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Udskrift
at

OVERFREDNINGSNEVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
-r Aar 1944, den 17.August, afsagde Overfredningsnævnet Plll!!

Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende
K e n d e l s e

i Sagen Nr. 570/ 1944 angaaende Frednil1g af "Dænpegaard", Matr.
Nr. 12, lå og l~ af TokkekØb By, Blovstrød Sogn, og Matr.Nr.
1;0 ef Børstingerød By,Nørre Uerlev _Sogn, samt Ejendommen Mfltr.Nr. 1ao
og~ae af Takkekøb By, Blovstrød Sogn:

Fredningssagen er efter Anmodning ef Statsministeriet
rejst af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsrspdskreds,
og Nævnet har den 5.Februar 1944 afsagt Kendelse i Sagen, som der-
efter i Henhold til Naturfredningslovens § 19, ;.Stk, er forelagt
for Over fredningsnævnet •

De Servitutter, som ved Nævnskendelsen er paalagt "Dænpe-
gasrd"s Arealer, er forskellige.

I. En nærmere betegnet Del ef Matr .Nr. l!lTokkekøb Hegn.
hvorpaa bl.a. findes en anselig Langdysse, samt enltilstødende Del
l!!fMatr.Nr. l3Q B~Btingerød servitutbelægges 8ea ledes:
l) Der gi ves Almenheden Adgang til at fer'des og opholde sig paa
Area 1 et.
2) løvrigt fredes Arealet s8aledes, et Tilstanden derpa8 ikke
maa forandres •

Det er navnlig forbudt:
". J

. :,~ i a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og. ,',
, '

l' Skure. eller et anbringe andre Indretninger, der kan virke mis=
prydende, derunder Ledningsmaster og lignende,

b) uden Fredningsmyndighede~s Tilladelse et fjerne den paa
Areslet st8sende Bevoksning.

c) uden Fredningsmyndighedernes Tilladel •• at foretage
Beplantning af Arealet,

d) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse et foretage
Afgravning. P8sfyldnlng eller Oppløjn1ng ef det naturli8e Jordø-
mon.

.) at t11staa Tred1emand Vejrett1gheder over Areelet.
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3) InSen Del ar AreAlet mas Udstykkes.
II. Pea Resten af Matr.Nr. 130 Børstinger~, pee Metr.

Nr. l~, den nord for Vejen til ftnæmpegeerd" beliggende Del ef
Matr.Nr. lt og en Strimmel ar Matr.Nr. Ih syd og vest for Matr.
Nr. ld Tokkekøb Hegn lægges følgende Servitut:
l) Arealerne fredes 8aaledes, et Tilstanden pee dem ikke mee roren-
dres. men de skel udelukkende kunne udnyttes p8a samme Maade som

.'
hidtil. Tervegrevning pae Metr.Nr. l~ TokkekØb Hegn og Metr.Nr.
13~ Børstinger~ By skal væJ'e tilladt.
2) Det er navnlig forbudta

a) at oprøre Bygnineer ar enhver Art, herunder Boder og
\ '\ ' -$

Skure. eller at enbringe andre Indretninger. der skel virke mis-
prydende. derunder LedninBsmsster og lignende.

b) et roretage Afgravning eller peafyldning af det natur-
lige Jordsmon, udover hvad der er nødvendigt for TørvegrevnIngen pea
Matr.Nr. l;~ og l~.

c) at foretege Oppløjnlng udOver hvad der er nødvendigt
til Gr~nIngsareelerne. forsvarlige landbrugsm~siBe Fornyelse.

d) at nedbryde Stendiger.
e) et opfylde S "lereller et benytte disses 'Bredder til

HenkestnIng ar Affald og lignende,
f) uden Fredningsmyndighedernes Tilledeise at fjerne el-

ler udtynde den pas Arealerne E1taaende BePlantnIng at Træer, Bu-
ske eller levende Hegn.

g) uden Fredningsmyndighedornes Tilladelse et foretage
Beplantning udover Vedligeholdelse et' den eksisterende,

h) uden Fredningemyndighedernes Tilladelse at anlægge
Veje eller Stier eller tllstee Trediemend Vejrettigheder over
Aree lerne.
3) Ingen ef de under FTedningen inddragne Metr.Nr.re eller Dele

• -I

ef sudenne mas udstykkes udover det til Festseet.telseat'Fred-
ningsgrænsen nødvendige.

