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Til orientering følger vedlagt Fredningsnævnets redegørelse over Nævnets gennemgang
af forsvarets skydeterræn ved Melby, foretaget i henhold til en anmodning fra Skov- og
Naturstyrelsen.
Med venlig hilsen

•
./.

Bilag.

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

•

Postboks 69
3600 Frederikssund

Telefon 47 31 51 00
Telefax 47 31 26 56
Giro 5 44 35 63

Ved en skrivelse af den 16. oktober 1996 har Skov- og Naturstyrelsen meddelt, at Niels
Henriksen, Liseleje, har klaget over forsvarets benyttelse af Melby skydeterræn. I klagen
er anført, at den nuværende brug er i strid med fredningen, hvilket også gælder diverse
bygninger, indretninger m. v. I skrivelsen har styrelsen meddelt, at man på et møde med
repræsentanter for forsvaret var blevet enige om at forelægge sagen for fredningsnævnet
med henblik på en sanering af området, eventuel lovliggørelse af nødvendige bygninger
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eller indretninger m. v.
Nævnet har herefter i forskellige arkiver forsøgt at fremskaffe, dels - desværre forgæves
- akterne vedrørende fredningen i 1930, dels eventuelle dispensationer fra fredningen.
Nævnet foretog den 10. september 1997 en besigtigelse af terrænet med deltagelse af
bl.a. repræsentanter for Frederiksborg amt, Frederiksværk kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen m.fl. Under det indledende møde forlod
Niels Henriksen mødet, men Nævnet valgte at fortsætte behandlingen af sagen.
På mødet blev det oplyst, at forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen var igang med at udarbejde en drifts- og plejeplan for området.
Nævnet besluttede, idet plejen af naturen og bevarelsen af heden syntes at være sagens
største problem, at afvente planens vedtagelse. Nævnet har den 31. marts 1999 modtaget
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et udkast til drifts- og plejeplan for Melby skydeterræn. Da 2 af nævnets medlemmer var
fratrådt efter besigtigelsen den 10. september 1997, har nævnet foretaget besigtigelse
med repræsentanter for forsvaret og for Skov- og Naturstyrelsen den 30. juni i år. Under
besigtigelsen blev planen gennemgået.
Om forsvarets brug af terrænet er bl.a. oplyst, at egentlig skydeuddannelse på terrænet
begyndte i 1886, og at de første bygninger til Melbylejren blev opført i 1897. I 1932 opførtes en halv snes bygninger, i 1942 opførte den tyske besættelsesmagt 6 og i 1947 blev
der opført 8 bygninger.
Skydebanerne er ifølge oplysninger- fra forsvaret anlagt i årene frem til 1974. Nogle
"kulissebygninger er opført i terrænet før da, efter det oplyste i 1961. I terrænet findes
også et par faste depotbygninger , efter det oplyste opført under besættelsen.
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Et sikkerhedstårn opført i 1956 blev ombygget i 1981 og nogle observationshytter på
stranden blev opført i 1993. Der er anlagt nogle grusveje i området.

