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Vedr. fredningen af Storebjerg og omkringliggende område i Farum, Furesø Kommune      
 
Naturklagenævnet har med afgørelsen af 30. november 2009 bl.a. stadfæstet fredningsnævnets be-
stemmelse om offentlighedens adgang herunder ret til at færdes til fods på stierne henover og langs 
område C, som vist på fredningskortet. 
 
Fredningsnævnet tilkendte en stierstatning på 15 kr. pr, lbm til Ejerlavet ”Marken ved Kong Vol-
mersvej  1 – 7”, i alt 10.500,00 kr. Naturklagenævnet har ikke haft til hensigt at ændre på denne 
erstatning. 
 
Ved en fejl er denne stierstatning ikke blevet medtaget i Naturklagenævnets erstatningsafgørelse af 
30. november 2009. Stierstatningen på de 10.500,00 kr. vil blive udbetalt sammen med den arealer-
statning på 21.500,00 kr., som er anført i erstatningsafgørelsen. 
 
For at kunne udbetale erstatningen skal jeg bede om enten formandens eller kassererens CPR-nr. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Bent Jacobsen 
viceformand  
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jr~~ingsnævnet for F~~deriksborg Amt Den 26. s'eptember 2006
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København ø

Modtaget i
Skriv. l){! Naturstyrl~18en

27 SEP. 2006

FS 67/04. Fredningsforslag for Storebjerg m.m. i Farum Kommune.

Ved brev af20. juli 2004 tilsendte Danmarks Naturfredningsforening ovennævnte

fredningsforslag til fredningsnævnet.

I sagen afholdtes offentligt møde den 22. september 2004.

Sagen har siden været under behandling i fredningsnævnet.

Ved lov nr. 454/2004 indsattes som § 37a i naturbeskyttelsesloven en bestemmelse,

hvorefter et fredningsforslag bortfalder, hvis fredningsnævnet ikke har truffet afgørelse i

sagen senest 2 år efter, at fredningssagen er rejst. Ifølge § 5 i nævnte lov trådte

bestemmelsen i kraft den 1. oktober 2004 og omfattede tillige fredningssager, der

verserede den 1. oktober 2004.

I § 37a, stk. 3 er bestemt, at fredningsnævnet i særlige tilfælde kan beslutte inden udløbet

• af2 års-fristen at forlænge denne med op til 2 år.

Ved brev af 17. august 2006 har Danmarks Naturfredningsforening anmodet

fredningsnævnet om i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 3 at forlænge fristen for

behandlingen af sagen med 2 år.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet vurderer, at sagen kan færdigbehandles inden for 2 år, og tager i medfør

afnaturbeskyttelseslovens § 37a, stk.3, Danmarks Naturfredningsforenings anmodning til

følge, således at fristen for nævnets behandling af sagen forlænges til udløb den l. oktober

2008 .•



Klagevejledning

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

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

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

gørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Niels Olesen

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler

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

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

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klager~n får helt eller delvis medhold i sin klage.,
I

Tho~en
nævnets formaii~

Hans Wagner Jensen

Denne afgørelse er sendt til alle på sagens adresseliste

•
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.) I DELVIS SKANNET
1?redningsnævnet for Freder.U·Wll(:)l=jg-Affilt------1

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20
fax. 49 21 46 86

c- Helsingør, den 27. juli 2004
~ ~+- oV/

Danmarks Naturfredningsforening har rejst sag om fredning af et område
af Farum Naturpark i Farum kommune.

Fredningsforslaget vedlægges.

Fredningsforslaget har været bekendtgjort i Statstidende og Frederiksborg
Amts Avis. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2 er det herefter
forbudt at foretage noget, der strider mod de foreslåede
fredningsbestemmelser.

Nævnet holder offentligt møde i sagen med eventuel efterfølgende
besigtigelse

onsdag den 22. september 2004 kl. 13.00

i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum, hvortil alle
interesserede i sagen indbydes.

Dette brev er sendt til ejerne af de ejendomme der omfattes af forslaget, til
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget,
samt til organisationer m. v., som antages at have væsentlig interesse i
forslaget.

'"2kcv- og Natm"styrelsen.
J.nr. SN 2001 -1211 /2~(x)5;L
Aki ni 4 ~ Bil, \
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Indledning

Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til naturbeskyttelseslovens
§36, jf. §33 stk. 3 forslag til fredning af 28,12 ha af Storebjerg m.m. i Farum Kommune i Fre-
deriksborg Amt jf. vedlagte kortbilag 1 i 1: 5.000 og 1: 10.000.

