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REG. NR. r:!~..t

Udskrift------------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •-----------------------------------------

Aar 1946. den 25.Januar. afsagde Overfredningsnævnet paR
Grundlag ef skriftlig Votering fØlgende

K e n d e 1 s e
i SBgen Nr. 505/1942 angaaende Fredning af en Del af Matr.Nr. Ib af
Bistrup By. Birkerød Sogn:

Efter et der ved en af Overfre~ningBnævnet vedteget Fred-
ningsplen for Omraeder i KØbenhevns og FredAriks~arg Amter ver lagt
forelØbigt Fredningshaend paa Omraeder Nord for Furesøen. bl.e. pea
Area ler hØl'ende under "Bakkegaarden". har Ejeren af denne Ejendom. Di'-
rektør Schou-Kjeldsen ved Overretssagfører Raeschou. Hillerød. endraget
om Tilladelse til Bebyggelse af en Del af Ejendommen betegnet som
Parcel 801 ef Matr.Nr. Ib Bistrup By. Birkerød Sogn, i et Udstyknings-
forslag vedrørende en Del af nævnte Matrikulsnummer.

Dette Andragende blev afslaaet ef Overfredni~gsnævnet
under Henvisning til, at det ved Udarbejdelsen ef Fredningaplanen for det~
Omraade har v~et Tanken. at Arealet mellem den projekterede Turistvej
Nord om Furesø og Søbredden saevidt muligt skal friholdes for Bebyggelse
af Hensyn til Udsigten fra Vejen.

Ejeren har herefter rejst Fredningssag vedr~ende den
nævnte Parcel 801 i Henhold til Naturfredningslovens ~ }l, j1'r.Lov Nr.
129 af l3.Aprl1 19}8. sagen er af Fredningsnævnet for Fraderiksborg
Amtsraadskreds udvidet til ~t omfatte alle Parcellerne 1 Udstyknings-
forslaget, og der er ved Fredningsnævnets Kendelse 1 Sagen ef l6.Juli
1942 pealegt Omreedet saalydende Servitut:

l) Aree1erne fredes sasledes, et Tilstanden paa dem ikke maa forandres
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men de skal udelukkende kunne udnyttes pee s~mme MA~de som hidtil.
2) Det er navnlig forbfidt.

a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, skure eller
anhringe andre Indretninger, der kan,virke ~ispryd~nde, herun-
der Ledningsmester o~ lign.,

b) at foreta~e AfBravning, Opfyldning eller Oppløjning af det
l

naturlige Jordsmon eller at henkaåte Affald derpaa,
c) at opfylde Vandhuller eller at benytte Søens Bredder til Hen-

lca stning af Affald,
d) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller ud-

tynde den paa Area~et stAaende Beplantning ef Tr~r, Ruske og
levende Hegn,

e) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse et foretege Beplant-
ning af Arealet udover Vec111ge,holdelae ef den eksisterende,

I

f) uden Fredningemyndighedernes Tilladelse at anlægge veje eller
stier, eller at tilstaa Trediemand Vejrettighede~ OVer Arealerne.

l Erstatning er der tillagt Ejeren 1.000 Kr., der
skel udredes med }/9 ef KØbenhavns OB Frederiksberg Kommuner fordelt
efter Folketel, med 2/9 af Frederiksborg Amtsfond og med 4/9 at stats-~

)

l

kassen.
.Kendelsen er indanket af Ejeren, som er imod Fredningen

r-,og i hvert Fald kr~er en betydelig Forhøjelse af ~rstatningen, og af
KØbenhavns Magistrat og Frederiksberg Kommunalbestyrelse, som ikke
mener, at Kommunerne~Beboere har den overvejende Fordel af Fredningen.

overfredningsnæwnet har den 20.August 1945 besigtiget
det paagældende Omraade og forhandlet med Ejeren og dennes Repræsen-
tant, Overretssagfører Rasschou, Hillerød.

Da det ved denne Lejlighed ikke 'lykkedes at n88 til
Enighed om Erstatningsspm"gsmeelet, anmodede man i·MedfØl- af Natur-
fredningslovens § 20 Taksationskommissionen vedrØl-ende Naturfred-
ning om at fa stsætte Erstatningen p8a det i Næwnetø Kendelse angivne"
Grundlag. .,;

Kommissionen har den 28.september 1945 besigtlget
Forholdene 1 Marken og givet Ejeren og de med ham mødende samt
Fredningsmyndighedernes :Repræsentent Lejlighed til at udtAle sig.
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Taksationskommissionen her derefter i et MØde den ll.