..
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-2 Området anvendes af forsvaret, inklusive hjemmeværnet og af politiet.
Forsvaret benytter arealet i henhold til overenskomst mellem Forsvarets Bygningstjeneneste og Tisvilde Skovdistrikt. Seneste overenskomst er af 1987, indeholder bl.a. bestemmelser om offentlighedens adgang til terrænet, tilladte perioder for skydning, godkendelse af tilstedeværelsen af skiveopstillinger m. v. og en aftale om en årlig fælles besigtigelse af arealet.
Fredningsbestemmelsen for arealet indeholdes i en deklaration, som landbrugsministeriet
som arealets ejer lod tinglyse den 10. juni 1930. I deklarationen anføres bl.a. "at arealet,
der i hovedsagen er en lyngklædt flade, skal bevares i dets nuværende naturtilstand.
Denne må ikke ændres ved en højere grad af vandafledning end den nu stedfindende" og
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"staten forpligter sig til at undlade anlæg af nye veje over arealet" og "Landbrugsministeriet har dernæst overladt Krigsministeriet den på kortet med rød skygge viste del af
arealet til militære skydeøvelser og tilladt Frederiksborg Amts Skytteforenings 25. kreds
(Melby) efter Statsskovvæsenets anvisning sammesteds at anlægge og benytte en skydebane." Med denne undtagelse giver "Staten afkald på at benytte arealet på enhver måde,
som efter naturfredningsrådets skøn kan medføre en forandring i dets nuværende naturtilstand. "
Fredningsnævnet har den 28. marts 1980 givet tilladelse til ombygning af et observationsrum i sikkerhedstårnet. Nævnet ses ikke at være blevet anmodet om tilladelse til opførelse af andre bygninger, ej heller tåm~t, eller anlæg af skydebaner, veje m.v.
Der er imellem Melbylejren og Statsskovvæsenet i 1992 indgået kontrakt om etablering
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af 2 kystovervågningsstationer på stranden udfor Melby skydeterræn "under forudsætning af at Melbylejren har indhentet de fornødne tilladelser fra Fredningsnævnet." Aftalen er go~kendt af Skov-og Naturstyrelsen den 7. maj 1992.
Tilladelse fra Fredningsmyndighederne er - uoplyst hvorfor - ikke blevet indhentet. Aftalen afløser en aftale af 1980 om anlæg af en radarovervågningsstation.
Nævnet beklager for sit vedkommende, at man i 1980 gav tilladelse til ombygning af observationsrummet i sikkerhedstårnet uden at være opmærksom på, at der ikke var givet
tilladelse til opførelse af selve tårnet. En indgriben dengang fra Fredningsnævnet ville
muligvis da kunne have medført, at fredningsmyndighederne på et tidligere tidspunkt var
blevet involveret i brugen af arealet.
Siden nævnet foretog den første besigtigelse af arealet, er der fastsat støjregulerende be-
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stemmelser for forsvarets øvelsespladser ved miljørninisteriets bekendtgørelse nr. 1057
af 14. december 1998. I bekendtgørelsen er for så vidt angår Melby skydeterræn bl.a.
bestemt, at følgende perioder er aktivitetsfrie: 15. juni til 31. august, 22. december til
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-304. januar, lørdag kl. 13.00 til mandag kl. 08.00, samt nogle helligdage.
Af udkastet til drifts- og plejeplan fremgår bl.a., at skydeterrænets benyttelse, drift og
pleje skal tage udgangspunkt i, at "terrænet skal fastholdes og forbedres som et stort,
værdifuldt sammenhængende hedeområde med klit - vådområder, mindre krat og skovbevoksning." Det anføres videre: Størstedelen af øvelspladsen skal løbende plejes ved
rydning, afbrænding og slåning. "En del af de værdifulde hede- og mosearealer er i dårlig stand som følge af tilgroning eller slid. Disse arealer bør prioriteres højt i den fremtidige terrænpleje, ligesom de bør vises behørigt hensyn i tilrettelæggelsen af de militære
aktiviteter." Til gennemførelse af dette er derefter aftalt, at kun en række befærdede
veje, anført på et kort, må benyttes til kørende færdsel, medens en række spor, der hidtil
er blevet benyttet, skal sløjfes. Kørsel på "Revlen" begrænses til et fast kørespor, og ildmarkering på revlen må ikke foretages. Store dele af "politibanen" nedtages, når den
ikke er i brug, og brugen af slæbemålsbanen søges begrænset. En panserplade og forskellige andre effekter fjernes. Skydning med løs ammunition skal fremover ske indenfor
de skydetider, der er aftalt mellem Forsvarets Bygningstjeneste og Tisvilde Skovdistrikt.
Endelig er der aftalt retningslinier for, hvorledes hede og overdrevsarealerne skal plejes.
Særligt skal den kraftige fremspring af især busk og skovfyr på de åbne' arealer ryddes.
Der skal gøres en indsats for at forøge naturværdien i hedeområdet.
Skydeterrænet er som udgangspunkt åbent for offentlighedens færdsel i de aktivitetsfrie
perioder, d.v.s. særligt fra den 15. juni til den 31. august og lørdage fra kl. 13.00 til
mandage kl. 08.00.
Fredningsnævnets overvdelser:
Deklarationen af 1930 har som formål at bevare arealet, "der i hovedsagen er en lyngklædt flade i dets nuværende naturtilstand." I deklarationen har staten udtrykkeligt forbeholdt sig at arealet fortsat kan anvendes til militære skydeøvelser og til anlæggelse af
en skydebane for en skytteforening. Deklarationen indeholder ingen beskrivelse af, hvad
der forstås ved "militære skydeøvelser" eller nogen begrænsning af omfanget. Deklarationen indeholder ej heller bestemmelser, om hvilke bygningsværker, m.v. der må opføres eller bestemmelser om, at anlægsarbejder til brug for skydeøvelserne skal godkendes af fredningsmyndighederne. Det er uoplyst, hvilke veje der da var anlagt.
Nævnet kan på den baggrund alene vurdere og tage stilling til, om forsvarets brug af arealet er sket på en sådan måde, at fredningens formål er blevet tilsidesat. Nævnet skal således bl.a. ikke vurdere, de støjgener, der opstår ved skydeøvelserne, eller øvelsernes
omfang og karakter.
Ved Nævnets besigtigelse af arealet i 1997 og påny i 1999 konstaterede dets medlemmer,
at "den lyngklædte flade" i løbet af de kommende år ville miste sit præg af hede, med
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mindre der blev grebet håndfast ind overfor tilgroning med bl.a. birk og skovfyr. Dette,
lyngens dårlige tilstand, og den slitage af terrænet, der skyldes kørende færdsel, fremstod for Nævnets medlemmer som den største trussel imod fredningens formål. At arealet skulle anvendes til forsvarets skydeøvelser er jo klart forudsat i fredningsdeklarationen.
Nævnet finder, at udkastet til drifts- og plejeplanen er særdeles velegnet til at rette op på
de - af alle erkendt - skete skader på naturen og til at medføre, at arealets præg af en stor
hede bevares. Nævnet fremhæver især vigtigheden af, at fremspirende træer og buske
fjernes fra hedearealet, at der gennemføres en egentlig naturpleje af heden, at
hedemosearealet genoprettes, og at de kørespor, der er aftalt sløjfet, faktisk bliver
sløjfede, så de påny gror til.
Nævnet kan tiltræde, at rydning af birk og skovfyr på et areal af ca. 50 m2 mellem Melbylille og Revlen undlades (bevægeterræn).
Idet Nævnet forudsætter, at drifts- og plejeplanen gennemføres og følges - også når det
kommer til at koste penge - har Nævnet ikke yderligere bemærkninger til arealets naturtilstand. Nævnet beklager, at en række veje og kørespor er anlagt - eller tilladt opstået uden godkendelse fra fredningsmyndighederne. Nævnet tillader, at de veje og kørespor,
der i henhold til plejeplanen ikke skal sløjfes, bevares, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50.
Nævnet har med tilfredshed taget til efterretning, at offentligheden har vid adgang til
arealet, uanset dets anvendelse til skydeøvelser, og at skydeøvelser afvikles i begrænsede
perioder, og slet ikke i sommertiden og kun i begrænset omfang i week-ends. Nævnet
forventer - uanset at det ikke er en direkte følge af fredningen - at der ikke sker indskrænkninger heri uden forhandling med Nævnet.
Vedrørende forsvarets installationer, herunder skydebaner, depotbygninger·m.v. bemærkes:
Staten har ved fredningen forbeholdt sig, at arealet kan anvendes til militære
skydeøvelser og til brug for en privat skydebane. Nævnet finder derfor ikke grundlag for
åt kritisere, at arealet anvendes til skydeøvelser af tillige politiet.
Skydeøvelser forudsætter tilstedeværelsen af skydebaner, nogle installationer og bygninger m. v. Deklarationen har ingen bestemmelser herom eller om, at anlæg til brug for
skydeøvelser skal godkendes af Fredningsnævnet. Nævnet finder derfor, at forsvaret har
været berettiget til efter aftale med skovvæsenet at anlægge de eksisterende skydebaner
og til at udforme dem så de svarer til tidens krav, når blot man ikke derved har tilsidesat
fredningens formål: Bevaringen af den lyngklædte flade.

