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REG. NR.1J-t

U d s k r i f t-----------------ef
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSE SPROTOI<OL•-----------------------------------------

Aer 1940 den 6.December afsagde Over fredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlie og skriftlig Votering fØlgende

Kendelse
i sagen Nr. 438/40 vedrørende Fredn1n/:Oef Arealer af "Hø'jhjerg-
gaard". Matr.Nr. l2!!,m.fI. af Øverød By. Sø'llerØd Sogn.

sagen er rej at i HfJnhold til Lov Nr'. 129 af l3.April
193B, efter at Ejendommens Ejer ved Overfredningsnævnets skrivel-
se af lO.Maj 1940 hav~~a f~~~~a~t-~~~I om Bebygtelse af nogle nær-
mere angivne Arealer af Ejendommen. der omfattes af den af Over -
fredningsnævnet godkendte Fredningsplan.

Den af FredninBsnævnet for Københavns Amtsra~dBkreds
den B.Juli 1940 afsB~te Kendelse er forelagt Over fredningsnævnet
i Medfør af Naturfrenningslovens § 19. hvorhos Kendelsen er ind-
anket af Ejendommens Ejer. der principalt paastaar Kendelsen OP-
hævet. suhsidiart den ham tilkendt.e Erstatning forhøjet. samt
af Københavns Magistrat og Frederiksberg Kommunalbestyrelse. som
anfører. at Naturfrednin8s10vens § 17. Stk. 3. formentlig ikke
kan bringes ti l Anvendelse overfor dem i nærværenne Sag.

Under SaBens Behandling for Overfredningsnævnet er Ejen-
dommen afhændet til Papirhandler Axel V.Christensen og Grosserer
O. Wil1er-petersen.

Overfredninesnævnet har den 20.September 1940 besigtiget
dA fredede Arealer OB har herunder forhandlet med Ejerne, repræsen-
teret af landsretssagfører A8~e Eriksen , KØbenhavn.

Da man imidlertid ikke opnaaede n~gen mindelig Overens-
komst vedrørende Erstatnin~s spørgsme8let, hal' dette i Medfør af
Naturfredningslovens § 20 vær~t forelagt Taksationskommissionen
vedrørende Naturfrenning til AfgØ;relse pan det i Fredningskendel-
sen angivne Grundlag. Ved en den 30,·Oktober 1940 afholdt Teksations-
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forretning har Kommissionen fastsat den Ejerne tilkommende ~rstat-
ning til 27.000 Kr •• hvorved det er forudsat, at de fredede Are-
aler. for sas vtdt de udgør Dele af et Matrikulsnummer, matrikule-
res særskilt.

(
t

Med Hensyn til Fordelingen af Erstatningsudgiften maR
der gives Fredningsnævnet Medhold i. at der er Føje til pt hring~1'~::~
Bestemmelsen i Naturfredningslovens ~ 17. '.Stk., til Anvendelse
saaledes at det paAlægges Køhenhavns og Frederiksherg Kommuner 8 .

L.

~tl
udrede en Del af Erstatningen, hvorhos man maa anse det for rett~~,

"at det tillige paalægges Søllerød Kommune at bidrage t 11 Hdredel
af Udgiften.

Man finder herefter. at Erstetningsudgiften bør udrede
med 4/18 ef København 0e Frederiks~"erg, fordelt efter Folketsl,
med 2/18 af Søllerød Kommune, med 8/18 af statskassen og med
4/18 ef KØbenhavns Arntsfond.

De Overfrednin ~nævnet iøvrigt i det væsent lige
tiltræde det i Fredningskendelsen anførte. vil denne være
fæste med de af det foregaaende følgende ÆndrinSer.

T h i b e s t e m m e s:
Den ef Fredningsnævnet for KØhenhavns Am(sreadskreds

den 8.Juli 1940 afsa~te Kendelse vedrørende Fredning af Arealer
af "Hø'jhjerggaardll, Matr.Nr. 12!,m.fl. af ZverØd By. SØllerød
sogn, stadfæstes.

I Erstatning udhetales der Ejerne af de fredede Are-
aler 27.000 Kr., der udredes med 4/18 ef KØbenhavn og Frederiks-
berg, fordelt efter Folketal, rne~ 2/18 af Søllerød Kommune. med
8/18 af stetskassen og med 4/18 ef KØbenhavns Amtsfond.

P.O.V.
Frederik V.Petersen •.
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I'l'oLokollen 101' .c'reJ.nin~~n,~vllet 1'0.1.' Kø'uenllc...vns AmLsrab.dskredi::i •

K e 11 Li e l ::;e
i

An<..;. .b'reclnin[S af Areuler uf

50L o~ 12u ctf ~vur~J. Jy, ~01l0r,~ Jogn, dl' Ior ~tør~te Delen OW-

1.i1tt8t "f Udll <,li' Ovdr'f:Cdullil1-,i::in,~vllet i h,cdfør af Lov om 1'Iaturfrecl-
§ 31

nint <,d '(o 1,lUJ l'j37/.l.'<.l..>L"',--LLe.c'r-:uHin"","lJluil ror KøLenhavnGe;:gn"l1s grøn

ne Omraauur.

.L: .L\.fuo.nlan har et .J.'illigc;enue ed.. 70 dr. and og er ~kylJ.-

Sb.t for Hartkorn ea. 3 'i'dr.

