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FS. 428/69

Fredning af et område sydvest for Esrum
sø (Møllekrogen) i Nødebo sogn omfattende følgende rnatr. nre eller dele derafg
3 .Q. Nødebo by og sogn

•

4 f srnst.
6

1. srnst.

7 S! srnst.
8 .! srnst.

4 ~. Stenhol tsvang, Nødebo sogn
4 1. srnst.
4 ~ srnst.

5 !!:. srnst.
5 E. srnst.
l .§l:.

Søndre Gribskov, Nødebo sogn

sålydende
K E N DE L S

Eg

,
"

Ved skrivelse af 17. juni 1969 har DaJlII1arks
Naturfredningsforening
rejst fredningssag for et område på ca. 50 ha sydvest for Esrum sø i Nødebo
sogn. Efter foreningens oplysninger udgør området for størstedelens ved-o
kommende den tidligere sydvestlige ende af Esrum sø, der nu efter vand··

•

standssænkning og tilgroning fremtræder som søens naturlige landskabelige
forlængelse mod

sydvest ind mod Gribskovs sydende. Det er videre oplyst,

at arealet, på hvilket der under 2. verdenskrig blev gravet tØIv, henligger
med store vandflader og er et af de bedste ande-, vade og sumpfugleterræner
i

Nordsjælland, hvorfor det har stor ornithologisk værdi, ligesom det også

har betydning i kraft af sin landskabelige kval i tet, hvorhos det har stor
undervisningsmæssig værdi for Hillerødegnens skoler.
Foreningens fredningspåstand går ud på, at bebyggelse på arealet
skal være forbudt, at opstilling af skure, boder, master, transformerstationer og andre skæmmende indretninger ikke må finde sted, at arealerne
ikke må benyttos til camping, at bilophugningspladser

og motorbaner ikke

2

må etableres,

at arealerne

dræning, afvanding,
-"

ikke må benyttes til henkaEtning

opfylding

og afgravning

plantning med busk- og trævegetation

ikke må finde sted, og at be~

uden for de nu eksisterende

nineer kun må ske med de påtnleborottigedes
uden bekostning

af affald, at

godkendeIso,

bovoks-

hvorhos di-~e

for ejerne skal kunne foretage skridt til opretholdelse

af en ønsket naturtilstand.

Som bilag til foreningens

fornævnte

skrivolse er vedlagt to erklæ-

ringer af 8. november 1967 og 4. februar 1969 fra Dansk ornithologisk
forening,

der bl. a. har udtalt,

o~~ithologisk

at foreningen

værdi, at det bør søges beva~ot som fuglolokalitet.

sjællend er den sjællandske

landsdel,

med ande···
, vade-o og sumpfugleterræner
lokaliteter

,

-

Nord-

der i vore dage er ringest udst7ret
• Der resterer kun ganske enkel te

af denne art, blandt hvilke det omhandlede aroal må betegnes

som et af de bedste.
Endvidere

er vedlagt

af 23. oktober 19~7 fra Naturhisto-

erklæring

risk Forening for Nordsjælland,

dor heri stærkt støtter fredningsbestræ ..

belserne og bI. a. har fremhævet

•

tillægger arealet en sådan

aroalets meget store værdi som undervis-

ningsområdo.
Nævn~t har taget sagen under behandling,
naturfredningslovens

§ lo indrykkedes

hvorom bekendtgørelse

i Statstidende

i h.t.

den 6. august 1969,

og har afholdt en række mador, i hvilke har deltaget lodsejerne,

Danmarks

Naturfredningsforoning,

Natur-

fredningsrådet,

Fre dningsplanudvalge t , Skovdiroktoratet,

Frederiksborg

amtsråd og Hillerød kommune, ligesom pDnt-

haverne i de af fredningspåstanden
ved afleveringsattest.

omfattede

ejendomme hal' været inill(aldt

Nævnet har dosuden forhandlet mod nogle af ejorne

særskilt, navnlig om erstatningsspørgsmål.
Under sagen har Naturfredningsrådot
landskabelige

som videnskabelige

anbefalet fredning af såvel

grunde, og fredningsplanudvalget

enbefalet fredning i overensstemmelse

med påstanden.

har

3.
Nævnet finder, at det pågældende område i sig selv har bet,yde1ige
landskabelige kvaliteter, og nævnet lægger efter de foreliggende op1ysninger til grund, at området desuden har stor værdi som yng1e- og rasteplads for de mange forskellige ande-, vade- og numpfuB'learter, hvis tilstedeværelse gennem årene er iagttaget af ornitho10ger. Nævnet ville derfor være indstillet på en fredning af hele området, f.G.v. ikke særlige
forhold gjorde sig gældende. Dette er imidlertid tilfældet m.h.t. ejen-

,

dommen matr. nr. 7 ~ og 8 dx,Nødebo, der ejes af entreprenør Fritz Jensen,
Langhave ,Kildevej ,Ho11øse. Denne

ejendom har et samlet areal af 52980 rrfZ,

hvoraf 39460 m2 påstås fredet. Undtaget fra fredningspåstanden er en del
af

matr. nr, ~ e, på hvilken del ejeren i h.t. fredningsankenævnets af-

gørelse af 25. oktober 1968 har fået tilladelse til at opføre "de til
driften af et gartneri (planteskole) nødvendige 1agerbygninger,maskinhuse m.v. samt et beboelseshus, indeholdende een bolig til brug for den
o"~

person, der skal forestå gartneriets drift •••••". på matr. nr. 8 E2.s,der
i sin helhed påstås fredet, har ejeren i h. t. samme afgørelse fået tilla··
de1se til at opføre 2 drivhuse og en driftsbygning til udstilling. Eje-

•

ren har under henvisning hertil og med fremhævelse af, at tilladelsen for··
udsætter brug af hele hans ejendom samt af, at en imødekommelse af fredningspåstanden gør det umuligt for ham at drive ejendommen rentabelt, pro~
teateret mod fredningen. Hvis arealet frodes som påstået, har hen fremsat
følgende skønsmæssig opgjorte erstatningskrav:
Årlig nettoindtægt gennem salg af varer fra driftsbygningen og salg af
både på matr. nr. 8 dx 40.000 kr. årlig kapitaliseret til

200.000 kr.

nettoindtægt vedrørende matr. nr. 7 e: 60.000 kr. årlig
kapitalieeret til

300.000 kr.

Tab som følge af at ejendommen ikke kan bonyttes orhvervsmæs-

el
-'

l'

sigt og kun kan sælges som byggegrund

lalt

700.000 l~.