III. Paa Resten ar Matr.Nr. Ih og den syd for Vejen til
"Dænpegurdltbel1ggende Del a f Metr .Nr. l~ TokkekØb lægges .aal,--
dende Servitut I

l) Arealerne t'redes sasledes. et TIlstenden pea dem ikke maa for-
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andres, men de skel udelukkende kunne udnyttes pae samme Meede
som hidtil, fortrinsvis Bom Landbrugsarealer. Dog skel Gravning
ef Ler og Grus ~e tilladt i det omfBng, der er bestemt ved den
eksisterende overenskomst med Frederiksholms Teglværker.
2) Det er navnlig forbudt:

a) at opføre Bygninger af enhver Art, udover de til
Landbrugets Drift nØdvendige, herunder Bodev og Skure, el]er at
anbringe andre Indretninger. der kan virke misprydende, derunderi~~: Ledningsmaster oglignende. Tilladte Nybygningers Placering og

b) at opfylde vandhuller,
c) at nedbryde Stendiger,
d) uden Fredningsmyndighederneø Tilladelse at foretage

Beplantning med Træer eller Buske udover Vedligeholdelse af den
eksisterende, dog skal det være tilladt at tilplante eksisterende
og fremtidige Lergre ve med Skovtr'æer.

e) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje
~v-l eller Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Are-
I

'l
'I ', . ,,'
,1

Udformning skel godkendes af FredninBsmyndighederne. Eksisterende
Bygninger mae ikke ombygges eller genopføres uden Fredningsmyndig-
hederne. Tilladelse,

a let.•
,) Ingen af de under Fredningen inddregne Matr.Nr. eller Dele af
eaedanne mae udstykkes udover det til Fsstsættelse af Frednings-
grænsen nøtlvendige.

Peateleret her Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsrees-
kreds, Direktoratet for statsskovbruget og for det under I omhend-

, lede Areals Vedkommende Nationalmuseet.
• I • ~....

I' '"" Der er tillagt Ejeren af "Dænpegeerd" , Propr1etø:r O. Tho-

! ·,t ...

rup, en Erstatning pas 8800 Kroner, som vil ~e at betale til
Østifternes Kreditforening til Afskrivning paa dennes Pantebrev.

Ejendommen Metr.Nr. l~ og l~ TokkekØb er,der pa81agt
samme Servitut' • 110m pas lagt Arealerne under I.

Paateleret her Fredningsnævnet og.Direktoratet for Stats-
skovbruget.

Der er tillagt Ejeren, Snedkermester P.Jensen, en Erstet-
ning p&a 800 Kr.
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Erøtatningerne skal udredes med Halvdelen ef Statskassen
og med Halvdelen at Frederiksborg Amtsfond.

Overfredningsnævnet har den l6.Mej 1944 besigtiget de fre-
dede Arealer og forhandlet med Ejeren af "Dænpegaard" •

Man tilbØd herved at forhØje Erstatningen for Fredning
ef Ejendommen til 12.000 Kr'aner• hvilket Tilbud Ejeren. Proprie-
tær Thorup. modtog.

De Ejeren gennem Segfører El'1k stege her givet Overfor-
mynderiet Transport pes indtil 4000 Kroner ef den hem eventuelt
tillegte Erstatning for Fredning. vil det Beløb. hvormed den ef
Nævnet fastsatte Erstatning er forhøjet. ,200 Kr •• være at udbe-
tale til Overformynderlet til Afskrivning pea sammes Pantebrev.

Ved Overfredninesnævnets Asastedsmøde den lh.Maj 1944 var
ineen møtJt for Ejeren ef Matr.Nr. l!,g,og l!,!af TokkekØb.

Ejeren .Sned~ermester P.Jensen. hAvde skriftligt tilbudt
at sælge Parcellerne til Staten for 1500 Kr.

Overfredningsn~net vedtog at tilbyde. Bt. Parcellerne
købes ef Steten for 1200 Kr.

Snedkermester P.Jensen har derefter i Skrivelse af 24.Mej
1944 accepteret et i Overensstemmelse hermed fremset Tilbud fra
Overfredningsnævnets Side.

Administrationen ef de n~nte Perceller og ef de Dele ef
"Dæmpegsard". hvortil Almenheden skal have Adgang til at færdes
og opholde øig. vil med Samtykke ef Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri være et overtage ef Statsskovbruget.

De Over'fredningsnævnet iøvrigt i det væsent lige ken til-
træde det ved Nævnets Kendelse bestemte. vil Kendelsen være at
stadfæste med de ef toranstesende følgende ~dringer.

T h i b e s t e m m e s:
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Den af Neturfrednlngsnævnet for Frederiksborg Amtsraedl-
kreds den 5.Februar 1944 afsagte Kendelse sngasende Fredning ef
"Dæmpegeard". Metr.Nr. 1:2..l!! og 11:.ef Tokkekø'b By. Blovstrød
Sogn. og Matr.Nr. l3Q af Børstingerød By. Nørre Herlev Sogn. samt
Ejendommen Matr.Nr. l~ og l~ ef TokkekØb By. Blovstrød Sogn.
stedfæstes med de af det forensteaende fØlgende Ænrlringer. nømlig
et Erstatningen til Ejeren af "Da:mpegaard" fornø'jes med 3200 Kro-
ner. som vil være et udbetale til Overformynderiet til Afskrlv-
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ning p.a s'mmes Fantebrev. og at den øf Nawnet bestemte Fredning
af Matr.•Nr. 1!S,og l!.!,ef Tokkekø'b gennemføres ved Afstsselse til
staten mod en Betaling ef 1200 Kroner, som udredes af stetskassen.