Vecl >.JLrivelse til Overfredl1ingsnwvnet af 5. Marts 1940,

::5upplerel1 llled Jk1'iveLe u1' 2j. Ar:,ril s.A. har Gaardens Ejer, 1'1'0-

prietr;.;r Gert GuL.Junn ...n:...;øGt om 'l'ill8.delse til UdstykninG fra Gaarden

og BabygGel~e uf visse n~rwere be~egnede Arealer, wen ved Skrivelse

til' lUe 1,l'1j n·...:...;~efter har uverfredllin[,sn;,.;vnet meddelt 110.111,at det

ildce ser :...;ig i >.J~c.u.laLil L"t .:.:,iv.Jl1am den ønskede Tilladelse.

et !l01'ei'Ler 118.1'.h ol!l' l. c: L·...l' J-Uhlti1ll1 ved dkrivelse til Fred-

af l'Iaturfreclnin;;:...iloveu:...; ~ :51, .3iJ",te .Jtic., beg.~rt. Iredningssag

rejst til AfJ,orelsG ~l', hvorvi<1t ob i hvilket. Omfang der slc:..tl iVb.rk-

..J""tt(;:s irednill':' cif lluanlen3 .b.reuler.

I lhmh01d til >.J~.rivebe Jni Jtatsminii::iterieL af 18. l\laj

1040 nar tlct <-lf l\.inis Lede t <len 2. Juni 1938 nedsatte Udvalg til

Gc11l1emf0relse ui' .l:'lundr vedrorenue Københavl1segnens grønne Omrua-

der (siden i denne KelIdeise ue Legne t. "Uclvalget") nedlagt føl-

"I lJle<lfør nI' NaiurfredningGlovens § i første Led iv""rksæt-

tes der I!'redlling .±' Je Arealer af .J:. J endOllliJlen "11øjbjerggnard II i .3øl-

ler0u Jogn, u0r er inddra.:,et UD~ur cl8n dl Overfredningsnwvnet den
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28. Janua.r 1939 bekendtgjorte .b'redningsplan for døllerød Kommune,

nemlig følgende (Jfr, veJ12gte Kortskitse):

l) LaLr. Nr. 12a ui Jverø~ By, Jøller0d dogn,

3) lLtr. ILe. 5u. ~lJlsLus., Uled Ulld.L<lG\el",euf Arealet Ve.:it for en

Di::;se 11.reliler fredes sU<.11edes, at .J.'i18tanden paa ~eLll

Linie 75 ru fra wurkveJen lang.;:; ill~tr. ~r. 5i's Vestskel og

dyd for dn 1inle 150 m ~orJ lor Matr. Nr. 5a's Jydskel.

4) Den Del af r,Jatr. hl'. 4i, 0.";1' lig~er indenfor 150 III fru Rude

Skov.

lllaG. l'o.candrc.:i, men de 81.al uUcluklcende kunne udnyt tes p..la samme

Maade som hid.til.

N_vnliG er d~t uden Overfredningsnwvnets Tilladelse

forbudt:

a) ~.:l.topføre 13Y(jninc;,:;r uf enhvor A:L'~, herunder Bode~', Skure og

Hønsehuse eller linbrin~e andre Indretninger, der kan virke

misllrydendd, llorUlld\J.L' 1udningsJrlaster og lign.,

b) ,ot fj<Jrne nogetsomllclst uf Jen paa Arealet staaende J30plantn

af Tl'~er, Du~ke o~ lev0nde Hegn,

c) at foretUGe nogen Deplantnillg af Arealet udover Vedligeholde

af' dem exiGterellJ.e,

u.) at foretage Afbravnillg eller 1:':J.afyldning uf det naturlige

J ord:';lllon,

e) at opfylde >:Jøer og V<..:nl.1hullereller at benytte disses Bredde:

til Afl~sning af Affald,

f) at nedbryde SLellgu..rder.

~lldviclere muu J.er ikke uden OverfredningsnUJvnets

Tilladelse nl~gGes V~je al10r ~tier eller tilstaus Trediemand

Vejrettigheder OV8r Arealerne.1I

ProprieL"r Gulmanns rb.aGtand i Sugen gaar ud paa,

principalt, at der ikke iv~rkGwttes Frednin6 af nogen Del af

Gjendollllllen, og subsidiu..rt, ut dor, saat'remt b'redning bliver be-

ul,ewt, \.la Lill.enLie::.: hb.!Uhrstatning Jlerl'or.

_ Under SagenG Behandling l'or li'rednin(~snwvnet er det fra
,

Udvalgets Jlde stillet i Ud~igt, l~t ddr, naar Fredning bliver be-

stelllt, vil kunne lo:cvente:3 vlsLic n'JJrwere be-::egflCde Lempelser for
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b:jeren med Hensyn til Jo i U,jvulceLs ovenanførte l'aaGtand under b) og

d) indeholdte PunkLer.

Fra ~jerens Jlde Jr dat udt~lt, ut hvis Fredning iv~rks~t-

Les, I>lao.11an øn..:ke, at h<::le luutr. ih-. 4i oliver inddraget under Fred-

ningen.