1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af området

Fredningsforslaget bygger på ønsket om at sikre og forbedre de værdifulde åbne arealer syd-
vest for Farum By.

Følgende målsætning foreslås:
at den landskabelige karakter fastholdes og styrkes
at området anvendes til græsningslandbrug og lokalt og regionalt udflugtsområde, primært
til vandre- og cykelture, natur- og landskabsstudier
at levebetingelserne for det nuværende plante- og dyreliv sikres og forbedres

Landskabsformer
Landskabet er domineret af Farum As, der har sin begyndelse inde i byen nord for Farum Sø
og som her bliver synlig i landskabet umiddelbart vest for Farum Kirke. Asen bliver længere
vestpå gennemskåret af en bæk, der løber fra Præstemosen og ud i Mølleåen i Sortemosen.
Præstemosen fremtræder som et "fattigkær", mens Sortemosen er et "rigkær".

Kulturhistorie
Asen har i historisk tid været en del af Præstegårdsjorden, som har været landbrugsjord for
præsten ved Farum Kirke.

Vandløb
Præstemosen afvandes af en bæk, der løber fra mosen og gennem åsen ved Gretesholm og ud
i Mølleåen ved Karsø.

Naturtyper
En vigtig naturværdi for området er den tørbundsflora, der knytter sig til den højtliggende del
af åsen umiddelbart vest for Storebjerg og overgangen fra åsen til Præstemosen.

Dyre- og planteliv
Til de ovenfor nævnte varierede naturtyper knytter der sig selvsagt en stor artsrigdom af dyr
og planter.

De mest interessante planter er knyttet til vådområder og udyrkede arealer.
Floraen på de udyrkede arealer er især interessant på åsen vest for Storebjerg, hvor man fin-
der en decideret tørbundsflora med f.eks. tjærenellike, blåmunke, håret gøgeurt, sandvikke,
alm. kongepen, hedelyng, hundeviol, kratfladbælg, rundbælg, vårgæslingeblomst, bitter bak-
kestjerne, harekløver, sølvpotentiel, rødknæ, tidlig dværgbunke, lægeoksetunge, gulsnerre,
alm. torskemund.
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Ved en beklagelig fejltagelse er 2.2 ha af matr. nr. la Farum by den 16. juli 2004 blevet har-
vet, jf. kortbilag 1. Arealet må ikke yderligere jord behandles eller gødes. Arealet skal søges
retableret.

Fredningsforslagets afgrænsning og omfang

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af fredningskortet i 1:5.000 og 1: 10.000 af Kortbilag
1 og omfatter ca. 28,12 ha.

Det område, der ønskes fredet, er beliggende vest og syd for Farum By og afgrænses af Farum
søs randbevoksning mod syd. Fredningsområdet består af del af matr. nr. la, del af lc, del af
ld og 6bz Farum By.

2. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold

Området er en del af den såkaldte "Farum Naturpark". Det er ikke et skarpt afgrænset natur
og skovområde, men alligevel skiller det sig klart ud fra nabolandskaberne ved en righoldighed
af søer, moser, vandløb, enge, skove, krat og markante bakkedrag.

Farum Naturpark strækker sig fra Farum Sø i øst til den tidligere Jørlunde Sø i vest. Mølleåen
der har sit spæde udspring mellem Buresø og Bastrup kæder landskaberne sammen til en fa-
scinerende helhed.

Siden 1930'erne har visionære kræfter taget initiativ til et stort antal fredninger i Farum Na-
turpark.

Den første fredning stammer fra 1934 og vedrører Skovvænget i Farum. Den seneste blev
gennemført af Naturklagenævnet i år 2000 og vedrører Langåsen og Nellesødalen. Det samle-
de antal fredninger i Farum Naturpark er ca. 20 fredninger omfattende ca. 1500 ha. Hoved-
parten er gennemført på initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det aktuelle område er fredet ved Mølleåfredningen i 1948 og en frivillig fredning fra 1967.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker en modernisering og opstramning af disse frednin-
ger.

Fredningsforslaget er ikke i strid med Farums Kommuneplan og Regionplan 2001 for Frede-
riksborg Amt.

3. Forslag til fredningsbestemmelser

§1 Fredningens formål

Fredningen har til formål

at bevare og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, biologiske og
rekreative interesser
at bevare udsigterne over landskabet og Farum sø bl.a.
at sikre og forbedre offentlighedens adgangsmuligheder bl.a. gennem et fastlagt stisystem
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§2 Arealanvendelsen

Den nuværende landbrugsmæssige anvendelse skal ophøre og området skal overgå til et ved-
varende græsningsområde.