4.
finder nævnet at måtte give ejeren med-

Efter sagens forhistorie

hold i, at den af ham opnåede byggetilladelse

forudsætter

udnyttelse

af

hele arealet, og nævnet finder ikke at kum1e afvise, at en fredning som
påstået vil gøre gartneriets

i økonomisk

drift særdeles problematisk

seende. Under henSYn hertil og til at en fredning formentlig
med et beløb, der - selvom

hen-

må erstattes

det formentlig måtte blive betydelig mindre

end påstået - dog næppe står i forhold til, hvad der vindes ved fredning,
at lade matr. nr. 7 .9. og 8 .~ udgå af fredningen.

har nævnet besluttet

,

For det øvrige af påstanden

af 1961

hold til naturfredningsloven

område vil påstanden

omfattede

§ l være at tage til følge som

nærmere nedenfor bestemt, dog med den begrænsning,
rende matr. nr. 5 a og 5 b, Stenholtsvang,
meGter Poul E.Svendsen,
vedhæftede

der er anført vedrø-

Nødebo sogn, tilhørende murer-

og iøvrigt i overensstemmelse

med det kendelsen

kort.

Med hensyn til retningslinierne
for fremLingen
ubebygget

bemærkes,

for deE erstatning,

at hele det af fredni~n

og ligger i landzone

der bør ydes

omfattede

og iøvrigt er heliggende

-

ninger i arealernes udnyttelse
art, idet tilladelse
ligesom

til beQyggelse

landbrug, hvor landbrugspligt
at

lDXnnO

fastsætte

De arealer,
eller dele deraf

ikke ville kunne forventes meddelt,
udnyttes

som hidtil, herunder til

er pålagt. Nævnet har som følge heraf mont

erstatningen

til o.le.kr. pr. m2.

der omfattes af fredningen,

udgør følgende matr, nre.

g

lb.nr. matr. nr. og
___ .*._._.o_8:.:r:.~~_o.__ .
1.

indskrænk-

skønnes ikke a~ være af særlig indgribende

fortsat vil kunne

arealerne

område er

inden for 300 m

fra nkov og/eller 150 m fra sø. De ved fredningen foretagne

•e

i hen-

.

ejer
.~ __ o.__ .__._. *. __ '

4 f, Nødebo by og
sogn, 11420 m2
Intet erstatningskrav

.

.-

.- ~ ..... - -

._*. ._.__

Fru Ludmilla Svane
Skovsvingot 8, Lyngby
fremsat.Erstatningen

fastsættelJ

til 1142,00 kr.
2.

3 o, Nødebo Qy og
sogn, 16260 m2
7 d, ibd. 26180 m2

Civilingoniør J, Stausholm-Niolso~
stenholtvej 3, Nødebo

0.

__

Ejendommen

er ifølge tingbogen

sammen med matr. nr. 29~

Nødebo by og sogn, en landbrugsejendom.
at
Der er fremsat krav om erstatning uden\f1oget beløb
er anført.Ejeren
om tilladelse

har i et af de første møder fremsat ønske

til at opføre et lysthus og et udhus, men har

senere frafaldet

ønsket

om udhuset.Om

lysthuset har han

oplyst, at dot skulle ligge tæt ved søen og tjene dels til
ophold, dels til opbevaring

,

af sejl 0.1. til familiens

to

både.
Efter formålet med fredningen
burde give tilladelse
Erstatningen

finder nævnet ikke at

til opførelse af det ønskede lysthus.
fastsættes

3. 6i Nødebo by og sogn

til 4.244,00 kr.
Savværksejer Steen Raaschou~
Pilevej~ Hillerød

.-.. 2800 m2

Intet erstatningskrav

fremsat. Erstatningen

fastsæt~

tes til 280~oo kr.

4.

,
-

e

8æ

Nødebo by og sog.n~
15620 m2
Det bemærkes,

Hillerød kommune

Hillerød kommune.

at fredningsnævnet

tilladelse

til på don fra fredningen

del af grunden at opføre et vandværk,
forelagte

tegninger

i 1963 har givet
.~dtagno

der ofter de dengang

får en facade på ca. 25 m mod vejen og

en maximal højde af 6-7 m.
Intet erstatningskrav

fremsat. Erstatningen

fastsæt·

o

tos til 1.562,00 kr.

5. 5a Stenholtsvang

MUrermester
Poul E.Svendsen
Ellegårds vej 62, Gentofte.

149.500 m2
5 b ibd.
116.282 rriZ
Ejendommen

er ifølge tingbogen an landbrugsejendom.

Ejeren har oprindelig

erlrJ.ærot,at han ikke fremsæt ..

ter erstatningslcrav, hvis han får tilladelse

til

6.

følgende~
l. dyrkning af juletræer

på ca. 3 ha i den sydlige del af matr.

nr. 5 a.
2. anlæg af dambrug på et mindre areal nordøst for Stcnhol t Mølle
senere udvidet

5 ~ øst for sogneve jen.

til hele matr. nr.

3. opførelse af et ot-plansbeboelseshus

på ca. 175 m2 på den syd-

lige dol nf matr. nr. 5.~ vest for sognevejen mod til

,e

,

at nedrive

det eksisterende

ligger uder~or

på matr. n~. 5 [, som

det fredede område.

Danmarks
forenil~n

beboelseshus

Naturfredningsforening

har erklæret~

ikke har noget imod beplantning

co. 2 ha. på det foreslåede
er højst 3 m. Foreningen

frarådet,

et beboelseshuG

med juletræer

af

har heller il~o noget imod anlæg af
begrænsede

omfang. Derimod har

at der eives tilladelse

til opførelse

af

Gom ønsket.

Naturfredningsrådet
en udtalelse

at

sted~ hvis træorne afdrive s , når de

dambl~g i det først foreslåede
foreningen

.3'eng<;lld

er af nævnet blevet anmodet om

om foruronil1Gsfaren for Esrum sø som følge af an-·

læg nf dambrug.
Rådet har i erklæring

\4t

af

3. april 1970 udtalt, at man

under hensyn til, at vandet fra fiskedammone
re et par vandfyldte
bar forurening
formentlig

tørvegrave,

ved udløbet

angivelig vil passe--

tør formode, at faren for IDc'Brk-

til Esrum sø er ringe, men at ma."l

bør tage det foruehold,

såfremt gener opstår, at foretage

at det pålægges
ydorligere

dambrueet,

rensning af

vandet fra dammene.
Rådet er desuden blevet spurgt, om de OmAandledo
fiskedamme kan antages at ville medføre væsentlig
relse af fuglelivet
område.

i det af fredningspåstanden

fors~romfattede

7.