.. Med ilen;;;yn til Jp0r;;.311l8ulet, om Fredning bør iværksættes,

akal bemærkes, ~t det under JUG8n er oplyst, at Inddragningen af

l;

Arealer ai' IIøjbjcrg~ab.l'J unJer clon uf Overfredningsnwvne"t fastsatte

FredninGsplun og den foreliggende PaasLand fra Jet OffenLliges Jide

om Iv~rks~ttelse af den Fredning, hvorom Jet nu drejer sig, er cL

Led i videreJ8.ående J!'redning:.Jplaner Arealerne vedrørencle, Bom Jog
I.

ik1ce 101' 'l'iclen lUln freilu'øre:J i 1'le1'e konkret ~'orm.

Bf ter det ;JJ.cllecleG i'orellgG8nJe lilaa .l!'redningsnævnet finde,

at .b'redninc af Arealerne ::lompai..wtu<..-I.etfra det Offentliges Jid.e Ull-

"• der denne Jag bb.~Je ar hjemleL ved Naturfrednino~loven og paakr~vet

af lovlige natu.rfr"dlii!l.~31l1~usige Hensyn.
~,

.Det bliver lieref Ler ut fa s t:Jl;i;;tte , at Fredning Gkal finde

Stel, og Nli.;vuet finJ8r ikb: .-mleJninb til anJet end at bestemme saa-

vel Fredninjons OmfanJ sow dend n~r~Ære Indhold og Betingelse overenS-

stemmenle med, hvad UdvalGet pu~ det Offentliges Vegne har paas~aaeL.,':
'" Det pUcil'egne s herved, Cl t Je ovenncvvn Le af UJ.valge t tilsag te Ilioclifika-

'i~

Lio{lE;r uJ de onfl6rtel:'unk ter b) oS d.) vil blive opruthold t, og der
'is

rincleu da ikke at v~re G1'W1Jtil ~t opLage disse Uodifikationer som
ri

forulUle l'enll.e Punk ter i Kenu.els en i elenne 3ag •..
HVb.dLlernJ...sLBr::.;~ut!1ing;:;::;p0ri\sfllaalet angaar, da skal l'Ur0:3t

med Hensyn Lil deLte OJIll;.;l'l.,,:...>, at IIøjbjerggaard, som det er dolmwen-

Leret, pr. l. Oktober 1.39 er vurJeret til ~jendomsskyld 100.000 Kr.,

Je:cuf LTx'Wi,lv/;;.,ruien80.600 1\.1'. og cl t G.ldT.lens l'illiggende el' ter Jet

oplyste er ca. 70 Jodr • .Land, hvoraf ca. 60 l'dr. Land er inddraget

under :b'redningsplanen.

P:colJriet, ...r Gullllann (~ør ga-ldende, a t naar Bj endommen er

vurderet :som anført til ~jondod.lsskyld ca. 1150 Kr. pr. l'å. Land, da

er der herved tillagt den V~rdier udover den rent landbrugsm~ssige.

Naar Fredning ::.;ombegært bliver iv~rksat, vil Gaarden imidlertid, som

han videre h",vder blive reduceret t.il V.:.:r<1isom ren Landbrugsejendom,

og dot endda lIled visse uf irednincun rølc..',and.e Ulemper. Arealernes
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VwrJi som Landbrugsejendom vil imidlertid, som det videre h~vdes,

efter Joruens Kvalitet ildce kum10 answttes Lil mere end 35.000 Kr.,

weuens Arealerne unuer de nuv,-,-reIllle .l!'orhold , bolt saa uden Frednings-

tJervi tu t, lllua p,Ll'egnes unuer i1811;:;yntil lJunyt t.. e ls esrnuligheder ved

Salg :..l.tkuyme udl;rinc;otJ til 10) .000 Kr., og herefter paastnar 1'1'

et,,",r Gulldann don lmm tilkolllluende ~r:; Latning ansat til mindst 70.,

Kr. retLest ut lorhøje til 75.000 Kr.

}'reuninc;sn'..:vn8t !lar iwl[\aaenJe besigtiget Gaardens Are

013 har uerhos til "ns'J.;:tt",lGe uf .Gr3t..aLnil1./jen haft sagkyndig 1\s5i

.:Jl,ance ved de '-li N~vnet u-::rLil Lilko.1JLe i;ill;l1.d,Lanuvb.;:senskol:ilIliss

Gaal'dejer A.C.idlJers011, 131øJ1LlbyveGLer, ae; IJaildv<Lsenskommissl1;r, A

tekt Volwer Jells<:m, J-entofLe.