Arealerne må ikke dyrkes eller gødskes, og der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmid-
ler. Det økologiske jordbrug kan fortsætte indtil vedvarende græs er etableret på hele det nu-
værende dyrkede areal.

Det harvede areal på matr. Nr. la Farum By skal snarest i samråd med Danmarks Naturfred-
ningsforening og Frederiksborg Amt retableres.

Området er ubebygget.

e §3 Bevaring

l,
!

Det fredede område skal fra 2005 etableres som et stort sammenhængende græsningsland-
brug. Der må således ikke foretages terrænændringer, foretages ændringer i eksisterende be-
plantning eller opføres bebyggelse, med mindre det fremgår af de efterfølgende bestemmelser.

§4 Naturpleje og naturgenopretning

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan, der sikrer, at arealerne fortsat fremstår med lav
græs- og urtevegetation, og at området ikke udvikler sig i retning af krat eller skov. Der kan
iværksættes særlig indsats for at forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv.
Plejeplanen skal revideres hvert 5. år og sendes til Danmarks Naturfredningsforening og de
berørte lodsejere til orientering/godkendelse. I øvrigt gælder de til enhver tid fastsatte regler
om pleje af fredede områder, for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af
4. september 2000.

§S Retningslinier for driften af arealet

Arealer, der er omfattet af almindelig landbrugsmæssig omdrift, skal overgå til vedvarende
græs.

Arealer, der er udyrkede, må ikke inddrages i almindelig landbrugsmæssig omdrift.

Arealerne må ikke tilplantes med buske eller træer.

Græsning kan finde sted som led i plejeforanstaltningerne i det omfang, det ikke strider mod
fredningens formål.
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§6 Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i
jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af ter-
rænet.

Sten- og jorddiger må ikke fjernes eller beskadiges. Eksisterende diger kan istandsættes og
vedligeholdes.

Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke

videnskabelige, arkæologiske og geologiske undersøgelser og
frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens for-
mål, herunder som led i eventuelle naturgenopretningsprojekter.

§7 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v.

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder skure, boder, hytter eller lignende. Der må ikke
etableres dyrefarme, drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller anlægges koloni- og
nyttehaver.

Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner eller landings-
pladser for fly og helikoptere. Der må ikke etableres oplags- og lossepladser.

Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende.

Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner.

Eksempelvis må der ikke anbringes hegn, tårne, vindmøller, tankanlæg, fritstående solfangere
eller master, herunder master for luftledninger, og der må ikke føres luftledninger over area-
lerne.

Der må ikke etableres lysanlæg.

Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige læskure til kreaturer, heste, får og
geder m.v. efter fredningsnævnets godkendelse.

Fredningen er heller ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer,
heste, får og geder, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i
§8.
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§8 Offentlighedens adgang

Offentligheden har ret til at færdes til fods og opholde sig i hele fredningsområdet.

Der markeres offentlige stier, som vist, med særlig signatur på fredningskortet. på disse stier
er cykling tilladt.

på arealerne har Frederiksborg Amt ret til afmærkning af stiforløb samt til opsætning af kort-
borde i beskedent omfang.

§9 Dispensation

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens §50 stk, 1.

§10 Ophævelse af tidligere fredninger

Følgende tidligere fredningskendelser og deklarationer ophæves for så vidt angår de arealer,
der er omfattet af nærværende fredning.

- Overfredningsnævnskendelse af 29-02-1948.

- Fredningsnævnsdeklaration af 08-08-1967.

Ejerforhold og matrikelnumre

Areal- og lodsejerliste for de af fredningsforslaget omfattede ejendomme fremgår af Bilag 1.
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19.07.2004

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

Ejerlav: bestemmelser om: fredet
Ca.ha.: Antal Beskyttelses·llnier Beskyttelseshmer Søer, vandløb,

lodder: strand, sø, å og skov og moser,
forltdsminder kirkeomgivelser strandenge,
§§15,16og1S §§17og19 strandsul1Ipe,

Ca.ha. ferske enge,
Ca.ha. overdrev m 111

§3 ca.ha.