Erstatningen for Fredning ef "Dæmpegserd" , 12 .000 Kroneu,
vil vare at udrede med Halvdelen af Statskassen og med Halvdelen
af Frederiksborg Amtsfond.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.
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'l'Otokollen tor lre<1D1np.... 1'

tor

AU' 1944. d.n 5. 'el»nar n. lo at .... Pn4Jdlla ...... " t.~
~'i' bed.r1kabol"l AIa. 1 Sea8D Oll Jre4Id.D& at "»-pepu4" A&174Dd..
t '--," K E I D E L S ia
~ ,
; "" let AU1IloIUlIlkHØ, 11•• 16. S.,"_MI" 1904 atUD4e4. Ialdbrul __
...
,~, lI1Jd.e.m., "SJr.crn1.clU'tPU'Cl. n-JlitIaar4" _4 UllSgenca. 4101'4.1' 1 Por-
"

~ ~1I4.1 •• _4 et Ul •• e4ell4. ueal at Stat.aIurftJl "'oJdr.ek~.bH•• •• al1l

~ 'l Iloutnd Sop, tor en lC.~e.. at ICr. 28.100.0 ••
r';~ 1~8Ddo__ "eto4 at talaende Puoeller.
t~, "u.Wr. II af tokJlek~.'D Hep

.. "14" It "

,~,
'J.) .'.J •

~
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1,1 " et" "
" 131" " "

'~

....~,. "1,. ItIr'1i1JlCø1'. B7.

·~i., ..•• 1Ir."r. la .1' •• en tl"&801....
1\. .

'l.
O" DØ' paal-e4e • .,.4 6U4e' te1&8Dd.senttlat.'~.j t

,,~.. GkoYrl4.rgaar4811. llark aa. '40 1'04 ~ tor t_ ••urd.-

11••• ø~.l"UtiD4e. an LaI1P.Ja... oa. 1'5 '04 1aDI o. ... 40 1'04bn4

....n _dNPAtt 6 'Od \&4enoa Harlda"_ene till all. 314er. A1 nft'ft op-...,.t. B8B4n_ na4 •• 22 1 hMr LaJaaalcle Ol , tor bY.r Jblde. De ....

'al,,'•• e RIIlWtr,4el' lam .~ atlal'\ldu ve4, at _ 8tb --el•• 1 bnZ'

J.a1I&.14..DI'te II1d._1b 'fll hbemeOl et.rlele_. I~ Ol B1U-

sen at 1S~a4o_ un at tN4. " ftI'U Gat .al ••• at •• t ...........
•• .... s.p. Ye4 Ch.'a'fldllc, n.~Id.Dc. BorU l .11 .. ft1tøael ~

B"., .11.1' ,.. upn ... 11I0Il4.. Ch'II HD ella1 ~ tU1a4t.

•• a.plaa1aWla lD4eto,.. 4e ..... &Øliw. O at' ..... ilcØ fta4.
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Ital .. SIle4.' t111..... 4er hltenn 1IIr4.e1 ...... &4 ..... 14-

te "a.m.4.I'Yej" :In "DIIII,eh1ae"W det .,aa.we. lI~.meat ..~pep.al"4,

Joner Ol clel'tft .. 4_ .aakal4_ IIJoaye~" , .... SkeYatt.11qense 16 Ol

11 u.l Øar8bOlala4ne~.
Dell Sko.,areale". Ma'tI'.lr. 1.1, paahY11tJl4e Ire4I1kcr1e1orpl1.'el-

.e opM'rede.... 4 8klJ4ell.

'84 Aukt1oluuJkacte. ~." 21. S.p".. ber 1922, utrf'.rr.4. Q. tho-

~ 'Sj.40-.a tor en K.eb... ~ 1U". 65.000,00.

VeJ Deklara1lioA, ~ell 18/6 1926 Ol' 4er paalaet S.ni.' -
eleklld.8 Ledn1Dl_.lIer. hvoretter 4.1' ikke ... laG'blaea i eD U.t ..

at 6 • J&& !md' Side ~ .... ".m•• fII1c1"UDie.

Den 2'. J\ØI119" UIl&11.". ,.. E~_d'" .1\ J:oaUUll .. 11_

Kj.nn at ·~&&aft" o. A/a. 'nd.l'1kabAla '.&1- .. la1ØIIner, h'fOzr-

"4 4ø 1&"'. JJn1. ••• 1I1l1:abeta." "11 at .. e Ler, Gnu o. Band ,...