-5Det er Nævnets vurdering, at de eksisterende skydebaner m.v. ikke på afgørende måde
har berøvet arealet dets hedepræg. Efter Nævnets skøn kan det fredede areal nu ikke
"bære" flere anlæg eller udvidelser af de eksisterende anlæg, uden at det vil kunne komme i konflikt med formålet med fredningen. Nævnet forventer derfor, at der ikke uden
forhandling med Fredn~ngsnævnet opføres nye anlæg eller sker udvidelse eller væsentlig
ombygning af de eksisterende anlæg.
Nævnet finder, at der burde have været ansøgt om tilladelse fra fredningsmyndighederne
til opførsel af sikkerhedstårnet og til d~potbygningerne i terrænet, samt faststående "kulissebygninger . "
Tårnet og bygningerne er fornødne for arealets brug til skydeøvelser og har stået der
siden henholdsvis 1956 og begyndelsen af 40' erne og fra 1961.
Nævnet tillader derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 at disse installationer bevares, dog kun så længe arealet benyttes af forsvaret til øvelsesskydninger. Vedrørende
de på arealet anlagte "kulissebygninger" inel. "møllen" bemærkes, at Nævnet forudsætter, at de - når de er udtjente - udskiftes med kulisser, der kan fjernes når arealet ikke
anvendes. Nævnet forbeholder sig at fremsætte krav derom i forbindelse med udløbet af
drifts- og plejeloven i 2014. Opførelse af flere kulisser forudsætter godkendelse fra
Nævnet.
Nævnet har taget til efterretning, at den skæmmende panserplade er blevet fjernet, og at
brugen af slæbemålsbanen vil blive søgt begrænset.
Melbylejrens indkvarteringsbygninger m.v. er ikke berørt af naturfredningen. En eventuel udvidelse vil kunne komme i konflikt med fredningens formål.
Nævnet har herefter ikke yderligere bemærkninger til skydebanerne, brugen af dem eller
til de øvrige installationer på arealet.
Vedrørende observationshytterne og de i forbindelse dermed opstillede master bemærkes, at de er opstillet til dels på selve stranden indenfor strandbeskyttelseslinien, og at de
er anlagt udenfor det fredede areal, som denne sag angår. Fredningsnævnet har derfor
ikke kompetence til i forbindelse med denne sag at tage stilling til eventuel lovliggørelse
af placeringen.
Drifts- og Plejeplanen er aftalt med .virkning frem til den 1. maj 2014. Fredningsnævnet
forventer at blive medinddraget i forhandlinger om forlængelse af aftalen eller om indgåelse af en ny aftale.
Nævnet forventer - som tidligere nævnt - at planen gennemføres og overholdes i de kom-
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-6 mende år. Idet Nævnet har lagt dette til grund ved sin gennemgang af det fredede areals
tilstand, forbeholder Nævnet sig adgang til påtale, såfremt dette ikke måtte ske.
Frederikssund, den 20. august 1999