:b'reLlninbsn""vllet 1ll<.t<.J.finele det uuenfor 'fvivl, at

bjerg3uard er vurJeret Lil ~jendoJ!l3ukylLl Lil 100.000 Kr., Jeruf

lTrullJ.vJ.rdi Uo. 600 Kr., U,- Inc:.Cl Jer u8rved v<..VreLillagt

o~ storre V~rJi enu uan 1~0brugsm~~8ige, idet nemlig Gaardens

.JOlllren .Lun<lbruSse j 0n<lom tJi'L·"r Uell.3 ~'o.cholc1 til Areale t,s ringe

kor'n ut JOll11lle ikko vilJ.e KWHlclkV<..lilicere den til AnsliJttel::>e ti

V·";l'uier SOll1 ue [lId Ol' te. l'ua uen [(Huen oJide maa det imidlertid -

det ...;kønne::J - an Ld..;es , ,-t den S~tCl. ,-,ant som pr. l. Oktober 1939

loreLugne Vurdel'inJ Lil .ujclndolll...,:..kyl_, lle Lap hu.r taget de udover

J_G lunuLrugsw_ssige 10r~li~w~l1ue i~ruiEr i ~dLrugtning og heref

.3~lllt iLle t Ll()t ikktl Kan ~ll.Je,-, :':0d t,;, j ort 1'01' Ha.:vnet, :J. t J0r siden

:"elu ve VunldriL,.~ er Lilkollll.lt::L V._rJi.Lorhøjc:lse uf .Qetydnillg 1'01'

G-Lt~rden, findes d0r ikkd ut kunne H;gn8s ,ned højere V&.;rdi erw de

nysn, ..wll te VUl'deril1,~ uu tryk Le vaJ. Jlnsd.;LteL3en af .Grs ta tningen l'or

ning.

I i

~nJvld~re iinJ.e.J ~dr ikke vad ••nci<..VLteluen af BrsLaLnillden

<.:.tkunne tuoes .,.",re i .u8Lruotnillu <:lnd U.e Are<.J.ler, ca. 60 'fdr • .LClnd,

som bliver belagt med ~redllingu::Jervitut.

Grunuvwrdien, 80.600 Kr. bliver nu efter Gaardens Area~,

ca. 70 Tdr. Land, ca. 1150 Kr. pr. Td. Land. Naar Proprietær Gul-

mann gør gældende, at Gaardens Værdi ved Fredningsservitutten bliver

reduceret til 500 Kr. pr. Td. Land, nemlig dens rent landbrugsmæssige

Værdi, da findes dertil at maatte bemær!<es, dels at Værdien for
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Gaarden som Landbrugsejendom efter det for Nævnet oplyste maa an-

tages at ville udgøre en Del mere end 500 Kr. pr. Td. Land, dels at

Fredningsservituttens Bestemmelser ikke skønnes helt at ville betage

Gaarden de værdiforhøjende Egenskaber, der har ført til Vurdering til

Ejendomsskyld som den stedfundne. Gaardens V~rdi med Fredningsser-

vHutten findes herefter ut lcunne ans(J.;ttes til 800 Kr. pr. 'rd. Land.

Dette giver en lieJ.uktion i ~Lrhold til den nuv~rende V~rditilstand

df 350 Kl'. pr. 'ru. Luuu, o~) ~lt:;tte ..>kulu.e for de ca. 60 'rd. 1anu, clc:r,

"OIU unført, kOriUller i .D-.;tl'c.gLnilJ.g, b<3tyu.e ",n .8r:::;tatning uf 21.000 Kr.

H<lrved lJl8.<.l. imiulertid tages H<:!nsyn til, at Pl'opriet<.:r Gu1J:lunn !nu.....

c.lllta ,<':0 01' ter iv,~:<.'1cjUL l!'rodllin:~ d t kun1le fau EjenJommen olJlvltrJerc L

Lil .c;j~llJ.OLlfj:Jk.vllJ.og Jenne uerv",d nedsaL o~ unJer 11ensyn hertil

findes llen lW.m Lilkollllllende ~::csi,atning du <..t kunne anmettes til

20.000 Kr •

.J:.fLel' det om ]'redllin~cns viJere }'orr.laal oplyste, :.;kønnes

der at V<l.re i!'øje til, t bringe .BeGtem1JJelsen i lJaturfrednin1jslovens

§ lf, sidste Jtykke, Lil hnv~ndelse, saaledes at det paalægges Kø-

lJenl1avns ug P.ceder J.L ,)U01'g KOlilllJullc:r- Lier hul' v""ret reprwG en Lere t

ved ~redningsn_ynets ~ldsLe wolle i ~u~en - ~t uurede en Del af hr-

:JLatnin;.;en, hvilkon Dt:ll .Lindes at kunne uestemmes til en Trediedel

for Københbvns og en ~dwLendeJel for ~rederiksbergs Vedkownende.

iJ:m 0vrig,j ..Jul ~.L' ~r::;'u.tninuen ,lliv()r i Henhold til Naturfredning:s-

10YdDS ~ 17, l. Jtk. aL uJreae wc:d llulvdelen af ~tatskassen og J~n

anu.011llalvJel uf l-~øben.lluvll':' Amt~lonJ.

li(;e }riOl'iGcLer, 1.,<}11 clt (.1...: L, ",Olil iorholJellE:: er, findes at lcu.llne

undlucl~s ved Jelll18 Kenu.elsG ...te tnl,fl'e 13e:.;telllJllelse i f'ledi'ør af Hatur-

freu.llinc.;sloycUS ~ 14 OJil .c:r..,La.inin1j81W r'ordeling mellem Bje:l:en og Lie

anLire beret·l,igede. D....rirnoJ iJlivcr <let uL J.·a~t:swtte ved Kendelsen,

at J::rsLutningen ih.k8 vil kunne uJbetC:tles til .c;jeren uden Panthuver-

nes :Jumtyld:e.

lierefter b~steJllill8s:

I 1,leJfo1' ui' Haturfredllincj:Jlovens § l første Led iv",rksa.Jttes

der .b'rednin!; uf Lie lU8uler uf .c:jendomll\0n Højbjergguard i SøllerlJu

.:3ogn, der er il1dJr<.4L\eLU1Hler den ui' Overf.l'8dningsl1""vne t den 28. Ju-
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følgende (jtI'. vedlugte K0::.'t;;;kitse) :

l) lJ:.. t:r' • l~.c• 12li Jverod DY, ...lølh:rzd Jogn,

2) ll1::<tr. Ll". )ub :":lll.., td<J•

3) l1lutr. lJ:C. 5a srll~Lds • , !!led Unlltuge1se uf Arealet Vest for en

Linie 75 m fra !'.l...LrkvclJ en lang::; w.ltr. Nl' • 5i's Vestsl\:el, og

•
Dis se 1I.re...Ller :fredes su~leu0s, at '1ils Landen paa

iL:h.e lllu.i.l.l·urLlHdre;.;, ;ll<.:nu.e "l~L:.l uJelukkcmde lmnne uJnyttes

SUlll1l1el.w.acle "om hill til •

h~vllli~ er d~t uden Overfrednin~sn~vnets Tilladelse

Cl) at opfJrc: DYGnin::"clr _.1 vlll1V"I' II.:.. t, lWx'Ulld",r

huse (.;ller unL.r'inuB ~llld.re lwll'c tll.inuor, dGr kan virl(e mis j}r

herunder 1eu.nintjdlJluster uG li,sn.,

b) c:. L fj8TllO 11°681, .olllll<:ll:...t ..ti' Jc:ln pua Areulct staaende Beplant

af 1'1'""er, Buske uL leveud" Hegn,

c) u t l'ure Lu~)c UO...>c11l)':, pL.lll Lni!l"; C,(f Are:...18t udover VeJligehal

af den exldtdrcnu.e,

d) aL lUl·cLal:.0 ,ugruvniilb ",1101." .l:'auf:vldnin~ nf det naturlige

J OrdGlllOn,

dyd i'or en Linie lJO Hl llord i'or LJ.iJ.tr. ltf. 5a I s SyJ.skel,

4) elen Del uf l.ldtr. Nr. 4i, der ligger indenfor 150 m fra 1tude

~kov •

e) <lt opfylde doer og h'lllhuller ~ller bt Jenytte disses Bred

til ...1.1.·1t......niu,; -li ,;'l.'lald,

[) at nedbryde JLen0_rJer .

.c:nu.vi<lere JllCli:i der ikke u<len Overfredningsn,))vnets l~i

Indeise unl~~wes Veje eller Jtier eller tilstaas tredjemand

Vojr2ttighdder over Arealerne.

}'or elen 8L:..uletles l!aUlugte ]i'rednillg tillwgges der Bjeren,

l)ropriet<l.-r Gen-t GuhH:lnn 8n ~rCl l-u.tnillg uf 20.000 ler.

Ai brsLutnin~en uJredeu en fredjedel uf Københavns Kom-

mune og (.;n .l!'''lln',endeu'21 [ll i!':ceueriksberg Kommune. Den herefter re-

s~erende Del af .c:rs~atningen uuredes med Halvdelen af Statalcassen

og den anJen Hli1vdel af KølJenhavns Amtsfond.

BrsLatningen vll iJcke lmn.llt; uuu:tules til Ejeren uden

•

t'rJ. l'J.l1thuverlld i lIøjbjer ..uJ.aru.
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DissenD:

r.ledlem af }'rdJl1inbsn, ...vl1ct, Jl.ulLsraadslfJedlem Grøn vil

fa::;-\'Sa;; t te u8n i)~l uf .brGtatninG ...iil, SOlfislml udrede;.; af Københavns

0[; }'re<lerikslJergs KOlJJillUner:.il ialL 50ib af hrstatningens JJe10b,

<.l t foru.8le !laa tle to KOlnmuner efter iolke tal.

lredl"dn...;sn_vnet .Lor Købenliuvns Amtsl'aadskreds,

d~n 3. Juli 1940.
lIeiLic-J 0Y6ensen •
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00756.00

Dispensationer i perioden: 03-02-1964 - 02-03-1988



r
REG.NR.751

u D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, den 3.februar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 438/40 vedrørende fredning af arealer af "Højbjerggård",

4t matr.nr. 12a m.fl. af 0verød by, Søllerød sogn.
I den af Overfredningsnævnet den 6. december 1940 af-

I'

sagte kendelse bestemtes bl.a., at de pågældende arealer fredes
således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men at de udeluk-
kende skal kunne udnyttes på samme måde som hidtil.

I skrivelse af 15. november 1963 har højesteretssagfører
Ebbe Suenson for vedkommende ejer ansøgt om, at fredningen må blive
ophævet for så vidt angår 2 arealer på henholdsvis ca. 100 m2 og
400 m2 af den af fredningen omfattede ejendom matr.nr. 5~ af 0verød

".

by, Søllerød sogn, hvorved grænsen for fredningen vil være samme n-
faldende med byggegrænsen ifølge byplanen, som er godkendt af Søl-
lerød kommune, fredningsplanudvalget og byudviklipgadvalget.