JI:~.do__ • :Det hedd.r 1 x.OIl1lftkan,

i l.

"»-p.aur4 &1.,01' Precl.I':lUbola a." til a" 1I4paY•• , .1'U1IN

4.t paa EJeD40Den varnAe Ltr, 4.1' ••• Ul. tiJa4 •• ,. 4.t p 4-

biltHcl. O.JHI'al.tabllkan •• 4 aren PUft uaiTM ,,"al at 8tønl ...

10 1'41'. Laa4 aod 4.Z'fol' at utI014. 20 0" pr. a' l fan .&81, _t IN.

0& SNlAl. ---------~~-~~----~~---~--~-~~-
, 2.

AtØ'aft1D&ft paabea:p4ee •• ton_".. etter :rnåJ'lkeb01IIII

B•• "-la ••

A1'1ft~Jl pøabecra4 •• .,.4 IJeD1o_e ..... a.l ftd 4_

481....a. pal. L.I'P"&'" o, tan_ dert. aA4 V•• , oc 114 l _ DtM., 4.

~"'eat_. ,"4 Lel'''''e'. Alrva.4el1&h.40l "kIlel •• , •• 'b....... at ....

l1peden tor Atl.dIdItc at ''''_eD4. '.d ae__ 4.' '.dl.'. 4.1't..
n. til DGu.4..... Jmmwel .ln.edn1D1 for ..... d ,"4eI1.kahoJa.

, .. 4.l"1JIabOla atpl' ••ln1laD41&, ... Len,•• eltllafteb84 .. 4.' .......

4.1let '11 ItU- 0l lee1.'''''abnu:UoD.
A1~. u4t,n. 1. 4_ a1II4.' .. lS .. -..t••0l Aftal."

Oftql••• 4uett.r tl1 DrrkIaiDI. 14e111"en for.ko8aeD4. ~ op1q-

ae. paa cl.' atpøed. Ara.l uden dog at plaDer •• at fre4.l'tkabøla.
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'n4.r1k.holll blU' .... ile" til :røcl • .,l .. 4 8•• ''''p Ol

Lana__ '11.1' P" 4e paa Kørte' •• cl n4t uclvu "r4••1a".~.u4 tU

I
I

, I

I
I

Jnd.r1uhe1:a bar Ret ID UclUft.l ..... 4. "..... JUl. H.p v.4 tl1

41... '.~. - _ .... Udp'&ft1Jlaened., 110. lI\I11&t.

I 4.
're4.r1købølla bal' Ret il1 at .)898 SPOl' tor P" '.d.t al iS

JIaa4. a" fna. UlSpaYn1q., •• Saatrexat 6auuu Spor kOIIMl' Ul at 11'-

p u4etor 4e' "mtor DII'VIl'. Areal, betal.. 4.1' en Ul"11ø Atl1ft at
100 Kr. pr. '!4. LaM at etet.Ar_l ... 4el' den_4 418poae.re...... 1' - .1-

1.1" forbo14_od.a'. ~. 4.,1' U.pollere. 0....1' et Al'8al' JI1D4n G4 M,4.

tcl. :Lud. Jn4.r1kahOla bar Ret tl1 at b••• rp eYenw.el Sportn.t1k ..ed

....,..1 U•• te - lIOa •• k8a1111t lf1Wkla'aft".

lt.1.&e LaDdb.l'UCfIIllD1.'.rl.'. Skri ... l .. ~ 1'. Oktober 19"
.1' •• tr.Br. 1J!. 1J 0' 11 tokkeub ø.an oa 1'.&BanUJac.n4 _elena.t.'

Vedl1aebo14.1•.,.pliat eoa Lanclbruc •• 3eDdoa.

B3_doDaen .1' ølqleleat.for

ft4J'. 7 $kp. 2 Jelk. 2 Alb.

E3en4oa.elqlelYlmllen .1' 1i.r. 60.000,00. heraf GND4a1ql4ftN1_ Kr.

29.700.00.
B3endo_ •• Areal er at 'E~.reo'P"." '11 50 t4r. 1.&DA.

Ye4'oC.d.wllaa•.u4. 17.' 1'. S., ..... I' 19,. .J'lmtrn4.
Sae4k.... t.r Pe'.r J E~eru1OØMDkv.Ur. la 0& 1M. 11!. lå

lokk.. _ ., tor enb' at Kr. 1'.00. At 4t ..... trSJaal ..... 1'

"w.Jr. lao. l•• '.lt".rut ... 11_ "~peaaan" Ol 'ncl.rllt 4•• 'II'.,.~.
I

I I

I
I I

B3ea••• -,14Wl'd1_ tor all. W.trikul......... 1' I.r. 2500.00.

h.rat ørua48714't1øct1- Kr. 1.500,00.