Niels Olesen

H. M. Skovsborg

Ole K. Nielsen

Foranstående redegørelse kan i det omfang den indeholder dispensationer i h. t. Naturbeskyttelseslovens § 50 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettigede er i henhold til
lovens § 86 adressaten for afgørelsen og offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En eventuel klage indgives skriftligt
til Fredningsnævnet for Frederiksborg amt.
o
Af hensyn hertil udsendes beretningen - udover til Skov- og Naturstyrelsen, der har
rekvireret den - til Frederiksborg amt, Frederiksværk kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Tisvilde Skovdistrikt, Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste, Jægersprislejren, Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening og Helsinge
kommune.
Frederikssund den 20. august 1999

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

Den 2. juli 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 20/2009: Ansøgning om miljøarbejde i Melbylejren, matr.nr. 4 c, Melby by, Melby,
Halsnæs Kommune
Ansøgningen
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ved skrivelse af 20. marts 2009 ansøgt om
tilladelse til at foretage gravearbejde i Melbylejren.
Der er konstateret forurening med tungmetaller i et område inde i selve Melbylejren. Området har
været anvendt til parkeringsplads for pansrede mandskabsvogne. Den forurenede jord ønskes
bortgravet og erstattet af ren jord.
Med henblik på konstatering af om der er nedgravet tønder indeholdende klorkalk ude i
skydeterrænet, ønskes endvidere tilladelse til at grave et antal søgerender. Såfremt der findes
klorkalktønder, ønskes der udført minimum tre filtersatte grundvandsboringer.
Der er endelig ansøgt om tilladelse til at grave en søgerende på tværs af PMV-hjulspor i
skydeterrænet. Formålet hermed er at afklare, om der er anvendt problematiske materialer ved
udbedring af hjulspor.
Gravefelterne er vist på sagens bilag 1 og 2.
Det er generelt oplyst, at arbejdet vil blive udført så skånsomt som muligt, og at en fuldstændig
retablering af den bestående natur vil blive tilstræbt.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af fredningsdeklaration af 6. juni 1930. I deklarationens pkt. 2 hedder det
blandt andet: ”Arealet, der i Hovedsagen er en lyngklædt flade, skal bevares i dets nuværende
Naturtilstand. …” I pkt. 4 hedder det blandt andet: ”… Med de … angivne Undtagelser giver Staten
Afkald paa at benytte Arealet på enhver Maade, som efter Natrurfredningsraadets Skøn kan
medføre Forandring i dets nuværende Naturtilstand …”
Udtalelser
Miljøcenter Roskilde og Halsnæs Kommune har ved skrivelser af 7. maj 2009 og 18. maj 2009
indstillet, at det ansøgte imødekommes. Kommunen har for sit vedkommende givet tilladelse til
gravningerne m.v. i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 15 ved skrivelse af 3. maj 2009.
Danmarks Naturfredningsforening har haft lejlighed til at udtale sig i sagen.
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Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Der gives tilladelse til udførelse af det ansøgte arbejde, da det ikke findes at stride mod fredningens
bestemmelser og formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke benyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1.
Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens
meddelelse.

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.

Denne afgørelse er sendt til:
Pr. brev til:
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Pr. e-mail til:
Halsnæs Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde (ROS-412-00633)
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Halsnæs