Oktober 1945 fastsat Erstatningen til Ejeren - for Fredning ef det
peagældende Areal som bestemt ved Frednipgsnævnets Kendelse af 16.
Juli 1942 - til }.OOO Kr.

J)8 Overfredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde den ef
Neturfredningsn~vnet den 6.Juli 1942 afssste Kendelse i segen. vil
denne være et stadfæste med den ef det foransteaende følgende Ændring.

T h i b e s t e m m e s:
Den ef N~turfrednlngsnævnet for Frederiksborg Amtsrsads-

kreds den 16.Juli 1942 efse~te Kendelse sngaeende Fredning ef en Del
af Metr.Nr. Ib af Bistrup By. hirkerøtl Sogn. stedfæstes mert rtenef
det foransteeende f~gel1de Ænflring.

Poul Andersen.
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ateagt at 'r.lnlD8a~YD.t tor 'r.l.rlk8~ori Aat I.n 16. Juli 1942 1

8.... n: 'r.laiD8 at .n D.l at "'1'.•1'. 11»81e'l'1IpB7.
Birker.d 80gn.

,-
',c

r'I i
! '.1 OTer.tr.4D1D18DaTnet.B.k.ndt,.rel.e at ll. 'e'Dr•• r 19'9

~leT 1 Benholl tl1' S')l 1 LOTIr. 140 at' 1. K.J 19', oa .atur.tr.AD1D&~tr.~-,
t tl11ægsloT Ir. 129 .t 1'_ !prl1 19'8 lolt.Ddt 'D lamtet •• turfr.IDia, ••
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p1.n tor B1rk.rød Kommune.omfattende bl •••• at BJerl.Tøt at Blstrup B7.

Blrker'l 80,n, Are.let 87d tor Vd81gt'T'J.n at b.". Lod4.r at ».tr.lr.

ll. BJ.r.n at lette Matr1kulenuu.r. D,lr.ktlZ' B.. loho.-XJ.14•• Il." 101 1II1d-
.' j-;\' 1

1.rt1d 1 1941 .d.J'~'JI •• t Ud.t7k1l1naaforalaator'4'1l D.l·at,•• tr~.r. lb.
• , - 1'1}

ler 11gs.r 814 tor 'ur •••• t1.n læas1t 'molV.at. 08 '&IlaOd.l.4.~.t'.~OT.r-'~", 'l .
,11 tredn1Dg8lU8TDet011tl11ad.18. t11 P~.I'D at~'orel.lt' oata't'., 'P.o.l a, ,1

lad. optøre .7.D1Dg.~.'t11 Somm.rb.bO.l••• UIl4.r"29. !prU 1942:at:_l,O!~"', ,~
;"'( 'Onrtr.dD1Dgla.TD.t dellD.AJUllodlllD1.el l.n'Be"rb1D&.' &t'l.t Tiet"UI;:'~ ;

. tf . l

arbeJII1 ••n at 'relll1DgeplaDenhar Tær.t !~.n. &'·Are.l.t:.ell •• 14'1l I
'l

~ """ I ~" .proJ.kterel. tv.rlatT'J lord om'ur ••• Ol s.rr.lcl'll •• anclt .uli"',";'Skal' :\
triholl •• tor Beb7.,e1•• at B.nqJ1 t11 UI8,.~.n tra VeJ.n., l, :'," ;

Dlr.kt.r: 80holl-;t~e11.'1lhar ~\r.t'I1~;,1' -.'Iit.r< atJ'J,~~Y'.r•

129 at l'. April 19',8 traT.t 'recln1Dg~ea.'~~~.t ~~·OT.r.Il.'.,t:eiaå.i•• -·....
• a f \\'!"llatllrtreIDlacaloT.Il. &1m1D4.11,eBe.t•.ma.l~.. I' "~,,, •

, ," I

~V.cler8agen'har 'el' ... ret at~o14•• '4.', hTOnll:i lD.l~1"'.\,
111111Lai"- t~t.t 8te4' 'etter aesl.rne 1 l*atllzh.WIac_l0T8U , 10....,':0'1
hTorualer "ate"et"bleT be.e'. Paa Kldet 'l~T ter BJl1gheto~ at tal.!