....al., for kv.Dr. 1H lI! .1' 2069 a'. h.., 198 .' ,.~ •

•»-p.~" Ug.r aom.n fri EnIc1aY. -et..." at SJIO'Y _

".m3 .... 8""s.", - paaall.. S14.1'.H.l. B~"_tft ..... at
••11- 1 B.~_lOTa. , 25 oa '.UBcet l'orlnl4 _4 ""WIP1••
184ø tor ~O • fra 8konJ7ll. Det ....... lder Matr.Nr. 1••• 1.11.
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... SJcr1....1•• at 21. Oktober1M2 4'" s,.t_aia,m ••

'1"4l&11li...... ' oma' n11. :re~e.lre4nlnp NI"Ø4. »-p.par4
0i _418&48 1 Skrl.el •• at 8. Dso"" r ••A. t.1.. n4. '.N4Jd.11&.,. •• "an-

4., id.' Id.D1l1t.n., •• tt4t" anøode4. Ga. at lI.v.Br. 1.!1 Ol l.!:!. at

tokll'b'" BJ ... 't. bll•• iD44r•• ' un4er rNcln1Dp..,..1l1

I. lied H8:U7D idl 4•• , .. 4fU1~ 1C0rt •• d 17ø.1I"1Ø' JCI74.Un'f.l"Ua. n-
.,. Anal.r ( M.tl'.Mr. le 0&1. pat 4. Delat bU.lr. ll. 4er

U,ger w.t tor lIatr. Ir. lA DIIm,ed_• .,4 tor "''0'.11'. ly o. la
06 oakJoiaa Lanad7eøn •• amt d.et •• tUg.t. H~.I'l'l' at Metl' •• r. 1'.t.)

-l) J)er et... A1Iaonheden Aclpll& til at tfl1"cle.ot' ophold. de paa Areal.

2) Itrn'1lt fred •• Analet aaal.ø. •• , a' til •• ad •• 4erpaa ikke ~or-

»et el' naVD1ic tor1N4'.

a) at 0p1'U"'. IJplnaer at enlw.r AM. herund.r Boder, Oi SJr»:r.. eller

a" wrlaae E4re 1llclretD.lllpr. d.r kan YlrU .epJ7.e••• cl.Glut.r

LecIatJIc_.ter 0& liØl ••

li) U811 he4a1ft&1IIDJD41pe4el'l'l"ftlla4el •• at t~.1"M •• ,.. b.al.'

e'... O. B.plan_ ...

o) ud_ hedIt1DpJQJldtped81'1l'. fill •• l •• a' tonta&. h,taatildDc

at Areal.'.
4) ude rr'''''''ncUJlB4lpd.ena •• filladel .. at tor.' ... A.t,I'Il'IIdJSc •. ''''

f)'ldD1II&.11.1' Opp1.~aiDg at 4.' aatvU... 101'«_.

.) at til.taa fn41Ul81l4 V.~I'.tt1&hed.1' 0... 1' Anal",
') IlIIen at 4. 1&N1erPre4ntqen 1D4d.np. kir.lr •• 11el"Del. at ....

4aDJl. _ d._kU. wlOftr d., ttl ' ..e,_,,,.l •• ~ 'N_ ......
_n_'li,••

11- JIe4 H.Allp Ul d•• ed 17"11"0 8i&1l&~ 'riet. Ana1t1" (Mav. Ir.

1 J. - 5U'1•• 1 at lIav. lir. 1 b 174 0B ••• t ~Ol'•••• Br. 1 .4 Ol

'.u aoft tor ,.~_ tl1 XMap •• aud b.U.. cd. Delat .. 'tr. Ir. l!

... Mav. lJl'. l'.tb bon ..e' tra 4.' ud.r I 0.814. ø~D'Ile.)

1) Anal ... tre.e. Mal ..... , at 'ilt""_ 4_ SJdte au t.-4ft.,
•• le ekalll4.1ukkell4' Jaum. udJV'tt •• ,.. "1114'11.
~ol"tr1Am. eoa Gn__ llU'e81.r. t.lft~ "tr. II'. l'.l
».nUJacel'e4 DJ. Nr. H.rlft' ~op Hal ..... Ullad'.

2) D., '1' ~g torbujtl
a) at optøre B;,.. In1n&er at enhver Art, hfu'wlder Boder og Skure, eller



I'

I
I'

! I

!

r.
J'

a~ al»riJICe aa4re 1D4re"Jd.Ja&er•• 01' kul virke II1.P174 .. ,., 4ert.U14.