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

Den 27. januar 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 026/2010 – Ansøgning om dispensation fra fredningsdeklaration af 6. juni 1930 gældende
for ejendommen Melbylejren og Melby Overdrev, matr. nr. 4c, Melby By, Melby, Tangvej 2,
Halsnæs Kommune
Ansøgning:
Ved skrivelse af 14. april 2010 har Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland i forbindelse med den fremtidige brug af den tidligere militære
øvelseslejr, Melbylejren, der delvist er placeret på fredet areal, og det ved lejren beliggende fredede
område, Melby Overdrev, der gennem mange år har været anvendt til skydeterræn. Af henvendelsen
fremgår blandt andet:
”…..
Skov- og Naturstyrelsen har sammen med Halsnæs kommune gennemført et forløb med henblik på
at opnå fælles koordineret planlægning for Melbylejrens fremtid. …..
SNS og Halsnæs kommune er enige i det overordnede ønske at områdets fremtidige drift ønskes
tilrettelagt til gavn for almenvellet. Inden for lejrens hegnede område ønskes den bestående bygningsmasse således anvendt til eksempelvis vandrehjem med tilhørende campingplads, foreningshuse, naturformidling og formidling af den kommende nationalpark.
I takt med at selve overdrevet overgår til “civil” anvendelse er fremkommet et ønske om stimæssig
sammenknytning af skovområderne som ligger øst og vest for overdrevet. Bl.a. er den regionale
cykelrute 47 lagt med et forløb styret af det forhold, at overdrevet og dele af de omliggende skove
var afspærret for publikum når der blev skudt i skydeterrænet.
…..
Skov- og Naturstyrelsen skal derfor på baggrund af det forløbe afklaringsarbejde præcisere ønskerne til den fremtidige anvendelse og hermed søge Fredningsnævnets dispensation til 3 forhold/områder:
…..
I lejren østligt: Vandrehjem og campingplads.
Der søges om anvendelse af bygningerne 47, 21, 51 og 35 til vandrehjem. Vandrehjemmet vil lægge
beslag på flere bygninger idet der også tænkes anvendt bygninger på ikke fredet jord. Vandrehjemmet ønskes faciliteret så det opfylder Danhostels (Vandrehjemsforeningens) klassifikationskrav til 4
stjerner. Der vil ikke blive tale om nye bygninger, men de eksisterende huse skal bygges om inden
for den bestående bygningsmasse. Omkring husene vil skulle ske en omlægning af befæstningen, så
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man kan gå på flisegange til de enkelte lejligheder, ligesom der skal kunne opstilles kortere stakitter
i lejlighedernes nærområder.
Det på kortet angivne område indrettes med campingplads som lige nøjagtig opfylder campingreglementets …. krav til en plads på 100 enheder uden tilladelse til vintercamping. SNS vil her som
grundejer kontraktligt sikre at pladsen vil henligge i en tilstand som i videst muligt omfang har karakter af naturplads. Pladsen ønskes dog indrettet så den omfylder campingsrådets klassifikationskrav til 3 stjerner. I praksis betyder dette at arealet skal forsynes med installationer som forsyner
området med orienteringslys, vand, strøm, netværk og tv-signaler, opsamlingssteder for vandspild
samt affaldsstativer. DCU’s regler for klassifikation vedlægges. Endvidere vedlægges By og Landskabsstyrelsens vurdering af behov for landsplandirektiv i forhold til den påtænkte anvendelse.
Tømningsfaciliteter til campingvogne samt overdække/bålhytte for campister tænkes placeret uden
for det fredede areal.
I lejren nordvestligt: Styrelsens egen drift samt “lejrdrift”
Bygningerne 31, 37 og 26 tænkes p.t. anvendt som udgangspunkt for SNS egen arealdrift i området.
Bygningerne rummer p.t. værksteds- og lagerfaciliteter hvilket ønskes fortsat.
Bygning 48 er delvist beliggende på fredet jord og ønskes anvendt sammen med de øvrige bygninger uden for fredet området. Anvendelsen er endnu ikke fastlagt men der henvises til arbejdsgruppens rapport.
Bygning 38: Det hidtidige afklaringsarbejde har ikke kunnet frembringe en for almenvellet gavnlig
ide for anvendelse. Da bygningen markant adskiller sig fra de øvrige træbarakker og ligger som en
visuel barriere mellem lejren og overdrevet planlægges den nedrevet sammen med bygning 52 ammunitionsbunkeren og andre tekniske anlæg som ikke længere benyttes.
Uden for lejren: det gamle panserspor
Umiddelbart nordligt uden for lejren ligger et spor som har været anvendt som adgangsvej for pansrede køretøjer som skulle skyde i terrænet. Sporet er i den gældende plejeplan vedtaget nedlagt.
Dette skete fordi man ønskede man at begrænse forsvarets bilkørsel på kryds og tværs i området ved
nedlæggelse af et antal spor. Gamle spor på heden er synlige i snesevis af år efter ophør med anvendelsen.
Det skal nævnes at Skov- og Naturstyrelsen nu helt har forbudt offentlighedens bilkørsel over Melby Overdrev idet adgangsvejene til strandområderne er omlagt.
Efter området nu er blevet civilt er nu fremkommet et ønske om åbning af det lukkede panserspor
som cykel og gangsti. Dette forekommer hensigtsmæssigt af hensyn til sammenknytning af de omliggende skov- og naturområder.
I forhold til fredningens forbud mod anlæggelse af nye veje har styrelsen det synspunkt, at der ikke
er tale om nyanlæg idet sporet eksisterer og er befæstet. Men da sporet i plejeplanen er vedtaget