Il I'~'r.dDl ..... ' •• ' T.clr.r. lkk. blot den foran DaTnt. Paro.l. ..n h.l. 4.'
" ,ti ' .
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maa forandres, men de ekal udelukkend. kunne udnytte. paa .amme Maade
som h1dt11.

Z) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygning.r at enhver Art, herundlr Boder, 8kure~ elllr

anbr1ng' andre Indretninger, der kan virke mleprydende, hlrunder
Ledn1ngsmaster og lign.,

b) at for.tag. Afgravning, Opfyldning eller Opplø3ning at 4et natur-
lige Jordsmon .ller at henkaste Affald lerpaa.

o) at opfylde Vandhuller eller at benytte Søena Bredder tll Henkast-
Iling at Aftald,

4) uden fredningsmyndighedernes filladelse ai tJerne eller udiyn4e
4en paa Arealet staaende Beplant~ns at ~r.er, Bueke og leven4e
Hegn,

e) uden Iredningsmyndlghederne. ~illa4elae at toretage Beplantnlng
at Arealet ~dover Vedligeholdelse at 4en eklieterenle. .'

t) uden Iredningsmyndighederneø ~illa4,lee at &Dl"'1 'e~e .~ler Stie.
eller at tilstaa ~re41eJllandVeJretUghe4er over Are.lerae •.

Paa Mødet blev det at Ko~Unel~,D1.ren i Blrklrel OP171~. at
.ur ••••tl.n .ft.r 4e ved 4ene Flanlælg~.e 'ru(ne.J.ttal.~ ikte kan
beD7tte. øom AdcangøveJ for Arealerne ~~ngl 'eJIn. BRITiler •• P~lt.
Kommuneingeniøren, at byplanmæssige Ueø87D taler mod en Be'71 ••1.e
at det omhandledl Areal, idet haa .ærl~g pe,ede paa. at Arealet .r.
eaa lavt licgende. under 6 m. over 'ur ••••n. 'and,p'31 •• aalld •• "
at It egentligt Xloakanl.g v11 b11!i YaDekeI!st Ilna.ar.rI1i';:o,
at en Aflednlng at Splldevand til 81v.~ og Saalebr'Dle i •• It.r'at
Bekendtgøreis. at 19. Deoember 19'1 v.4r.rlndl 'an4&f114D1nclaDias
ind.ntor Oplandet tor Xøbenhavns Xommune. laDd1l1lvindiAg.anlæs bl-
nævnt "Sønderø." kun v11 kunne tl1ladea lom In mldlertld1. 'oran-
øtaltn1ll8.

Det blev at Landlnspektør Oltmann opl,." at air kan .kattl'
AAgaDgI.ej til Areallt udi. »1D1itll.e at U411g\'TIJe •• IB4vlt.~.
blev det oplyst, at Bakkegaardln. hVDrtil Ilt Oahaa41e41 A~lal b.-
rer. vll bliTe nedlait Bom Lan4brQI •• aale4e. at 4er lkk. ~or I~.~
ren foreligger nogen luteresBe 1 Arlalete B.var.tee 'Om Bas.

, ,
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Det blev herovertor at Udvalget tor de grønne Omraader an-
tørt, at Arealet maa have stor Betydning tor de talr1ge Paroeller,
hvori Bakkegaarden er eller vil blive udstykket, saaledel at en 'red-
nina nil b11ve til særlig lordel tor di8se.

Birkerød Kommune nedlagde Paastand paa, at det 1kke paalægges
Kommunen at bidrage til en eventuel IredD1D8 at Arealet ..da Kommunen
allerede har hatt store Udgitter til Anlaget at lure.fstien.

Bævnet maa være at den Optattelse, at det omhandlede Areal
bør ttedes. Der er netop her en sauk Udsigt tra lureø.stien ud over
lureelen, som bør bevarese En ~ebyggelse at Ar.alet vil medløre, at
Udsigten torringes. En ~redning at Arealet maa derhoB &nseø tor et
naturligt Supplement t1l Planerne om Ude1gtsve3en ~ord Om 'ure.,en.

lævnet kan t11træde den at Udvalget tor de grenne Omraader
nedlagte Paastand, og det bestemmes derfor, at det ov.Dlor omhandle-
de Areal at Matr.Nr. lÅ B1strup tredes paa de filkaar, lom er nævnt
1 den PaaBtand 80m Udvalget tor de grønne Omraader har nedlagt. ,