LedDiac ... tel' 0& Up••

'b) at toreUC. Atlft"lWaa .11.1' 1'aatJl<lr11Jl« af 4&, Dat\u"l1&e JOl'~lImo:a,

\\4".1' llTU 4.1' el' n• .,ø41p tor !t.".poa~tm ,.. _"1'. Jr.

11 .t•
• ) at tO""". Oppl.~ wto.,er øed. der 'I' "'Y-1&" "11in.h'p-

ønl.1'Il •• toraw.rl1&e 18Ddltnc_aata. Jorq.la.,

.> at •• d_Z'1Cl0 S1i4må1pr,

.) at opl,14. S•• r eller at ~.,tt.41•••• :ar.clditl' til ~1ird.D&

at Af tal 4 O' 11111.-

f) 114-. JndD1l&&IØIlIld1P4e:naa. tl11a481.' at t~o:nua olle r 'dQll4.

le 1*& Areal.l"U ....... 4. leplantrJiJla at !IWU'. h •• eUer 1.... 11-

le K....

,) 114-. lredDSD.øp.c11øbe4.ftle. T1ll&4el.o at tore" ... Boplan'iD.SJl&

wlcmtr V.d11&e1lO14.1.. at 4... k8181iere1l4 ••

It.) wlea 'ftdDtaa8!Ql1CU.p.a48ru. 111184.1•• a" aa:a .... 1'.~•• 11.r SU.r

.U.I' '''"l.'' '"41811&4 Y.~"UIbeI1.r 0'fU' ANaleJl'U•
.,) 1.... at 4. tUl".r lradD1l&l_ 1D4cl1'11pe"'"1'.11' •• llel' Del. e.t ....
..... .. Ud."ykke. v.4oftr 4." W :l1a.ua""el.a at Jnda1Dp .... _

aMwnc11p.

1lL. Mø~ a_Q8D '\11 4e Illed ~ e.bruD 81ana:å&1'.s.ate Arctalel' ( ll •• te.
a:t Matl'.ll'. 1Jl 0& 4•• ,d tor tOl'lMl'fll.teVe~ boli ..... hl at Mav.Jr.

11.)

1) Ar.al.mø tre ie. eaalc4es, at ~11u"aaaen paa 4.. 1kk. _ 'ONnU •• ,

.. 4. Qal u401ukktlD4. )Qø:;.DC udftltt •• pa .... a Mu4... !114U1, ter- '

Uiam... Lendbl'UCaaNaler. Do" *al Oa..ua at :Ler0l Gzu .....

tin.. , :I. 4a' oat•• , 4al' .1' lMI.t.t Y.cl 4_ eul•• l'a4a onna_ •• "
"cl lnclel1Jra1'&o1ll !ecl....... r.

a) De" .r luma:u" torbwt'"

a) a' opt.n Bipil\&era:t "'er ..n, wlOftr4. til I.ad"raa-- Dzt1'

uAftDlit. ... hel'U4er Beder Ol smzo., .u•• ~.1I1'111ce a.DIln 1D4-

"" .. r, 4_ k. 'fiJ'ka Id..JI'J4t1A4e, clUWIAu Le • .... 1' Ol
IIp •• till .... 1""';rpiDaø. Plaoal'1Jl& Ol UUOIWd *-1 p4II.

4a. at l.ndll1Dc.,-acl1&tMt4U'D8. ~k81.'.ru4. ll,--.qo .. bke __

_'I&a. ellar PlIOpt.Nø uden Fre..uuns~d1sbe4em •• f1Ua4el •••



'b) at 0",14. Ya4!mll.r.

o) at ae4br14. Stftl41pr.

4) u4e. I'r.~41Ihed.ruee 'fi11aCS.loe at torn..,e Bepl.WII6

.. 4 t'øer eller kølle wloyer V"Jli&ebo1481 ••• t 4M 'k81.""'"
408 ekal 4.' 'V'Ilre'111a4t at tilplan' •• ul_'eren4e 0l tndldla'

LeJ'srave ae.l Skonæ8J'.

e) UeD I'ndD1D1UIIIJD41pederne.Tllladel ••• t 8!l'''8ae To~. elle

5Uer ell.r a, til.ta.a tredlaan4 V.3re'tip". OT8r Areal.,.
') IDSØDat 40 UDAer I'rec!niD&- indclrS&Jle 1I00tr.N1'. eller Del. at

lI&&4aJlJle_a u4eVkØ. udO'9.r d.' til l'a.'_'tel •• at 'l'tdn1II&8lJWD-

"D "4T8D41".

I SUlTel •• ~ 26. Oktob.r1942 bar Statamat.øn.t ."&1t,
at ...t la'e' ttDder at .r1ftdre lJaOd, &11'r.dJd.ftCtlPUe'U.ndc -.4"•

• aal.4 •• , at ".1' for •• lel•• E~'J'.n n., "11 'l~"r paa •• '1".111'.