lukket, og man kan antage at en grusbefæstning visuelt kunne beskrives som havende karakter af
nyanlæg, ønskes Fredningsnævnets godkendelse/dispensation herfor.
Det skal anføres at Halsnæs kommune ved telefonisk forespørgsel har meddelt at man ikke herfra
vil finde anledning til at behandle en sag på anvendelsen af sporet som en § 3 sag.”
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I forbindelse med henvendelsen fra Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland er blandt andet fremkommet et kortbilag for Melbylejren, hvorpå fredningslinjen og lejrens bygninger er angivet.
Fredningsbestemmelser:
Dele af Melbylejren og Melby Overdrev er omfattet af fredningsdeklaration af 6. juni 1930, som
Landbrugsministeriet som arealets ejer lod tinglyse. I deklarationen anføres blandt andet: ” Arealet,
der i Hovedsagen er en lyngklædt Flade, skal bevares i dets nuværende Naturtilstand. Denne må
ikke ændres ved en højere grad af Vandafledning end den nu stedfindende” og ”Staten forpligter sig
til at undlade Anlæg af nye Veje over Arealet”. Det fremgår videre, at ”Landbrugsministeriet har
dernæst overladt Krigsministeriet den på Kortet med rød Skygge viste Del af Arealet til militære
Skydeøvelser og tilladt Frederiksborg Amts Skytteforening 25. kreds (Melby) efter Statsskovvæsenets Anvisning sammensteds at anlægge og benytte en Skydebane.” Med denne undtagelse giver
”Staten afkald på at benytte Arealet på enhver Måde, som efter Naturfredningsrådets skøn kan medføre en Forandring i dets nuværende Naturtilstand. Det vil ikke kunne anses for stridende herimod,
at Staten om fornødent efter nærmere fastsatte Regler tillader Publikum at færdes over Arealet.”
I afgørelse af 20. august 1999 sanktionerede Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt sin godkendelse af bevarelsen af de veje og kørespor, der i henhold til en plejeplan ikke skulle sløjfes.
I afgørelse af 7. april 2008 angav Fredningsnævnet for Nordsjælland, at nuværende bygninger beliggende på den fredede del af Melbylejren må betragtes som værende lovlige i henhold til fredningen, da bygningerne har stået på arealet i mere end 50 år og til, at dette areal ikke har nogen særlig
naturmæssig værdi.
Udtalelser:
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 25. maj 2010 blandt andet anført følgende:
”…..
Det kan oplyses, at Melby lejren består naturmæssigt af to dele, nemlig det åbne land og den bebyggede og indhegnede egentlige lejr.
Fredningsmæssigt er en del af det bebyggede areal undtaget for fredning.
Den ønskede anvendelse til vandrehjem og campingplads sker på den indhegnede og delvist fredede
del og der er herfra ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.
Det samme er tilfældet for så vidt angår de foreslåede ændringer til Skov- og Naturstyrelsens egen
anvendelse.
Miljøcenter Roskilde er i øvrigt enig i at åbningen af det gamle panserspor til cykel og gangsti kan
ske uden dispensation som eksisterende sti.
…..”
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling, har i skrivelse af 10. juni 2010 blandt andet
anført følgende:
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”…..
DN Halsnæs har i samarbejde med DN’s sekretariat behandlet sagen og er nået frem til følgende:
• Vi kan acceptere en genanvendelse af bygninger til vandrehjem, naturcenter og/eller formidlingscenter for en kommende nationalpark (Kongernes Nordsjælland). Bygningerne er ved fredningsafgørelse af 7. april 2008 besluttet lovlige, da de har ligget på stedet i mere end 50 år uden indsigelser.
Genanvendelse skal ske på en sådan måde, at kun eksisterende bygninger må anvendes (dvs, intet
nybyggeri) samt at de kulturhistoriske bygningstræk bevares, så bygningerne forsat i alt væsentligt
fremstår som i dag. Det er ligeledes afgørende, at der ikke bliver tale om brug af vandrehjem som
kursuscenter eller andre aktiviteter, som vil stille krav om ændringer af områdets karakter. Da der
findes adskillige andre bygninger i området på steder, som ikke er omfattet af fredning og man samtidig diskuterer at nedrive en del bygninger, bør det overvejes at vælge at fjerne de bygninger, som
er blevet opført indenfor fredningen.
• Vi kan ikke støtte ansøgning om at indrette et fredet område til campingplads. Vi mener, at det er i
strid med beskyttelsesinteresserne i området. At tillade at indrette campingplads i fredet område vil
desuden kunne have afsmittende virkning i andre fredede områder. (Være præcedensskabende). Vi
vil argumentere særskilt for denne problematik efterfølgende.
• Vi kan acceptere brugen af bygningerne 31, 37 og 26 til brug som værksted og lager for SNS. Det
fremgår ikke, hvad SNS mener med “lejrdrift”, derfor kan vi ikke tage stilling til dette underpunkt,
før det er nærmere belyst af SNS.
• At tillade at genanvende et tidligere kørespor (panserspor) som cykle- og gangsti kan vi i princip
støtte. Det kan give gode adgangsmuligheder for offentligheden, som så i mindre grad vil færdes
hen over vegetationen og småstierne. Dette kan hjælpe med til at hindre, at der slides unødigt meget
på vegetationen. Blot mangler vi en redegørelse for, hvordan stien hænger sammen med brugen af
Melbylejren. Stiforløbet ligger lidt væk fra lejren og forløber øst-vest, hvor en naturlig færdselsretning fra lejren vil være syd-nord.