Råelet har hertil i skrivelse

af 28. maj 1970 udtalt

følgende:

l.~

"Det fremgårVganske
dambrtyg fremdeles
af

ldartp

hvorvidt

det plru.llagte

er tænkt belr~ænset til det med rødt s~verede

matr. nr. 5 a. Er det imidlertid

derved skabes en oådan forstyrrelse

areal

tilfældet, mener rådet iJr.ke,at (ler
i

fuglelivet,

at ornithologiske

hensyn kan begrunde et afolag. Påtamlc0s derimod tillige dambrug anlagt
på hele arealet af matr. nr. 5 a norMor
forstyrrelser

,

vejen, vil der blive tale om

af en hel anden størrelsesorden.

det viGer, at deI:'er tale om et udmærket
antal af trækfugle
og tørvegravene,

liv, og ol~ithologiske

med en varieret

hensyn

i områ-·

varieret fugleom..-rådemed store

og yng-lefugle. De uopdyrkede

kombineret

Fugleoptællinger

områder

sumpområderne

p

skov betinger

dette fuele-

taler derfor imod dambrugsdrift

i et så

eJcscesoivt omfang".
Under nævnets forhandling

med ejeren i efteråret

klæret, at hnn er villig til at tiltrwdc
hvis der gives ham tilladeloe

,
•

fredningon

til opforelso

1970 har han er-

uden orstatning,

af dot for~~te

hus.

Han har anført, at det altid har v,JI'ethons mening at bo på ejendommen,
når han engang trækker siG' ud af sin vh'ksomhed
det i~(e k[m betale sig at iotandoætte
der er lejet ud. Ejeren har fremsat
100.000 kr. f.s.v.

tilladelse

der lcunne opnå~ en vmsentlig

[lom :ilurermester, og at

det okoisterende

et erstatningskrav

beboelseshusp
på 75.000 -

ildce gives, og har begrundet
fortjeneste,

det med, at

hvis dambrug blevetablerot

på hele den nævnte del af matr. nr. 5 a.
Nævnet finder, at opførelsem
dig indflydeloe
tilladelse

af et hus som ønsket vil f~ en uhel-

på landskabsbilledet

og lllDv:tlet
I:lenerderfor ikke, at

hertil bør gives.

Nævnet finder videre

p

1970 fra Naturfredningsrådet,

navnlig med støtte i erklærinccn

at anlæg af dambrug i så stort omfang som

senest ønsket vil være i strid med fredningens
hertil ikke kan gives.

af 28. maj

formål, hvorfor tilladeloe

G.

Derimod LIener nævnet at kunne give tilladelse

til C1yrkninB'af jule-

træer på et c a. 2 ha. stort område på don ~Jd1ige del af matr. nr. 5 a
på betinoaelse afg at træerne afdrive
malt 3

Der givos fremdeles

Ll,

l ha. stort areal umiddelbart
at ejeren træffer effektive

når do har nået en højde

Sg

tilladelse

til anl@g af dambrug på et ca.

nordøst for stonholt malle på betingelse
rensningsforanstaltninger9

afg

hvis der skor for-

af søen,

uroning

Hvad endelig angår erstatningspåstanden
for mistet fortjeneste
ne udokumonterede
Erstatningen

på 75.000 - 100.000 kr.

vod dambrug finder nævnet il(ko at kunne tago den-

påstand til følge.
beregnes

som for de øv-.cigoejendomme

og fasts@tte's

til 23.578 kr.

herefter
6.

af maxi-

4 e Stenhaltsvang
1198 m2
4 1-. ibd, 39.400 m2
4 E ibd. 69.052 m2

Dansk Arbojdsgiverforbtund9
Egelund

Ejeren har påstået

sig tillRGi erstatning

efter n@v-

nots skøn,
F.rstatningen fastsættes

•
•

7. l a Søndre Gribskov

7 :400

til 10,965 kr •
Direktoratet for
Statsskovvæsenet

m2

Der er ikke fremsat erstatningskrav

0[5 der till&l[\gAsi1\1«1nrs tat-

ning.
Grosserer

Erik \lollejus Ibsen9

tinglyst

2. juli 1966 for ialt oprindelig

pantoret

i matr. nr. 3 P. og 7.Q

oprindelig

prisen ved nt eventuelt

9. august 1969 fremsat lcrav

af

idet han har anførtg at fredning vil forringe
salg af ojendonmen.

N@vnet har
vurdering

100.000 kr. har 5. prioritets

snmt 299 Nødcbo by og sogng næst efter

99.911 kr,g har i skrivelse

om andel i erstatningeng

der i h,t. 2 pantebrevog

f&et oplyst

er ansat til 300.000 kJ::'
••

7

at ejendomsværdien

ved 14. alm.

Under hensyn hertil
ringet af nogen betydnine,

finder nævnet ikke pnntesik~erheden

og beGæringen

iklce forhindrer,

at ejendommene

benyttes

panthavel~es

siklcerhed som følge heraf ikke forringes,

erstatninger

være at udbetale

"J

med -;\t og med
liggende

og forrentes

41.771

amtofond

efter folketal

gjorte folketolling
kondolsens

ialt

af Frederiksborg

købstæder

som hidtil og
vil de tilkendte

til ejerne.

Erstatningsbeløbene,

.

kan derfor ikke tages til følge.

har ikke fremsat krav ~ ae under hensyn til?

De øvrige panthavere
at fredningen

for-

kr. udredes

af statskassen

og de i amtsI""cidckredoen be··

i henhold

til den senest

med B} procent

offentlig-

årlig fra datoen for

afsiGelse.