Ked Hensyn til den Erstatning, «er maa yde. BJeren bemærke ••,,
at Arealet. som toran oplyst, er mindre egnet til Bebygsel.e pas
Grund at dets lave Bel1gsenhed. En Udnytteløe t1l Bebyssel.e T1l end-
videre medløre væsentlige Udgitter til A~D8sveJ og Kloatanlæs.-
Endelig henligger en Del at Arealet som S~p. Erstatningen tinde. her-,

etter at kunne tastsættes til .ti.r ••1.000.- t

lordelingen at Eratatn1ngsudgitt.n T1~ overe~søtemm.n4e med,
hvad der er blevet tast sat ved en 'redni~ at et Ensareal 1 B.~trup
og StaUDøholt være at tastsætte aaaledes, at Udgitterne udrede •• e4
'/9 at Københavns og Ireder1ksberg Kommuner, tordelt etter lolketal.
med Z/9 at Ireder1købors Amtøtond og med 4/9 at Statskaøsen.

Olrik.

\
I
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Udøkrit tene Ji1it1ghed bekr'!"~ee.•
'redningsnævnet tor 'rede;r1køborg Amt", dell~2. Jali 1942; .'_
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Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Kriminaldommerkontoret dn\ngsstyre\sen

Torvet }-5, 3400 Hilleroo Modtaget \ free Tlf. (03) 2698 00 ml. kJ. 9-12 'l 8. Jt\tt \S83

2 7 /"! '~0rlHillerød den \ 1.,.. 1, ~.),

F.S.nr l 87 /82 •

REG. NR. gy~

UD.tur-::'rcdnincsm:nmo t her e~r.:o (l4,i to til o!:rovc' t I;{ldC.2.von~c Inf,c-
nicrct'" lI./~ O~.lcon~u! t., Uovcdrndon ~, 3',60 1J1t"1~cr(',cJ ~ ar l('dc'~:

n Ang. midlertidig bebyggelse m.v. på areal mellem Turistvej og
Bistrup Renseanlæg i Birkerød.

Ved brev af l. november 1982 har Rådgivende Ingeniører A/S
Oilconsult ansøgt om nævnets godkendelse af midlertidig placering
af rørlagerplads og skurby på fredet areal mellem Turistvej og
Bistrup Renseanlæg i Birkerød i forbindelse med anlæg af natur-
gasdistributionsledninger i den østlige del af Bistrup.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25.
januar 1946 angående fredning af en del af matr.nr. l.~, Bistrup
by, Birkerød, hvorefter blandt andet er forbudt at opføre bygnin-
ger af enhver art, herunder skure, eller anbringe andre indret-
ninger, der kan virke misprydende.

Ifølge ansøgningen forventes pladsen at blive etableret i
marts 1983 og retableret i juni 1983.

Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har ikke haft bemærk-
ninger til ansøgningen.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 25. januar 1946 for sit vedkommende tilladelse
til den ansøgte midlertidige rørlagerplads og skurby i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger af 15. oktober 1982 på vilkår,
at arealet er fuldstændigt retableret og alle effekter fjernet
senest med udgangen af juni måned 1983.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til byg-
t2herren.

./ .
•• ', I ;,:'.,:;; .. ', Hvilt:ot horved Daddelen.
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, \'''0 ..: ')~l....-\.\O ',-

~11 '~LiU "
l' .' L .
LIS Launtsel1 '"

Furmand
v r. I: D !
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•.Ang. hBvning af Furesøstierne i Birl{erød Kommune.

•

Ved brev af 7. april 1981 har Birkerød Kommune, Teknisk Forvalt·
ning, ansøgt om n~vnets godkendelse af h8vning af Furesøstierne i I

overensstemmelse ~ed tegninger nr. 7516 og 7517 af 23. maj 1979.
Nævnet har efter anmodning f~et tilsendt yderligere materiale

vedrørende frednings- og planlægningsforhold udvisende, at ~e berørte
omr~der er omfattet af Qyerfredningsnævnets kendelser af 25. januar
1946 og 9. august 1947.