Vedrørende plan om indretning af campingplads på fredet område
Efter DN Halsnæs’ vurdering vil dispensation til campingplads indenfor Melby-fredningen være i
strid med fredningens formål. En dispensation her vil i den grad åbne op for dispensationsmuligheder til campingpladser i andre fredede områder og risikere at skabe en ganske uheldig præcedens.
Derfor er en dispensation ikke mulig efter DN Halsnæs’ mening. I stedet bør arbejdes på at fremme
arealets naturindhold i overensstemmelse med det øvrige areal inden for fredningen.
Den eneste mulighed for at indrette en campingplads på det nævnte område vil være at flytte fredningsgrænsen. Som Fredningsnævnet selv redegør for i afgørelse af 7. april 2008 kan naturbeskyttelseslovens § 50 ikke benyttes til en justering af fredningsgrænser. Eneste mulighed vil derfor være
at rejse en helt ny fredningssag med henblik på justering af fredningsgrænsen.
DN kan ikke støtte en justering af fredningsgrænsen. Det er DNs opfattelse, at Melbylejren i sin tid
blev taget med i fredningen af øvelsesterrænet (Melby overdrev) med henblik på at have hånd i
hanke med beskyttelsesværdierne og områdets udvikling. Områdets status som Natura 2OOOområde midt i et stort sommerhusområde, gør overvejelser om bedst mulig beskyttelse ekstra aktuel. Dette sikres fortsat bedst gennem en fredning.”
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Halsnæs Kommune har i skrivelse af 9. juli 2010 blandt andet anført:
”…..
a) I lejrens østlige del ønskes indrettet vandrehjem og campingplads. Halsnæs Kommune finder,
at det er udmærket at anvende de foreslåede bygninger til vandrehjem. Vi mener dog ikke, at der
bør gives mulighed for “at opstille kortere stakitter i lejlighedernes nærområder” som det er ønsket. Stakitter vil dels medvirke til at tilføje et bymæssigt præg, der ikke passer ind i området,
og dels være med til at privatisere området. Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, eftersom en del af formålet med at genanvende bygningsmassen er at bevare kaserneområdets kulturhistoriske værdier - herunder dens fysiske struktur - og at området skal være tilgængeligt for
offentligheden. Hvis der er behov for enkelte afskærmninger omkring affaldsstativer og lignende, kan dette ske med levende hegn med egnskarakteristiske arter.
Af hensyn til de kulturhistoriske værdier er det ligeledes vores vurdering, at der ikke bør gives
tilladelse til store flisebelagte arealer.
b) Halsnæs Kommune har ikke nogle bemærkninger til at de foreslåede bygninger anvendes til
Skov- og Naturstyrelsens drift i området eller i overensstemmelse med arbejdsgruppens rapport.
c) Med hensyn til ønsket om at åbne det gamle panserspor udenfor lejren, er det Halsnæs Kommunes vurdering, at fredningen ikke åbner mulighed for etablering af nye veje og stier. Kommunen vil dog være sindet at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til befæstning af
pansersporet med grus.
Andre bemærkninger
I Kommuneplan 2009 er Melbylejren udlagt til militært formål. Den ændrede anvendelse af
Melbylejren kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 samt
en lokalplan.
Melby Overdrev er udpeget som Natura2000 område og afgørelser skal derfor vurderes i henhold til bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 13. december 2010 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under mødet var Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland repræsenteret. Endvidere deltog repræsentanter fra Halsnæs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling, og Miljøcenter
Roskilde. Yderligere deltog som brugere eller kommende brugere af Melbylejren repræsentanter for
Halsnæs Turistforening, Aktionsgruppen Halsnæs og Den almennyttige forening Melbylejren.
Under besigtigelsen blev det blandt konstateret, at Melbylejren og det egentlige overdrevsområde
foruden af et hegn er adskilt med en randtræbevoksning, som befinder sig indenfor hegningen og på
selve lejrområdet. Området indenfor hegnet inklusiv den del af området, som er omfattet af fredningen, fremstår således også beplantningsmæssigt helt anderledes end området udenfor hegningen.
Under besigtigelsen var landskabet sneklædt, hvorfor den lavere bevoksning kun delvist og med
besvær kunne konstateres, men det blev af Skov- og Naturstyrelsens repræsentanter oplyst, at der
ikke er lynghedeplanter indenfor det hegnede område. Det blev yderligere oplyst, at det tidligere var
antagelsen, at selve Melbylejren lå udenfor det fredede område, idet der har været forskellige kort-
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angivelser af fredningsområdet, men nyere opmålinger har vist, at lejren til dels er placeret i det
område, der er omfattet af fredningen. Den nu fastlagte fredningslinje er angivet på det efterfølgende fremstillede kortmateriale. Det tidligere anvendte spor til panservognskørsel er fortsat helt synligt i landskabet. Der er ikke længere militære aktiviteter i det fredede område, og der foreligger
principielt en retableringspligt. Natura 2000 området omfatter ikke arealer indenfor det hegnede
område.
I relation til den fremtidige påtænkte anvendelse af lejrområdet blev det supplerende ud over det i