'ml :BESTEl'1J.I1ES
~
,

De af fredninespåstanuen

Stenh01 tsvanlS, Nodobo by

orr~attedo arealor

sO[''11s7 Ctmt l .9-.7 Sondre Gribskov ? Nodobo

0{S

SOBTI, ialt 45,51 ha., fredes med den virkning,

'.

er forbudt,

at opstilling

at arealorne
afvanding,

at beplantning
bevoksninger

sydlige

iklce
ikke

ikke må finde stod, og

uden for de nu eksisterende
godkendolse,

hvorhos

skaJ. kunne forotae;o skridt til op··

af en ønsket naturtilstand.
For natr. nr.

ningen

og motorbaner

lcun må, ske med de påtaleborettigedes

for ejerne

transformorstationer

til henkastning- af affald,

og afgravning

mod busk-o og trævegetation

disse uden bekostning
rotholdelse

ikko må benyttes

opfyldning

på arealet

ikko må findEJ siod, at nrealerne

må bel'JYttes til ca.r:ping9 at bilophugningspladser

at dræning,

at bobygeelse

af skllre, bodor, master,

og andre 8h:omnende indretninger

må etableres,

af matr. nr. 3~,

5~,

Stenhal tDvang, Nødebo

ikke være til hinder for dyrkning
del ind mod Gribskov

nf,r do er maximal t 3 m hoje.

på betingelse

sogn, skal frou

L'

af juletra3er på 2 ha i den
af,

at træerne

afdrives

lo.

Fredningen

skal heller ikke være til hinder for anlwg af darJbl~lG

på et areal af ca. l ha. uoiddelbart

nordøst for Stenholt Mølle pn bo-,

tingeIse af9 at der træffes effektive
det konstateres9

at Esrum sø forurenes

I erstatning

1.

Fru Ludmilla

udbetales

til

1.142 kr.
4.244 kr.

J Stausholm-Nielsen

280 kr.

S.naaschou

1.562 kr.

4. Hillerød kOmLmne
5. murormeoter Poul E. f)v,mdsen

23.578 kr.

6. Dansk Arbe j(lsgiverforening

10.965 kr.

Beløbene
betaling

sker med

forrentes

Bh %

Erotatningen
og

± af

hvis

som følee af deubrueet.

Svane

2. Civilingeniør
3. Savværksejer

rensningsforanstaltnineer9

Fredcrikouorg

fra datoen for kcndelsens

afsigelse

og til

årlig.
ialt ~1.771 kr.9 udredes ned

~tofond

i

og de i nmtsrådskrodsen

købstadskoLlI!lunerefter folketal

i henhold

af statskassen
belieGenQe

til den senest offentliggjorte

folketælling.

•

Påtaleret
planudvaleet
Frederiksborg

har Danmarks Naturfredninesforening9

for Frederiksborg
amts ~ordlige

m. fl. DJnter

o{s

Frefu1ings-

Fret1ningsnwvnet for

fredningskreds.

Denne kendelse kan inden

4 uger

fra modtagelsen

indbrinees

for Overfrcdningsnrovnet

lI.agårdLarsen

S. Christensen

.

r

} .: ..~( ;·:~::L~ll.\lg3:.:1~\.'11Ct
for

F·<:,l,;·i:."bo.·~ ;;';;:ltS nordlige del
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F.S. 20/1981.
År 1982, den 28. april kl. 9.30 holdt nævnet møde pI ejendommen matr. nr. 5 b Stenholtsvang
fra Dansk Ornithologisk

Forening

til behandling
over en ulovlig

af en klage
tilplantning

med rødgran.
For nævnet mødte formanden,
~.

dommer

Carsten Jepsen

og Anne

østergaard.
For Hillerød

kommune mødte Marianne

For Hovedstadsrådet
Fredningsstyrelsen
For Danmarks

Hertz.

mødte landinspektør

Ole Nørgaard.

var mødt ved Poul Wendel Jessen.

Naturfredningsforening

mødte Annie Freiesleben,

Wisti Raae og A. Villadsen.
For Nødebo

skovdistrikt

mødte

skovrider

For Dansk OrnithologiskForening

O. Kampmann.

mødte Henrik Boeg og Peter

Friis Møller.
For ejeren, Ole Henrik

Schmidt mødte Anne Lisbeth

Jensen og

Helene Petersen.
Der foretoges

besigtigelse.

Ejerens repræsentanter
af det pågældende

oplyste,

areal med rødgran

gen havde fundet sted i den hensigt
råVildt,

som forefindes

Det er endvidere

plantningen

i sommeren

1980. Beplantnin-

at skaffe en remisse

oplyst,

forening,

at ejeren,

inden beplantningen

sig med Bjørn Svensson,
og derigennem

der er medlem

fået at vide,

ikke ville være til gene for fuglelivet

Ved besigtigelsen

til det

i området.

fandt sted, havde rådført
af ornithologisk

at der var sket beplantning

blev konstateret,

at be-

t o.rAdet.

at den største del af

!

j
I'

2 de plantede

rødgraner

var gået ud, en mindre del kunne måske

klare sig.
Repræsentanterne
at beplantningen

~or Dansk Ornithologisk

med rødgraner

var i direkte

tioner, som lå til grund for fredningen,
de plantede

rødgraner

ge bestand

,.

~

have en udpræget

sump- og vadefugle,

Forening

strid med de inten-

og på længere

negativ

henviste

til Hovedstadsrådets

juni 1981, hvoraf

~remgår,

at Hovedstadsrådets

intentioner

sisterende

om, at tilplantning

bevoksning"

at beplantningen

og ~redningsstyrelsen

Repræsentanter
strikt udtalte

værdier

i området

som

for frednings-

var i strid med fredningskendelsen,
at der meddeles

tilla-

bibeholdes.
kommune

og ~ra Nødebo

skovdi-

sig på linie hermed.
a~ 5. maj 1971 hedder det bl.a.:

med busk- og trævegetation

de bevoksninger

skridt til opretholdelse
Nævnet voterede
tagne beplantning

og vedtog

forud har været indhentet.

Denne afgørelse

skal kunne foretage

enstemmigt

Beplantningen

~jernes

af nævnets
kan inden

at udtale,

er sket,uden

Det pålægges

med rødgran

der fra modtagelsen

for ejerne

godkendelse,

af en ønsket naturtilstand."

med rødgran

·fredningskendelsen.

"at

uden for de nu eksisteren-

kun må ske med de påtaleberettigedes

hvorhos disse uden bekostning

beplantningen

15.

~redningsadministra-

som repræsentant

~or Hillerød

I fredningskendelsen
beplantning

~

tilladelse.

kan ikke anbefale,

delse til, at beplantningen

udtalelse

ikke må ~inder sted uden for ek-

uden nævnets

Poul Wendel Jessen udtalte
styrelsen,

e~~ekt på den ri-

er i strid med såvel ~redningens

om at bevare de landskabelige

bestemmelsen

sigt vil

som ~indes i området.

Ole Nørgaard

tion finder, at tilplantningen

udtalte,

at den ~ore-

at nævnets

tilladelse

er sket i strid med

ejeren at drage omsorg for, at
inden ~or en frist ~

to måne-

afgørelse.