Sagen er forelagt fredningsr~vnet med anmoanlng om en udtalelse-
lom forventet tilladelse til projektets udførelse, såfremt Hovedstads~

\

r!ldetm ~tte besl utte ikke at s,.enkev3nd~tanden 1 Fures0€.'ntil~tr"J:)kke-
ligt til. at nuværende tilstand af ~~~anlæget kan bevares. I

Hovedstadsrådet har den 4. maj 1981 tilskrevet Birkerød Ko);uTi:.meI

~og under henvisning til tidligere fremser.dt skrivelse af 15. april
1981 til korununen. hvorefter endelig stillingtagen til vandstander.
først kan foreligge ultimo 1982, meddelt, at man udfra et naturfred-
nings~ssigt synspunkt ikke skal modsætte sig, at stierne hæVES, st-
fremt det måtte være nødvendigt, og at kommunen kan påregne eventuElt
nødvendig tilladelse efter naturfredningslovens § 43. Endvidere Ded- I

\

deles. at Hovedstadsrådet, såfremt projektet genne~føres, overfor
fredningsr2vnet kan anbefale dispensation fra naturfredningslovens
beskyttelseslinier samt eventuelle dispensationer til anlægsarbejder
Gennem fredede omr~der.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der har ~en-
holdt sig til fornævnte skrivelse af ~. maj 1981.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af bestE~-
melsen i naturfredningslovens ~ 47 a, stk. l, og fredninv.skendelser
af.25. januar 1946 og 9. august 1947 for sit vedko;.~ende tilladelse
til den ansøgte hævning af Furesøstierne i overenssterr~else med de
fremsendte tegninger nrr. 7516 og 7517 af 23. maj 1979.

Den af rævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påar~es til OverfreQ~l~Z~~=~-
net af den. der har begæret fredningsn:zvnets af:::0:,else,vet"..:c,~;:',,:[._=

[F©~©\f~flIl~err
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amtsr~d. hovedstadsr~det, ko~unalbestyrelsen samt a~erkendte foreni]
ger og institutioner. der.virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens form~l. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58."

Hvilket herved meddeles

Fredning~styrelsen_
Amaliegade 13
1256 Købep~avn K.

'''" /7'1 •• ,"I,. '''~U~I J"
Modlflget I fr~dnln9sstyNllsel'l LIC lo .. ' ."

l· .

~ ...

1'. •
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Fredningsgrænser:
5ammenlaldende med Skel ,~ •
Ikke sammenfaldende metl Skel --_.-

Terrain ai

.lJislrvp lJy
Sogn: .Birke rod

Herred: Lynge - }{ronborg

Amt:Freder;k5borg

MaolesrokSforl;cld /·-"000
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X arurfredningsnævnet for
tit Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: CivildommerkontOret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 42·269800 ml. kL 9-12

.... "".~ ,. c,:-

Hjll~rod. C.c:
11/92

F.S. nr.

Ang. generel tilladelse til pleje af fredede arealer
af Vaserne, Birkerød.

Ved brev af 23. januar 1992 har Frederiksborg Amt, Landskabs-
afdelingen, anmodet nævnet om en generel tilladelse til naturpleje
i overensstemmelse med Hovedstadsrådets plejeplan af december 1987
for fredede arealer af Vaserne, Birkerød, idet er henvist til de
omfattende arbejders tilrettelæggelse.

Plejeplanen omfatter matr. nrr. 1 ~, 3 ~, 3 lk, 3 ~, 4 ~,
1 ~, 5 ~, 5 ~, 1 ei, 1 ~, 1 b..q, 3 ~, 6 .!:!.' 1 .9" 5 ~ og 5 df
alle af Bistrup by, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendel-
ser af 25. januar 1946, 24. august 1946 og 9. august 1947.

Plejeplanen er opdelt i områder, og nævnet har ved afgørelser
af 4. februar 1987 og 17. februar 1988 meddelt plejetilladelser
indenfor plejeplanens områder B og C samt I og J.

Nærværende sag har af nævnet været forelagt Danmarks Natur-
fredningsforening den 29. januar 1992, og Danmarks Naturfrednings-
forening har den 19. februar 1992 svaret med at anbefale, at der
meddeles generel tilladelse til at arbejdet påbegyndes.

Danmarks Naturfredningsforening har forud for de af nævnet
den 4. februar 1987 og 17. februar 1988 trufne afgørelser afgivet
udtalelse som refereret i de nævnte afgørelser.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets kendelser af 25. januar 1946, 24. august
1946 og 9. august 1947 for sit vedkommende tilladelse til den
ansøgte generelle plejetilladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet a: den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturf~edningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Frederiksborg Amt,
Teknisk Forvaltning, landskabsafdelingen .