ansøgningen anførte blandt andet oplyst, at vandrehjemsetableringen indebærer, at der i de bygninger, hvori vandrehjemmet tænkes placeret, skal etableres flere bygningsindgange. Campingområdet
vil blive udlagt med græs. Der vil ikke blive givet tilladelse til brug for fastliggere eller til vinterbrug. Campingaktiviteterne vil være en nødvendig forudsætning for at der kan drives vandrehjem,
idet der herved kan gøres brug af en række fælles faciliteter. Bygningerne skal i øvrigt i det væsentlige udvendigt fremstå, som de gør nu. Enkelte bygninger vil blive nedrevet. Skov- og Naturstyrelsens egen brug af bygninger vil navnlig være til de af styrelsens ansatte, der skal arbejde i området,
og til lager- og værkstedsbrug. Det er endvidere tanken, at Melbylejren skal danne rammen om en
lang række tiltag, herunder forsamlingshus, mødested og udgangspunkt for forskellige aktiviteter
med kulturel og naturmæssig baggrund.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at de fortsat protesterer mod etablering af en campingplads på et fredet område. De henviste til det i det skriftlige indlæg herom anførte. Foreningen har ikke indvendinger mod etablering af et vandrehjem eller har indvendinger
mod det ansøgte i relation til det tidligere panservognsspor.
Halsnæs Kommune og Miljøcenter Roskilde kunne henholde sig til deres skriftlige indlæg.
De øvrige deltagende kunne i det hele støtte det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og
Bertil Nyenstad.
Ad ansøgningen om etablering af en campingplads:
Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at det klare udgangspunkt er, at etablering af en campingplads på et fredet område ikke vil være foreneligt med fredningens formål. Placering af en
campingplads i et fredet område forudsætter derfor, at der foreligger helt ekstraordinære og særegne
forhold, og en eventuel dispensationstilladelse vil derfor vanskeligt eller slet ikke kunne have præcedensvirkning i relation til andre fredninger.
Fredningsnævnet må lægge til grund, at der gennem mange år er sket en sådan brug også af den del
af Melbylejren, der er omfattet af fredningen, at den faktiske tilstand for denne del af det fredede
område afviger markant fra det, som fredningen tilsigter, nemlig en tilstandsbeskyttelse af den oprindeligt lyngklædte flade. Melbylejren fremstår i dag således ikke på nogen måde i naturlig sammenhæng med eller som udgørende en del af det øvrige fredede overdrevsområde, men er et delvist
bebygget område adskilt fra Melby Overdrev med hegn og en indenfor hegnet etableret træbeplantning. Melbylejren er endvidere i forhold til det øvrige fredede område placeret i udkanten af dette,
og den fredede del af lejrområdet udgør størrelsesmæssigt ikke en væsentlig del af det samlede fredede område. Fredningsnævnet må endvidere lægge til grund, at det blandt andet på baggrund af
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tidligere foreliggende kortmateriale gennem en lang årrække var antagelsen, at lejrområdet for ingen dels vedkommende indgik i det oprindeligt fredede areal, og at erkendelsen heraf først skete i
forbindelse med en nyopmåling. De nu foreliggende forhold må antages at være en konsekvens heraf. Melbylejren er modsat det fredede overdrevsareal ikke et Natura 2000 område, og etablering af
den ønskede, begrænsede campingplads, der skal anlægges som en naturplads med ikke over 100
enheder og uden mulighed for blandt andet vintercamping, vil ikke på baggrund af den faktiske adskillelse af de to områder, der skal bevares, fremstå synligt eller dominerende i forhold til overdrevsområdet. Hertil kommer, at den eksisterende bygningsmasse på den fredede del af Melbylejren
efter fredningsnævnets afgørelse af 7. april 2008 må anses som lovlig i relation til fredningen, hvilket har den følge, at denne del af det fredede areal reelt kun delvist vil kunne tilbageføres der oprindelige fredningsformål.
Fredningsnævnet finder på denne baggrund og efter en samlet vurdering om end med betænkelighed det for forsvarligt at tillade det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 50, stk. 1, idet de
hensyn, der fremgår af lovens § 50, stk. 2-4, ikke findes til hinder herfor.
Ad det ansøgte i øvrigt:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at det ansøgte om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold
til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.
Tilladelserne må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens §
87, stk. 3, jf. stk.1.
Tilladelserne bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladelsernes meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Tilladelserne omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.
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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 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 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 Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet 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 behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside { HYPERLINK
"http://www.nmkn.dk/" }. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.
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