4

uger ankes til Over~rednings-

- 3 -

..
nævnet

4t

af den, der har begæret

riksborg

fredningsnævnets

amtsråd, Hovedstadsrådet,

styrelsen, _skovdistriktet
tioner, der virker

kommunalbestyrelsen,

samt anerkendte

foreninger

for naturfredningslovens

Anne 0stergaard

Carsten Jepsen

L:-:~r.?~

~;

...

~

Carsten Jepsen
nævnets formand

Frede-

Frednings-

og institu-

gennemføreisee

Uds;(ri!tcns rigtir;hed bekræftes
Dommeren i Hørsholm
de~_, - - 6 MAJ 1982 t '"

•

afgørelse,

Udskriftaf
fredningsprotokollen

Naturfredningsnævnet

e
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Ar 1988, den 5. oktober kl. 14.00 afholdt fredningsnævnet for
Frederiksborg

amts nordlige fredningskreds møde i Stenholts Vang

under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Troels
Junker som udpeget.nævnsmedlem.

•

sen havde meddelt

Nævnsmedlemmet Gudrun Wium-Ander-

forfald på grund af sygdom .

Der foretoges:
F.S. 143/88

Behandling af andragende
indgået fra Nødebo skovdistrikt om
nævnets besigtigelse af ejendommen matr.
nr. 5 a og 5 b Stenholts Vang, der er
omfattet af fredningskendelse

af 5. maj

1971 og tildels af søbeskyttelseslinie
(Esrum sø), og hvorpå ønskes indrettet
parkeringsplads,

fugletårn, læskur m.v.

i forbindelse med offentlighedens

'I

adgang

til ejendommen.
For Hovedstadsrådet

mødte Ole Nørgaard og Søren Grøntved Chri-

stiansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite mødte Axel

Willadsen.
For Esrum skovdistrikt mødte skovrider Lars Toksvig.
For Nødebo skovdistrikt mødte skovrider Gravsholt og skovfoged
Johannes Rasmussen.
For Hillerød kommune mødte Marianne Hertz.
For Dansk Arbejdsgiverforening

mødte kontorchef Alex Mazzarolli

og Harald Vestergaard.
For Skov- og Naturstyrelsen

mødte Niels Bundgaard og Claus

2.

Goldberg.
For Dansk Tennis Fond mødte landsretssagfører
Ejendommens
Forpagter

Svenn Poulsen.

tidligere ejer, Ole Schmidt var mødt.

af arealerne, Laust Rishøj var mødt.

Som interesseret
Nævnsformanden

mødte Johannes Bang.

redegjorde kort for fredningskendelsen

af 5.

maj 1971.

•
I

Skovrider

Gravsholt redegjorde

for sagen og dens baggrund .

Han omdelte et materiale med bilag.
Nævnsformanden
og 3, opstilling
opgravning

tilkendegav,

at de fremsatte ønsker nr. l, 2

af fugletårn, gennemgravning

af grøft kræver nævnets tilladelse

ningslovens
at opførelse

§

47 a som efter kendelsen

af brændeskur

efter naturfredningslovens

af bræmme mod sø og
såvel efter naturfred-

(naturfredningslovens

(nr. 7) kræver nævnets tilladelse
§

§

34, at indretning

af læskur for kreaturer

:

efter natur-

af parkeringsplads

og opførelse

(pkt. 8 og 9) kræver nævnets tilladelse

ter naturfredningslovens

§

efter naturfredningslovens

§

såvel

47 som efter dens § 47 a og tillige.

såfremt skuret opstilles inden for fredningsgrænsen,
fredningslovens

34),

§

ef-

34, for så vidt angår læskuret tillige
§

Ole Nørgaard

redegjorde

Besigtigelse

fandt sted.

47.
for forholdet til naturfredningslovens

43.

Vedr. fuqletårn:
Skovrider
tårnet opføres

Gravsholt redegjorde

for projektet og forklarede,

på Egelunds areal. Først efter tårnets opførelse

der blive foretaget

at
vil

skovning i fornødent, men begrænset omfang. Et

skur øst for tårne~ placering vil blive fjernet. Han henviste

for

så vidt angår tårnets karakter til den forelagte tegning.
Harald Vestergaard

tiltrådte,

at tårnet placeret på Egelunds

3.

arealer.
Ole Nørgaard

tilkendegav,

at fugletårnet kræver § 43 tilladelse

og tillige en zonelovstilladelse.
Marianne

Hertz tilkendegav,

at tårnet kræver kommunal byggetil-

ladelse.
Ingen af de mødte havde iøvrigt bemærkninger

til eller indven-

dinger mod, at der opføres et fugletårn som projekteret.
Vedr. qennemqravninq

af bræmme mod søen:

Skovrider Gravsholt

•

gennemgravet

forklarede,

for derved at skaffe lettere adgang for fuglene. Det

er tanken at foretage en cirka la meter bred gennemgravning,

men så-

ledes, at der midt i denne kun bliver 2 - 3 meter åbent vand.
Ingen havde bemærkninger
gravning

mod en gennem-

af qrøft lanqs Eqelundsstien:

Skovrider Gravsholt
opgravet

til eller indvendinger

som projekteret.

Retablerinq

,

at bræmmen mod søen ønskes

forklarede,

for derved at forhindre

at grøften ønskes retableret/

færdsel fra stien ind på søbredden,

en færdsel der vil genere fuglelivet.
Johannes

Bang redegjorde

Harald Vestergaard

for fuglenes adfærd.

tiltrådte,

at pigtrådshegnet

nord for stien

fjernes.
Ingen af de mødte havde indvendinger mod eller bemærkninger
en retablering

til

af grøften som projekteret.

Vedr. brændeskur:
Skovrider Gravsholt

tilkendegav,

at brændeskuret

ønskes opført

uden for det fredede areal.
Nævnsformanden

bemærkede,

opføres på areal omfattet
Skovrider

Gravsholt

at brændeskuret

efter det forelagte

af naturfredningslovens
forklarede

§

47 a.

om det eksisterende

behov for

4.

et brændeskur,

eventuelt

Nævnsformanden

i forbindelse med en carport.

henstillede, at spørgsmålet

om brændeskur og

carport udgår af sagen, indtil laden er nedrevet, og indtil der foreligger endelige
Skovrider

planer for husets endelige udformning og placering.
Gravsholt

ladelse til opførelse

tilbagekaldte

derefter

af et brændeskur.

begæringen om til-

Han vil indgive fornyet be-

gæring herom, når tiden er moden dertil.
Vedr. parkeringsplads:
Skovrider

Gravsholt

forklarede, at parkeringsarealet

indrettet vest for landevejen og nord for skovskellet.