Andragendet er vedlagt en den 3. april 1963 tinglyst de-
klaration om fredning af den nordøstlige parcel af matr.nr. 5~
(nu 5æ) smstds. og den østlige parcel af matr.nr. 5~ smstds., ialt
ca. 1900 m2. Påtaleberettigede i henhold til deklarationen er
fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Da Overfredningsnævnet herefter kan tiltræde den ommeldte



•

. .'

-2-...
ændring af fredningens grænser, vilOverfredningsnævnets kendelse
være at ændre i overensstemmelse hermed

T h i b e s t e li m e s:
Den af Overfredningsnævnet den 6. december 1940 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer af "Højbjerggård", matr.
nr. 12~ m.fl. af 0verød by, Søllerød sogn ophæves for så vidt an-
går de på vedhæftede kort nr. KØ 124 med bogstaverne A og B angiv-
ne arealer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
-' j"':)/::rtJ./;(..-8 --i __.c/t:.~-/~u:.-0

Kaas-Petersen
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REG.NR.

Gade og hus nr.: Anmelder: I

I

j
Matr. nr. l du, Holte
Vedbæk sogn m.fl.

by,
Overfredningsnæ'met,
Nyropsgade 22, 4.,1602KØb~tiJ~
6. april '{9', 3
Ofn. 1981/68.

Ministeriet for kulturelle anliggender,
Nybrog:de 2,
1203 Kobenhavn K.

Med skrivelse af 30. jar_uar 1973 har fredni~gG~~~8~ for
K~ben}:'8.v:tlSamt forelagt spørgs::nilet om indretn~ne ar golfb.l.>l,,:på
arealer syd for HøJe Sand bjerg, d~r for nogle af areale:C:l-=:sved~c:J-
:nende e~ u..."1dergivet Overfredningsnævnets ko:npete:lce i :neG.i'ø~· af :re:i·
ningske~delser afsagt af overfredningsnæ~let.

De arealer, der so~ terørt af det foreligge~je pro~e~~ el'.undergi 'JS ~ Overfredningsnævnets kompet ence, er f21ge!1..ie :
;/a) areal af matr. n~. 5 ~ 0verød, omfattet af Over:reo-

decembEr 1940 o~ fredr..ir:gd.f a't';;a]erningsnE:VL'le:skendelse af 6.
af "E:2l~e Sa11.dbjerg",

\/
b) areal af matr. nr. l tæ Holte, omfattet a: Overrred-

ningsnevnets kendelse af 23. oktober 1956, ~ ~
c) areal af matr. nr.(2 a Holte, af tid1i~ere 2 d, ~u l bæ

l/ i5J~t7 - ~ - -Holte, og af 11 ~ , alle om!attet af Overf:cedni~&s~æ~let~ ken-
delse af 22. ~uni 1970 om fredning a:::' arealer melle1:1Høje Se.ndbjerg
og Kir~esk')vene.

ha~
der
er l Deklaration af 2/7 1976 (ofn - 1981/68), lyst 5/7 1976,
Højl indeholder vilkår for anlæg m.v. af golfbane.

Vedrører fredninger under REG.NR.e .0756.00.1,
og •4737 •OO .1 .

.2/.09.00.1med

er I

bes' FULD TEKST SE REG.NR. .4737.00.1

bep.J.i::ULl,,_J.J.H~t:::l.L..!·UL·sa V1.ut e....'1gårde arealer, som tilhører Fonden for Bj~

Foto venter



REG. HR.

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 2. marts foretoges for Fredningsnævnet for

Københavns amtsrådskreds:

• F.S. 23/1988: Ansøgning fra Søllerød kommune om til-

ladeise til etablering af Højbjerggårds-

vejs forlængelse (vejprojekt inden for

lokalplan 66 - korbilag A-B)

Overfredningsnævnets kendelse af 6. de-

cember 1941.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 17. februar 1988 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 29. november ~987 fra Grundejerforeningen

Øverødgård v/Katrine Steen til Søllerød rådhus.

3) fotokopi af skrivelse (udateret) fra Søllerød kommune, teknisk•e udvalg, til Peter Poulsson, rådgivende ingeniør.

4) fotokopi af udskrift afnævnets forhandlingsprotokol for den 9.

oktober 1987 F.S. 52/1987.

5) fotokopi af kendelse af 8. juli 1940 afsagt af Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds.

6) fotokopi af Overfredningsnævnets kendelse af 6. december 1940.

7) fotokopi af skrivelse af 25. maj 1981 fra Boligfonden Bikuben -

beskrivelse af forslag til udstykningsplan.

8) lokalplan 66.

tt 9) kortbilag.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. J'!J O:) /1'" 1/6 au.

Foto venter
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lo) skrivelse af 23. februar 1988 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen
gil nævnet.

11) skrivelse af 24. februar 1988 fra nævnet til medlemmerne med påteg-

ninger.

Sagen har cirkulere,t og der er i nævnet enighed om at
meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrageren/kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljømi-

nisteren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan ud-

nyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 2. marts 1988.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644
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28. januar 2013  J.nr.: NMK-522-00090   Ref.: Lisbeth Toft-Petersen, LTP-NMKN 

 
 
AFGØRELSE 
i sag om terrænændringer og anlæg af sti mv. i Søllerød Naturpark 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-
ningsdispensation).  
  