I del af 1 a Farum Sogns Kirkekontor 18,15 l 5,19 1,91 0,50 29.02.1948 ofn. kendelse
Farum By , Farum Stavnsholtvej 25

3520 Farum
del af l c og 2,16 l 1,62 do do

Formand for Farum
del af I d smst. Menighedsråd 2,93 1 2,47 do do

Rane Kaas-Rasmussen 23,14

2 6 bz smst. Ejerlavet Marken 4,98 I 08.08.1967 fredningsdeklaration
ved Kong Volmersvej 1-7
Gedevasevej 39
3520 Farum

i alt ca. 28,12
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1:10000 Kortbilag 1

Verserende fredning
vedr. Farum Vest

Forslag til revision af
fredninger ved

Storebjerg m.m.
Del af
Farum By, Farum

Farum Kommune
Frederiksborg Amt

101

Signalurforklaring
1111111111 fredningsgrænse

tidt. fredet areal
verserende fredning
fredskov I skov
kirkebyggelinie, NBls §19 rq,_la_

--. søbyggelinie,NBLs§16 *,_III~

- - fortidsmindebyggelinie, NBls § 18
overdrev, NBls § 3 __ "'~

- - - - stier hvor cykling er tilladt
1 henvisning til areallisten

Udfærdiget i juli 2004 af
Danmarks Naturfredningsforening
i samarbejde med Frederiksborg Amt
J.nr. 1-200102a

o 250
meter

500

•
FARUM sø• 1:5000

kopi af matr. kortet
a jour juni 2004

Danmarks
Naturfrednin~sforeni",!

19.07.2004 IJ Udsnit af Kort & Matrikelstyreisens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G_12-OO
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Furesø Kommune 
Att.: Mette Bjerre Larsen 
 
 
Via e-post: mbla@furesoe.dk 
 
 
 
 
 
Storebjerg Farum Naturpark og Farum Vest– Terrænregulering 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at afhøvle rabatten på Kong Vol-
mersvej ca. 1-1,5 m i bredden og ca. 15 cm i dybden på ejendommene matr.nrr. 6a og 6bz Fa-
rum By, Farum. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnæv-
net. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. no-
vember 2009 om fredning af Storebjerg Farum Naturpark og omkringliggende område samt 
Naturklagenævnets afgørelse af 25. juni 2009 om fredning af Farum Vest 
 
Af fredningsbestemmelserne i afgørelsen vedrørende Farum Vest fremgår blandt andet føl-
gende: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-43-2019  
 
Den 16. august 2019 



 

Side 2 af 5 
 

 
”…” 
§ 1. Fredningens formål 
Fredningen har til formål at bevare de væsentlige landskabelige værdier, der er knyttet til områ-
det, at sikre det frie udsyn over den åbne moræneflade og tunneldalen samt at sikre offentlige 
stier. 
Fredningen har endvidere til formål at bevare området i sin nuværende tilstand. Der må derfor 
ikke ændres på arealernes anvendelse med mindre, det er tilladt i følgende bestemmelser. 
 
… 
 
§ 4. Terrænændringer 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jor-
den eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terrænet. 
Stk. 2. Forbudet mod terrænændringer gælder ikke videnskabelige arkæologiske undersøgelser 
samt frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens for-
mål. 
 

 
Af fredningsbestemmelserne i afgørelsen vedrørende Storebjerg Farum Naturpark fremgår 
blandt andet følgende: 
 

§ 1. Fredningens formål 
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, 
biologiske og rekreative værdier, sikre udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 123, marts 
2004, at bevare udsigten over det fredede landskab og at fastholde offentlighedens ret til færdsel 
samt at sikre og forbedre adgangsmulighederne gennem blandt andet et fastlagt stisystem. 
 
… 
 

§ 3. Terrænændringer 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jor-
den — heller ikke til eget brug — eller foretages opfyldning, planering eller afgavning af terræ-
net. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke arkæologiske, geologiske eller andre videnska-
belige undersøgelser samt frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener frednin-
gens formål. 
 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsområdet, men ikke i 
relevant afstand fra den ejendom, som projektet angår.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
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Furesø Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet, i det omfang fred-
ningsnævnet måtte finde, at det er dispensationskrævende. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at genetablering af selve kørebanen som asfalt-
vej næppe kræver dispensation fra fredningerne. Foreningen indstiller imidlertid, at vejen æn-
dres til en grusvej, og indstiller derfor, at der ikke meddeles dispensation på nuværende tids-
punkt. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte i vidt omfang formentlig ikke er dispensati-
onskrævende; men at en dispensation til de dele af projektet, der måtte række ud over en ba-
gatelgrænse, ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet bemærker, at dispensatio-
nen til den ønskede terrænregulering gælder, hvad enten vejen genetableres med asfaltkøre-
bane eller ændres til en grusvej. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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