II

pladsen trækkes

tilbage fra vejen og indrettes til

ønskes

Parkerings-

enkelparkering

langs skovbrynet.

20 pladser svarende til cirka 60 meter. Parkerings-

pladsen vil blive

grusbelagt og på nordsiden afskærmet med elletræer.

Nævnsformanden
lig placerings

anmodede om, at der til nævnet fremsendes ende-

skitse indeholdende beplantningsforslag.

Ingen havde bemærkninger
ringsplads
Vedr.læskur

som projekteret

2

mod en parke-

og forklaret.

til kreaturer:

Skovrider
40 m

til eller indvendinger

Gravsholt

stort skur,

forklarede, at det drejer sig om et cirka

2 - 2 1/2 meter højt med en ensidig taghældning

og vægge af træ. Eventuelt med græstørvstag.
Læskurets

placering

Nævnsformanden
henholdsvis

drøftedes.

og Marianne Hertz anmodede

kommunen

om, at der til nævnet,

fremsendes tegninger med mål og endelig place-

ring af læskuret.
Ingen af de mødte havde bemærkninger
opførelsen

og placeringen

af et læskur

til eller indvendinger

som skitseret af skovrider

Gravsholt.
Vedr. sti på diget
Skovrider

langs bækken:

Gravsholt

mod

forelagde spørgsmålet,

der drøftedes.

•

5.

Der var blandt de mødte enighed om, at der bør udføres en befæstet vej frem til det projekterede

læskurs placering og derefter

en almindelig

alene med afskæring af opvækster

trådt sti vedligeholdt

og med en rimelig

opfyldning af huller.

Nævnets to medlemmer voterede:
De mødte nævnsmedlemmer

var enige om, at det forelagte projekt

på udmærket måde supplerer den foreliggende
der henset til den brede tilslutning,
er fornødent grundlag

•

der er tilkendegivet

og at

på mødet,

for at meddele de ansøgte tilladelser,

forud-

sat at der til nævnet fremkommer de tegninger og placeringsskitser,
som nævnet har ønsket, og med det indhold , som er tilkendegivet

fra

skovdistriktet.
De mødte nævnsmedlemmer
ningslovens

§

meddeler derfor i medfør af naturfred-

47, stk. l, § 47 a, stk. l, og § 34 (kendelse af 5.

maj 1971) tilladelse

til opførelse af et fugletårn, gennemgravning

af en bræmme mod Esrum sø, retablering

,

fredningskendelse,

af grøft langs Egelundsstien,

indretning af parkeringsplads

som projekteret,

opførelse

til kreaturer

samt etablering/

retablering

som projekteret

af læskur
af sti

på diget langs bækken.
Nævnsformanden

udsatte sagen til forelæggelse

for det fravæ-

rende nævnsmedlem.
Sagen udsat.
Jann Andreasen

P. H. Raaschou

-'

Ar 1988, den 26. oktober kl. 09.00 foretog formanden
fredningsnævnet

for Frederiksborg

dommer P. H. Raaschou

amts nordlige

fredningskreds

sagen

F.S. 143/88

•

for

- fortsat -

Ingen var mødt eller indkaldt .
Formanden
den 22. oktober

bemærkede,

at nævnsmedlemmet

1988 ved påtegning

velse har tiltrådt

Gudrun Wium-Amdersen

på nævnets fremsendelsesskri-

nævnets afgørelse

af 5. oktober

1988.

Nævnsformanden

bemærkede,

at skovrider Gravsholt

de har tilbagekaldt

begæringen

om tilladelse

efterfølgen-

til opførelse

af et

læskur for kreaturer.
Det omhandlede

læskur for kreaturer

er herfter udgået af

sagen.
såfremt et læskur ønskes opført senere, må projekt,
ringsskitse
~n

m.v. forelægges

nævnet, forinden opførelse

place-

finder sted.

sluttet.

'--Æ h:1v.vt;) "j
P. H.

R~~OUv

Udskriftens
Hørsholm,

rigtighed
den 1.

november
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Ar 1992, den 23. september kl. 9.00 afholdt Fre~n~n~\'~vnet
for
Frederiksborg amts nordlige fredningskreas møde ved Stenholt
vandmølle under ledelse af formanden, dommer Thorkild Bendsen og
med Harry Rasmussen og Gudrun Wium-Andersen som udpegede nævnsmedlemmer.
Der foretoges:
FS 62/92
Behandling af andragende fra Frederiksborg Amt om dispensation
fra fredningskendelse
af 5. maj 1971 til etablering af et omløb
på matr. nr. 4 r Stenholtvang, Nødebo, Hillerød kommune.

For Frederiksborg

Amt mødte Sten Moeslund

og Henrik Møller.

~

!

I

For Hillerød

~
\

Kommune mødte Steen Fogde.

For Esrum Skovdistrikt

mødte Søren Fløe og Sven Løw.

I

For Danmarks Naturfredningsforenings
Wium-Andersen og Aksel Willadsen.
For Dansk Ornitologisk
For Fiskeringen

t'

Forening

lokalafd.

mødte Søren

mødte Dan Hjort.

mødte Erik Thorsen.

For Naturhistorisk

Forening

for Nordsjælland

mødte Johannes

Bang.

,

~
f

I

Besigtigelse

fandt sted.

Henrik Møller forelagde projektet og oplyste blandt andet, at en
oprindeligt overvejet linieføring af omløbet vest om Stenholt
vandmølle er opgivet efter henstilling fra Nordsjællandsk Museum.
Projektet er udformet med henblik på tilvejeb i~~en
af np.n
Sekretariat

I

Bygning
Landskab
I

I

Miljø
Vej & Trafik

(

l Sm at

'v--

'o

•

størst mulige vandmængde, idet der i hvert fald periodevis kan
være risiko for vanskeligheder med at tilføre omløbet den fornødni vandmængde.,Den
projekterede linieføring over matr. nr. 4 r
er bestemt af muligheden for at opnå et tilstrækkeligt fald.
Den projekterede retablering af mølledammen er ikke en teknisk
nødvendighed for projektets gennemførelse, men ønskes medtaget
af kulturhistoriske

hensyn.

Erik Thorsen oplyste, at det er konstateret, at ørredbestanden
Esrum Sø har været selvreproducerende
i de seneste 2 år.