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Københavns lovliggørende dispensation 
af 15. marts 2012 til bibeholdelse af maskinstien og til retablering af et område ved Vidnæsdam, 
hvor der er udlagt jord, på Søllerød Golfklubs arealer i ”Søllerød Naturpark”. 
  
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                                
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Ruders-
dal, der har gjort gældende, at den omhandlede sti er meget skæmmende i landskabet og at det ikke 
er tilstrækkeligt at fjerne det udlagte jord ved Vidnæsdam.  
 
Sagens oplysninger 
Naturstyrelsen, Hovedstaden har på vegne af brugeren, Søllerød Golfklub, ansøgt Fredningsnævnet 
for København om lovliggørende dispensation fra en række fredninger dels til bibeholdelse af en 
anlagt befæstet sti langs cykelsti nr. 13, dels til udlæg af jord på et ca. 500 m2 stort vandlidende 
areal vest for Vidnæsdam.  
 
Stien er placeret på matr.nr. 5ct Øverød by, Søllerød, 1bæ Holte by, Søllerød og 1bz Holte, Holte og 
er omfattet dels af fredningsdeklaration af 3. april 1964, dels af Overfredningsnævnets kendelse af 
6. december 1940 vedrørende fredning af arealer af Højbjerggård.  
 
Deklarationen har til formål at bevare det skønne og karakteristiske landskab, som nu findes og som 
væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, ellemoserne, levende 
hegn, trægrupper og enkelttræer. Deklarationen indeholder et forbud mod at anlægge veje og stier, 
udover hvad der er nødvendige for ejendommens drift. 
 
Overfredningsnævnets kendelse har til formål at bevare arealerne i den nuværende tilstand. Kendel-
sen indeholder bl.a. et forbud mod foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon.  
 
Området ved Vidnæsdam er ligeledes omfattet af deklaration af 3. april 1964 samt af Overfrednings-
nævnets kendelse af 23. oktober 1956. Det fremgår af deklarationen og af kendelsen, at det uden 
fredningsnævnets tilladelse er forbudt at fjerne nogen som helst af den på arealet stående beplant-
ning, træer, buske og levende hegn, at foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jords-
mon og at opfylde søer, vandhuller, grøfter, grusgrave og lign. eller at benytte disse til aflæsning af 
affald, sten, jord og lignende.  
 
Naturstyrelsen, Hovedstaden har i ansøgningen anført, at stien (maskinstien) er anlagt for at adskille 
golfklubbens arbejdsmæssige kørsel fra den offentlige cykeltrafik på cykelsti nr. 13. Stien fremstår 
med grusbelægning og er indpasset i landskabet. Stien fremstod allerede i 1995 som en befæstet sti, 
men der er opstået tvivl om stiens lovlighed. Det er Naturstyrelsens vurdering, at stien er nødvendig 
for golfbanens drift. Kørsel med golfklubbens maskiner på den offentlige cykelsti vil efter Naturstyrel-
sens vurdering medføre risiko for uheld og være til gene for offentlighedens færdsel.  
 
Søllerød Golfklub har i 2007 udlagt jord på et ca. 500 m2 vandlidende areal vest for Vidnæsdam i et 
anslået 5 til 10 cm tykt lag. Jordpåfyldningen skønnes at have ført til, at området fremstår mindre 
vandlidende end tidligere. Der er endvidere etableret en overgang over den åbne grøft ca. 10 meter 
fra dammen. Naturstyrelsen har foreslået, at arealet retableres ved afgravning af pålagt jord inden 
for et nærmere angivet område, hvorved der skabes et jævnt fald ned mod Vidnæsdam og den åbne 
grøft. Styrelsen har endvidere foreslået, at et andet nærmere angivet område afgraves for ligeledes 
at få et jævnt fald ned mod grøften. Området var tidligere en oplagsplads for grus mm. og fremstår 
nu bevokset med kvælstofelskende arter som brændælde, tidsel mm. Styrelsen har også foreslået, at 
overgangen over grøften ved Vidnæsdam fjernes. Styrelsen har anmodet fredningsnævnet om at 
godkende de foreslåede retableringsarbejder. 
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Fredningsnævnet har meddelt lovliggørende dispensation til bibeholdelse af den anlagte sti 
(maskinstien). 
 
Fredningsnævnet har endvidere efter en samlet vurdering tiltrådt, at det er tilstrækkeligt at fjerne 
den udlagte jord på de områder, som Naturstyrelsen har foreslået med henblik på lovliggørelse af 
forholdene ved Vidnæsdam. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i klagen anført, at begrebet ”Søllerød Naturpark” opstod i 
1960´erne efter et langvarigt fredningsarbejde som betegnelse for et nogenlunde samlet fredet 
naturområde øst for Rude Skov strækkende sig fra Høje Sandbjerg i nord over Rygård, Gl. Holtegård 
til Kirkeskoven og Attemosegård i syd.  
 
Landskabsbilledet frembyder en variation, der spænder fra det sydlige dalområde, præget af skov-
bryn, småsøer og ret stejle græsklædte skrænter, over det centrale områdes bølgende overfladefor-
mer med en række småsøer, moser, trægrupper og vide græsmarker til det nordlige dalområdes 
græsklædte former, hvor terrænet igen hæver sig mod Rude Skov og Høje Sandbjerg.  
 