1A paa 81111U. ..... 8011•• 11.... J 1lenø1l1Ul ....u••r. l' a.
til St.t.. tor '"dD1nppautadeJl Ol' at Uch'a1&., Te4NftDel.

bbtDbøu.peu 1l'tlJm. OIUuIld.r _tart, at eJl VclevlalSna.1 Bo_,.. ,
. ,.1 •• Til _re uheldis. cla K~endomøaen1isser MIl _ hi. 1IIklaft.

0lIl1"" af SkoT paa ~1. Sld.r, at 4en .r11& l 4et BOJ'4•• W ••

. Jl~ft'U - ParU .... CIII1cJ'1DB ])8JUlon bar VlØ'd.ii lIkllabea_.lI1.. Bm-

eeende, OS at ~t.dell er •• got 'b'HSt pøa Grund ~ den 8IllIldc. 08 T.1-

"nare4. 1AIDa4lElM.
:B~enn har und.r S84StilIln.dlaat t.1aen4. Er ... ~.puataD4 ••

II.a. tor i'orbuc1 1104Gru8Ø"livJ11Ja1S pu )lav.ltr. 13 ••••• Mr. '.000,00

II.~. tor Forbud m04 TJ'lttfl1dnS.D&paa Matr.Nr. lJ o. 1,& • 1.900,••
XX.c. tor ?orlnld aod U4e"Jlm1q at ArøtU.rne ••••••••••• 50.000,00

, Hu. ba'r ~ .. non tor Vd.'yIm1DI Mt 1~en4011DM1l.

111. tor Raa41&ba4E1b.l1'lIlØuJmncera 0& to1'<11E~.rø. i 19.'
" bar ftJ'." tOrbiD4r." t _ti ø1tane ~.rvøpro4uktS.oJl paa

Katr ••r. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.000,00

•
I

i ;
I '
I

»." b.. *-a, at i~.renTil aR. pl4e.4e, at ln4el'Q_1Ju'.øl- 0l hllmlrker A/S. Jc:uD hu' n.t til LeI'II"IWD1I1C.... ... .t
..,..re aøiftt Aftal af J~en40111U1l. a.dene Akti.øttl.kalte1l pr Da'f'

pas Ilet tl1 L.r~ tI.'9. oval' helo E~eD4ommen.Ak'l.se1aJcab'lI

bar 40«1 w,4.r S.... n 1 .n Skrivol•• d 5. Oktober 19.' u4WtI. at

h4....~'n"~ ",u~~.,~~'t.reuu. 1 do 1 StutGfl11nlutertetø Paaetand 1 08 :n om-



'I

lIIft,t _ nllAe, at E3enclo__ aa laste .. _ lIOIlet Oana4e,

4er J&& G:nand at SkøDhed, Jteliuenhed. 0& f.~eD4OJ:l1mellP.·l har .e,ntlil

lev4D1Dg tor .Alaenheda, ~tr. 1e.tur.tre,iD1D&eloftlul f l, aaalede8 at

p•• tande QII rredn1Dglaer ~ee til :rel&e. lIøvnet lam i det hele t.lse
d.n at StutmdD1øten., All,st. i'UBtøn(\. dog a'ti Areal 1 ft1. ~ at .....

et... .as n., ••d IND KrJdaaraver1Ja& paa w4Jud'ted. Ion, Irt'Orpaa

et.ta st.rre1•• er opgivet t11 8476 m' mod Un4taael •• at de 198 .', ea.
eJ'. u41agt •• ,.~.

~"o' Dct er Cl :rozu48lJ1Jtn1Ila for FndJ1lJ1&en, at Statea1r.o'f"'ftl_

Det fører tl1Q'1l .ed og indheper Areal l •

lIeetimap Ul Rreta1in1J:l&øpaaatande b.-rk.. t'lla4e'

ad II • o, la.

Det :t1nd ••• temmende mecl .Illilllshed. at der tl1~ ••• ~..

nn _ EnøtIdBg, 1d.t dn aa erkende., at der 1 et n.t OIIfanaT11

lNJme1J'Ø18 Oru 1 GNøpaTent 08 at :':~'NJ1 ...ed at .,.1"0 atllkaaz'et la

a" :.fte14efraer paa Matr.lr. l! ag l'Jl lidor et net !a'b.

a4 II 'O os III.

lur i~~ørenhar tremlagt en UdBtJ'kl11ngØplan, h'YOret\e1'

B~endo' • aba1d' U48Vkk•• 1 '7 Byue&1"'Ø14e, .... 4et tor 4., t.nte

haT" 1 EriD4r1J1&, at ~3.ndQJllll.n ,r W14.rkaliltet Ve411pbø14e1I1eltP11C'

• l!
.. ~

r

l' .'