~

f

i

Søren Wium-Andersen redegjorde for et forslag til et ændret projekt, hvorom der er enighed mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Forening.
Herefter foreslås omløbet over matr. nr. 4 r ført uden om
Egelund Sø og direkte til det eksisterende udløb i "Fuglesøens"
sydvestlige ende ..Herved fjerner man risikoen for en forringelse
af det nuværende, særdeles gunstige miljø for fuglelivet i denne
sø, som kan følge af en ændring af vandtilførselen til søen.

.,
\

I

Dan Hjort og Johannes Bang, der tilsluttede
sig ovennævnte
,
forslag, påpegede herved den markante forskel på fuglemængden i
"Fuglesøen" og Egelund Sø. Arsagen til denne forskel er ikke
klart erkendt. Dan Hjort mindede om, at fredningen af matr. nr.
4 r m.fl. er en ornitologisk fredning.
t,

Erik Thorsen oplyste,
kemiske sammensætning

at en undersøgelse har vist, at vandets
i de to søer er nøjagtig ens.

Henrik Møller bemærkede, at det kan vise sig vanskeligt at finde
en ændret linieføring af omløbet med det fornødne fald over matr.
nr. 4 r.
,o
'I

Å

Søren Wium-Andersen
bemærkede herefter, at et for Danmarks
Naturfredningsforening
acceptabelt alternativ vil være det
projekt, som foreningen tidligere har fremsat over for nævnet.
Herefter opretholdes omløbet s udmunding i Egelund Sø, der

forbindes med nFuglesøenn ved en åben kanal gennem stien mellem
de to søer, så langt mod sydvest som muligt, og således at
forbindelsen mellem Esrum Sø og Egelund~Sø i dennes nordøstlige
hjørne afbrydes. For at opnå den kortest mulige gennemstrømning
i
Egelund Sø ser Danmarks Naturfredningsforening
gerne, at omløbets
udmunding i søen placeres så langt mod sydvest som muligt.
, I'

Søren Fløe oplyste, at skovdistriktet som repræsentant for ejeren
af nFuglesøenn ikke har indvendinger imod dette forslag.

I

!

Steen Fogde bemærkede, at det ikke af biologiske
betænkeligt at forbinde de 2 søer som foreslået.

hensyn synes

Dan Hjort og Johannes Bang tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings
forslag som et acceptabelt alternativ, idet der
var enighed om, at det i så fald skulle pålægges amtet straks at
gribe ind med de nødvendige foranstaltninger,
såfremt der ved
den overvågning af fuglelivet i nFuglesøenn, som siden 1988
løbende er foretaget af Naturhistorisk
Forening, måtte blive
konstateret tegn på en forringelse af miljøet i nFuglesøenn.
Sten Moeslund anbefalede, allerede af tidsmæssige årsager, at
omløbet gennemføres i overensstemmelse
med amtets projekt, og
således at den ovenfor angivne forpligtelse for amtet medtages
nævnets afgørelse.

;
I
I

,I'
l'

Nævnsformanden

hævede mødet.

I umiddelbar fortsættelse af det passerede rådslog
medlemmer og traf derefter følgende enstemmige

nævnets

a f g ø r e l s e :

Nævnet lægger til grund, at det forelagte projekt fra Frederiksborg Amt angiver en form og placering af omløbet, som tilvejebringer det fornødne fald, og at det af biologiske hensyn er
ønskværdigt,
at Egelund Sø modtager vandet fra omløbet .

••
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i

Imidlertid vil projektet medføre en væsentlig formindskelse af
vandtilførselen til "Fuglesøen". Der ka~ ikke ses bort fra en
risiko herved for en negativ påvirkning af det særdeles gunstige
miljø for fuglelivet i "Fuglesøen". Denne risiko vil i vidt
omfang kunne elimineres ved Danmarks Naturfredningsforenings
ovenfor nævnte alternative forslag, der kun synes at indebære en
ringe risiko for en negativ påvirkning af miljøet i "Fuglesøen".

et

Efter det således foreliggende meddeler nævnet dispensation i
medfør af Naturfredningslovens
§ 34 fra fredningsnævnets
kendelse
af 5. maj 1971 til gennemførelse af det forelagte projekt med de
nedenfor angivne ændringer.
THI BESTEMMES:
Det.tillades Frederiksborg Amt at udføre det for fredningsnævnet
forelagte projekt med følHende ændrinHer til etablering af et
omløb på ejendommen matr. nr. 4 r, Stenholtvang, Nødebo efter
aftale med ejendommens ejer:
1. Omløbets udløb i Egelund Sø flyttes så langt mod sydvest,
det er teknisk muligt.
2. Udløbet til Esrum Sø fra Egelund
afspærres.

Sø's nordøstlige

3. Der etableres en åben kanal gennem den sydvestlige
passagen mellem Egelund Sø og "Fuglesøen".

som

hjørne

del af

4. Såfremt der konstateres en skadelig indvirkning på fuglelivet
i "Fuglesøen", er amtets landskabsafdeling
forpligtet til
omgående at gribe ind ved at føre området tilbage til
situationen før virkeliggørelsen
af de foranstaltninger, der
er tilladt ved denne afgørelse, eller på anden måde efter
forhandling med nævnet.
Den således

~J
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meddelte

tilladelse

bortfalder

i henhold til Natur-

l.
I,

JI

,-

I~

fredningslovens
§ 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 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 og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet uden rettidig indgivelse af klage.
Sagen sluttet.
Harry Rasmussen

Thorkild

Udskriftens

bekræftes.

rigtighed
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 49 21 46 86

Helsingør, den 15.10.96

REG.NR.

Ob\lo. o\.

Vedr. FS 62/96 matr.nr. 5 a Stenholtvang, Nødebo.
Ved skrivelse af 26.08.96 har Frederiksborg

Amt for Frederiksborg

Statsskovdistrikt ansøgt

om nævnets tilladelse til at opføre et fugletårn på ovennævnte ejendom med henblik på at
skabe et bedre udsyn til skarvkolonien og gøre det muligt også for handicappede at studere
fuglelivet.
Ejendommen

er omfattet af fredningsnævnets

kendelse af 05.05.71,

bevare områdets landskabelige, ornitologiske og undervisningsmæssige

der har til formål at
værdier.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte 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 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 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:
meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

~lsen;r

§ 88, stk. 1.

