter den tidligere afgø-
relse skal fjernes. Placeringsstedet vil blandt andet være synligt fra en sti på det fredede område 
med offentlig adgang. Stien fører blandt andet til et markant udsigtspunkt i det fredede område.  
 
Ejeren oplyste, at hun først i forbindelse med indkaldelsen til nævnsforretningen den 14. marts 2011 
blev bekendt med det ansøgte. Placeringsstedet ligger uden for det forpagtede areal. Hun har det 
ønske, at forpagtningsforholdet ophæves indenfor kortere tid, da hun anser beplantningen med vin-
stokke som et fremmed element i landskabet. Det udpegede placeringssted vil på grund af kørsel 
med markredskaber til ejendommens øvrige arealer sammenholdt med adgangsforholdende hertil 
ikke være uproblematisk. Hun foreslog, at ansøgerens opbevaringsbehov dækkes gennem brug af en 
mobil trailer.  
 
Leif Stubkjær bemærkede her til, at kørsel med trailer i hvert tilfælde i visse perioder af året kan 
være vanskelig.  
 
Kommunens repræsentanter bekræftede, at det ansøgte kræver landzonetilladelse, som efter den 
foreliggende praksis næppe kan påregnes, men at kommunen ikke har sagsbehandlet dette spørgs-
mål. Kommunen har som tilsynsmyndighed foretaget en række skridt, som skal sikre effektueringen 
af den tidligere afgørelse i relation til den opstillede campingvogn.  
 
De mødte kunne i øvrigt i det væsentlige henholde sig til det anførte i de skriftlige indlæg.  
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og 
Merete Kjær. 
 
Indledningsvis bemærkes, at det principielt er denne afgørelse uvedkommende, hvorvidt ansøgerne 
kan opnå ejendommens ejers tilladelse til det ansøgte og fornøden landzonetilladelse fra Halsnæs 
Kommune.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra en fredningsbestem-
melse i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningsformål.  
 
Fredningsnævnet må lægge til grund, at årsagen til og behovet for opbevaring af materialer, redska-
ber og andet udstyr er uændret i forhold til fredningsnævnets afgørelse af 2. februar 2010, som stad-
fæstet af Naturklagenævnet den 20. april 2010. Der er i sagen ikke oplyst andre eller nye oplysnin-
ger, som kan medføre en ændret vurdering i relation til det spørgsmål, hvorvidt det ansøgte er en 
indretning, som er nødvendig for ejendommens drift som landbrug. Det ansøgte kan således fortsat 
ikke tillades i medfør af fredningsbestemmelsernes § 2.  
 
Fredningsnævnet finder på denne baggrund, og hvor ansøgernes behov for ny bygningsetablering er 
opstået som følge af en partiel forpagtning af en ejendom til brug for en atypisk markproduktion, at 
der må anlægges en relativ streng vurdering i relation til det spørgsmål, om det ansøgte kan tillades 
på andet grundlag herunder fredningsbestemmelsernes § 3. Ved bedømmelsen heraf må nævnet 
lægge til grund, at det ansøgte blandt andet vil være synligt fra det stiareal på det fredede område, 
hvortil der er offentlig adgang. Placeringsstedet for det ansøgte er det sted, hvor der tidligere er gi-
vet afslag på opstilling af en campingvogn til samme formål. Fredningsnævnet må endvidere lægge 
vægt på de foreliggende høringssvar, der i det væsentligste er negative i forhold til det ansøgte. På 
denne baggrund sammenholdt med fredningens formål, der er en udsigts- og tilstandsfredning, fin-
der nævnet ikke grundlag for at meddele dispensation for nogen del af det ansøgte. Det ansøgte til-
lades derfor ikke.     
 
Fredningsnævnet går fortsat ud fra, at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed påser en lovliggø-
relse af forholdene på ejendommen.     
 
 
 

Toftager 
nævnsformand 
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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 til: 
Pr. brev til: 
Leif Stubkjær og Jakob Forup Stubkjær, Solvej 1, 3220 Tisvildeleje 
Britta Fladeland Iversen, Arrenakkegaard, Arrenakkevej 20, 3300 Frederiksværk 
 
Pr. e-mail til: 
Halsnæs Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland  

http://www.nmkn.dk/
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