.JJ~\ 'llZU.UJdi'
L· L . VlS aurltsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommunes Kultursekretariat 
 
Att.: Karin Elisabet Roug 
Rudersdal Kommunes sagsnummer 2018-4770 
 
 
Via e-post: roug@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
 
Fredning af Furesø, Vaserne – fældning af et rødel-træ 
 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til fældning af et rødel-træ på ejen-
dommen matr.nr. 1ei Bistrup By, Bistrup, beliggende Furesøstien 1, 3460 Birkerød. Baggrun-
den for det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 
Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 
 
 
 

Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. 
januar 1946 om fredning af Furesø, Vaserne. 
  
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-78-2018  
 
Den 25. januar 2019 
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”… 
1) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres men de skal udelukkende 
kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil. 
2) Det er navnlig forbudt: 
a) … 
d) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde den paa Arealet ståaende Be-
plantning af Træer, buske og levende Hegn, 
e) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse et foretage Beplantning af Arealet udover ved1ige-
holdelse af den eksisterende, 
f) …” 
 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at Miljø-
styrelsens er enig i Rudersdal Kommunes vurdering i forhold til bilag IV-arter. 
 
Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
  Kommunes fredningstilsyn har udtalt: 
 
” Kommunens har besigtiget træet og har konstateret at det er sundt, men at det er blevet be-
skåret hårdt og derfor fremstår uharmonisk og uskønt. Det er kommunens vurdering, at fæld-
ning af det konkrete træ ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på den samlede ople-
velsen af det fredede areal. Det er kommunens vurdering, at fældning af træet ikke vil være i 
strid med fredningens formål, da det efter kommunens opfattelse ikke vil forandre arealernes 
tilstand og grønne karakter,såfremt der foretages genplantning. 
 
Under besigtigelsen blev træet gennemgået for evt spættehuller, hulheder, sprækker mv. for at 
bedømme om træet kunne være levested for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, jf. 
Habitatbekendtgørelsen. Endvidere blev træets evt. beskyttelse i forhold til artsfredningsbe-
kendtgørelsens § 6, stk. 4 vurderet. Iflg. denne må hule træer og træer 
med spættehuller ikke fældes i perioden: 1. november - 31. august. 
 
Der blev ved besigtigelsen fundet to spættehuller i elletræet. Der blev ikke iagttaget spætter i 
træets umiddelbare nærhed, men den nærliggende elleskov i Vaserne er ynglested for både 
stor flagspætte og den sjældne lille flagspætte. Det var ikke umiddelbart muligt at afgøre om 
spættehullerne eller træet er levested for flagermus. 
 
Samlet set er det derfor kommunens vurdering, at træet bør tillades beskåret, således at de to 
spættehuller bevares. Herved efterlades en overstander eller træruin på godt og vel 8 meter til 
glæde for spætter, flagermus, insekter, svampe mv. Da træet vil stå næsten uden grene og 
blade vil sandsynligheden for, at det evt. skulle vælte ind i klubhuset under en storm være 
minimal. 
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På denne baggrund anbefaler kommunen, at der meddeles dispensation fra fredningens § 2, 
pkt. d, til det ansøgte, på vilkår om, at træet i første omgang beskæres således, at de to spætte-
huller bevares og der efterlades en træruin på godt og vel 8 meter. Træruinen kan efterfølgen-
de fældes i perioden 1. september – 31. oktober, på vilkår om, at der genplantes med en Alnus 
glutinosa, rødel, 3 x omplantet, 14-16 cm (stammeomkreds 1 m over terræn) og at genplant-
ningen foretages på græsarealet på matrikel 1ei, umiddelbart sydvest for klubhuset.”  
 
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig indstillingen fra kommunens fredningstil-
syn.  
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til at 
rødel-træet i første omgang må topbeskæres / stynes til en højde af ca. 8 meter og efterfølgen-
de i perioden 1. september til 31. oktober fældes helt. Det er en betingelse for denne dispensa-
tion, at der genplantes en ny rødel efter nærmere aftale med kommunen som fredningstilsyn.  
 
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt det oplyste om, at træet, der er et solitært træ, er blevet 
beskåret hårdt og fremstår uharmonisk og uskønt. På denne baggrund findes det ansøgte ikke 
at stride mod fredningens formål, når en fældning betinges af genplantning af nyt træ som 
anbefalet af kommunen.  
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 
påkrævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

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

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

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

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

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

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-
talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

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

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

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

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

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