~

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

Den 30. november 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sag
FS 92/2008: Etablering af omløb ved fjernelse af spærring for fiskeopgang på matr.nr. 4 r
Stenholtvang, Nødebo, Hillerød Kommune

Ansøgningen
Hillerød Kommune har ved skrivelse af 31. oktober 2008 ansøgt om tilladelse til etablering af
omløb ved fjernelse af spærring for fiskeopgang på Egelundsbækken. Arbejdet vil berøre en lille del
af det fredede område. Der vil blive foretaget mindre afgravning. Det afgravede materiale vil blive
indpasset i det eksisterende terræn.

Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af kendelse af 5. maj 1971 om fredning af areal ved Møllekrog i Hillerød.
Fredningens formål er at bevare områdets landskabelige, ornitologiske og undervisningsmæssige
værdier. I fredningsbestemmelserne er det blandt andet bestemt, at dræning, afvanding, opfyldning
og afgravning ikke må finde sted.

Udtalelser
Miljøcenter Roskilde og DN Hillerød har i breve af 18. og 12. februar 2009 udtalt, at der ikke er
bemærkninger til projektet. Miljøcenter Roskilde har henvist til, at det meste af projektet er
beliggende uden for der fredede område. Miljøcenter Roskilde har tilføjet, at hele området er
omfattet af Natura 2000.
Hillerød Kommune har i et brev af 10. november 2009 udtalt, at Natura 2000 udpegningen ikke
udelukker, at tilladelse gives. Kommunen har tilføjet, at enkelte arter kan have gavn af projektet og
har henvist til et samtidig fremsendt notat.

Fredningsnævnets afgørelse
Det ansøgte projekt strider ikke mod fredningens formål. Der gives derfor tilladelse til det ansøgte i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Projektet skønnes ikke at ville medføre forringelse eller forstyrrelse af de særligt beskyttede
naturtyper i det internationale naturbeskyttelsesområde eller at ødelægge eller beskadige levesteder
eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, jf. naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2-4.

2
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens
meddelelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

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 pr. e-mail til:
Hillerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

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

Den 22. oktober 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 053/2011 – Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forbedring af de fysiske forhold
m.v. i Bramaholm Bæk på ejendommen matr. nr. 4r Stenholtsvang, Nødebo, Hillerød Kommune
Ansøgningen:
Ved skrivelse af 15. august 2011 har Hillerød Kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland i forbindelse med, at kommunen påtænker at gennemføre en forbedring af forholdene
i Bramaholm Bæk på en strækning, der er beliggende på ovenævnte ejendom. Området er omfattet
af Natura 2000. Det ansøgte projekt har til formål at forbedre gydemulighederne for fisk samt etablere flere og bedre levesteder for akvatiske fauna og flora. Sammenlagt omfatter projektet en
strækning på knap 300 meter. Af et til skrivelsen af 15. august 2011 bilagt forprojekt fremgår:
".....
Bramaholm Bæk er A1 målsat i regionplan 2005. A målsatte vandløb rummer særlige værdier af
naturvidenskabelig interesse, og i dette tilfælde er der tale om skovvandløb, som aldrig har været
udsat for udledning af forurenende stoffer, hvorfor der findes en unik bestand af sjældne smådyr i
vandløbene.
Der er i A1 målsatte vandløb fastlagt specifikke krav til smådyrsfaunaen. Det tidligere Frederiksborg Amt har løbende foretaget undersøgelser at tilstanden i henhold til Dansk Vandløbs Fauna
Indeks (DVFI), og ved alle på nær en undersøgelse har kravene været opfyldt og ved fiske-undersøgelser er der registreret ørreder.
Gennemgang at vandløbet viser at de fysiske forhold flere steder er begrænsende for passage af fisk
og der ikke er særlig gode gydemuligheder. Ved udlægning at sten og gydegrus samt forlægning af
delstrækning på vandløbet, hvor fald er for stort, kan der skabes bedre mulighed for opgang at fisk
fra Kattegat via Esrum Å til Bramaholm Bæk.
Det kan være både havørred og søørred på gydevandring, idet der er rapporteret om flere fangster at
søørred i Esrum Sø.
Der er kun relativt få tilløb til Esrum Sø, hvor der er mulighed for at søørrederne kan gyde, og en
forbedring af de fysiske forhold og udlægning af gydegrus vil således væsentligt forbedre gydemulighederne for søørrredbestanden i Esrum Sø.
Der er tale om en indsats lokalt 3 steder på Brarnaholm Bæk.
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Område 1:
Styrt nedenfor rørbro udlignes ved udlægning af sten og grus over en delstrækning på 50 - 100 m.
Der etableres henholdsvis høller og stryg. Stryg opbygges med gydegrus.
Område 2:
Styrt på 50 - 70 cm. over en strækning på et par meter. Vandløbet forlænges med 20 - 30 m ved at
forlægge og etablere slyngninger ud på eng vest for eksisterende forløb. Der udlægges gydebanker
på strækningen.
Område 3:
På den øvre del af strækningen er flere mindre styrt som udjævnes med sten og grus. Den nedre del
er en del sumpet og uden særligt meget fald. Faldforhold forbedres og bundforholdene forbedres
med udlægning af sten og grus. På hele strækningen etableres gydebanker, hvor det er muligt.
….
Sammenlagt omfatter projektet en strækning på knap 300 m. Det vurderes muligt, at udnytte de
nuværende styrt over hele strækningen så vandløbet vil få et fald på ca. 10 o/oo i gennemsnit og vil
dermed blive passabelt for fisk og smådyr.
Bramaholm Bæk har været privat frem til år 2001, hvor Hillerød Kommune optog det som offentligt vandløb for at sikre og forbedre det alsidige dyre- og planteliv i vandløbet.
…..”
Fredningsbestemmelser:
Området er omfattet af kendelse afsagt den 5. maj 1971 af Fredningsnævnet for Frederiksborg amts
nordlige fredningskreds om fredning af et område sydvest for Esrum sø (Møllekrogen) i Nødebo
sogn. Fredningens formål er at bevare områdets landskabelige, ornitologiske og undervisningsmæssige værdier. I fredningsbestemmelserne er det blandt andet bestemt, at dræning, afvanding, opfyldning og afgravning ikke må finde sted.
Høringssvar:
Fredningsnævnet har modtaget høringssvar af 12. september og 6. oktober
2011 fra henholdsvis Naturstyrelsen Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling, hvoraf fremgår, at hverken styrelsen eller foreningen har bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen 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.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk.1.
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
Nævnets formand

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 www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Hillerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