Der har siden midten af 1970´erne været golfbane på et ca. 50 ha stort areal i ”Søllerød Naturpark”. 
I forbindelse med dispensationen til etablering af golfbanen blev der stillet en række vilkår, herunder 
om indretningen og beplantningen i området.  
 
Foreningen blev i 2009 opmærksom på en række overtrædelser af fredningsbestemmelserne og af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og gjorde tilsynsmyndighederne opmærksom herpå.   
 
Søllerød Kommunen og Naturstyrelsen, Hovedstaden har på den baggrund ansøgt fredningsnævnet 
om dispensation fra fredningerne med henblik på lovliggørelse af de ulovlige forhold.  
 
Foreningens klage vedrører fredningsnævnets afgørelse vedrørende retablering af området ved 
Vidnæsdam og den anlagte maskinsti.  
 
Foreningen finder ikke, at det er tilstrækkeligt at fjerne 10 til 15 cm jord med henblik på retablering 
af forholdene ved Vidnæsdam.  
 
Foreningen har henvist til de tidligere overfor fredningsnævnet fremsatte bemærkninger og har 
særlig påpeget, at der ikke er tale om et ”vandlidende areal”, men om en del af et fredet sø- og 
moseområde, hvor det efter de for området gældende fredninger er forbudt at fjerne beplantning, at 
foretage afgravning eller påfyldning af den naturlige jordsmon og at opfylde søer, vandhuller, grøfter 
o.lign. For så vidt angår områdets landskabelige værdier har foreningen henvist Overfredningsnæv-
nets bemærkninger i kendelsen 1956.   
 
Golfklubben har gennem en flere år udført omfattende terrænændringer i og dræning af området 
ved jordpåfyldning, opgravning af grøfter, udskiftning af tidligere dræn med dræn af væsentlig 
større diameter og gennemført ny dræning. Derudover er der foretaget ulovlige rydninger i den 
naturlige sø og mosebevoksning omkring Vidnæsdam. Disse foranstaltninger har ført til at området 
nu henligger som et tørt græsareal.  
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Efter foreningens opfattelse bør moseområdet og beplantningen retableres. Det er ikke tilstrækkeligt 
at fjerne den udlagte jord inden for de af Naturstyrelsen angivne områder.  
 
Den omhandlede maskinsti fremtræder meget skæmmende i landskabet. Stien har ikke tidligere 
været nødvendig for golfbanens drift og foreningen finder heller ikke, at stien i dag er nødvendig for 
driften. Foreningen har henvist til andre befæstede køreveje og markveje samt befæstede stier i 
området.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fredning, når det 
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i 
stk. 1, eller hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemfø-
relse af fredninger, jf. stk. 5.   
 
Naturstyrelsen, Hovedstaden har på vegne af Søllerød Golfklub, ansøgt Fredningsnævnet for Køben-
havn om lovliggørende dispensation fra en række fredninger dels til bibeholdelse af en anlagt befæ-
stet maskinsti langs cykelsti nr. 13, dels til retablering af forholdene ved Vidnæsdam, hvor der er 
udlagt jord på et ca. 500 m2 stort areal vest for området.  
 
Det fremgår af sagen, at stien har eksisteret i en længere årrække. Stien fremtræder som en befæ-
stet sti på luftfotos fra 1995 og indtil i dag.  
 
Fredningsnævnet har på baggrund af besigtigelse og med henvisning til de særlige forhold, der er 
anført af Naturstyrelsen i ansøgningen, meddelt lovliggørende dispensation til bibeholdelse af 
maskinstien.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets afgørelse. Det 
er indgået i nævnets vurdering, at stien ifølge luftfotos i hvert fald har ligget på stedet siden 1995 og 
først i 2011 er blevet påtalt af myndighederne.  
 
Fredningsnævnet har ligeledes på baggrund af besigtigelse og efter en samlet vurdering meddelt 
dispensation til retablering af arealet ved Vidnæsdam i overensstemmelse med Naturstyrelsens 
forslag. 
 
Naturstyrelsens forslag til retablering af området indebærer, at såvel det udlagte jord som overgan-
gen over grøften ved Vidnæsdam fjernes, idet der samtidig foretages yderligere fjernelse af jord i 
området, så der skabes et jævnt fald ned mod Vidnæsdam og den åbne grøft.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets 
afgørelse. Det er nævnets vurdering, at området efter den foreslåede retablering vil fremstå mere 
naturligt og med tiden igen blive mere fugtigt.   
 
Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet som klagemyndighed alene kan tage stilling til de 
forhold, der er omfattet af Naturstyrelsens ansøgning om lovliggørende dispensation og af frednings-
nævnets afgørelse.  
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Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns dispensation af 17. februar 2012. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Lars Busck 
Fredningskonsulent 

/ Lisbeth Toft-Petersen  
Fuldmægtig 

 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 
 
Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk – FRS nr. 21+56/2011 
Naturstyrelsen, hovedstaden, HST@nst.dk  j.nr. NST-52450-00031 
Naturstyrelsen nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, afdelingen i Rudersdal, rudersdal@dn.dk 
 
og pr. brev til: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal 
v. Bill Arthy 
Klosterhaven 8 
3460 Birkerød 
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