I
,

,
,
I
I
I

li •, .

II •.

80Jll Len4brus8e~cn.dOJD. ner •• e ikke pe.a E'laDen torbehDlclt en lIowdpe.r-
.. '
..1. ~tl". LOTIr. 108 af '/4 1925 oa Jorde UdaVlm1DgOBS"'1I1..,.tllle

Endvi4er. maa 4et ~. 1 le'm~ .t.~, "..t EJijfj.(J,OIIIIlOBhel' t-.lder iDel

~or DeDt~eløan 1 Naturtredn1r~.loTen. § 25 Stk. ll. Bertil ~.r

ø.4v1dere, a' en Del at E~OI1dOlllløn.Areal Ikke kan bab7ue. ,.. Cb'u.n4

at s.mtu.'en om Lednil'l&ama.ter. ligeøom Kon'trak1ieD .e4 lre4enka'bolaa.!.~-Ol Ialltfttrker A/S. hindrer en Del»,';ue1 ••• i hveri 'aU 1D4U1

-n.d... Bø 11cl",1I:Id,_ nl d.erbD. ..".4' paa V8Ilske11ped paa GNn4 ø1

V.~torbo14._. 11&1I1OIDE~.n40IlllØn8 &ta14•• JaliueDb.e4 taler 11104 ..

au amt&tteD4. U4~ .oa den aDfor'\e. lmdell& e•• 4.. SkJ&e i ,...

•tand_ oa Er.tILiird.Dg at vare use' BeDIIJIltil UdgifteN. ftd n U4-

.~fnptoretaaen4. aoa 4e' OIIbancllede.

Den Besra~. 80. en J'redn1Dg aam den paa.~a 'W11

_4tllN S. E~.ron. Raadighed. en Besnmam1D&. clar med Ih'llIl7D Ul Afta-

l" 0IIkr1llC ~.ll8n er eu 1nd8aaende, at '~3.ren prak'S.alt tal, at-



"'I
'I

.-n. fra UdnJt"el08 deraf, nI dog 1i.8 E~eren Xrø.. paa eD .s.. El"-

.taa1Jli. Derimod f1nd •• Pa•• tanden om 1i:røtatJdJaB tor unOde1 •• at

T.rYe~ 1 19.' for 114et un4.rbISSet tl1 at kuøne tae•• '11 r.lie.

Under BansT" t11 det foraD aDterte ttn4e. 4er at ~e

t1118&&•• E~eren af IUpe68ard en l!retatntng paa lal" Kr. eeoo,oo.
H'ftd anguar E~endo_en Matr.lr. 1ac og la. at !okUu'b t1Il-

delS cler, 4a 1::~eron ved ?redn1naen atakæres fra at udnytte l!l~eD4.. _ paa

,-.n ~aade, 4er ell.re "f11d. være na turU.s, 1leII11a eOII Bluepl". 0i Ha-
ft tor .t 5omael'bas. at l»urde t1111tSSee E~erØZ1eD Krna~1I6. hti.

a'.nel •• v11 kw.no fastsættes t11 lh-. 800,00.

Arsta'trUn&en vU 1 Kø ,ter at laturt'r.dn1DCelOY •• t 11 .....

a' udrede at StQts_øaen .ed 1talvdelen 0& at I'red.nUMI" .,. Aa' ..
f0a4 •• ed HalYdelen.

ø.t1fterne. Kredltforenlnc, d.r har 1. Priorl'et. JBDteret

i i~eJldOJaeJlDtDpepard, har lawYet 811 udbetalt den Erna.s.I18, del'

·_tte bl1vl» B~Gron t11l.crt, SOliAfdrag paa 'Pant.plet_. DeBIlt, ....

•t_4 t1Jl4e. at bur4ø tage. t11 ,.lge.

Da Rjen40maen ~tr.Nr. l~ oS lI! Tokkek.b '1' ube~f'e'.

nl hal. Bretatn1ll .. n ftre at wlbetale t1l E~.reJb

, b 1 b • • 1; e 1Ø. Ii IS el

E~{,;n.1olDllenDIlIIpegaar4 !4ll'tr.1'fr. lb,14,l" at 'Okt .. ,. øep.

l1ouo'tre4 6oa:n, 0& låatJ:'.Br. l'S, at Døret1Dpnc1 11, I.rre aer1 .. SOp,

'er tred.w pu nedenfor allførte loil.a4a.

A.I. D.t pas. 40t vedhæftede, at landlnepekt.r Vl1h. tar.en udarb.~4'd.
Xon onr en. Del at kllr.Jir. 1b Tokkok.,b, 06 lIatr ..... l'.l B.-re'1øaer."

'aalvne .Areal betotplet me i lysegrøn 1tl7dsøkra",or1nSI

"1) Der cl"'.' A1M11he4unA4",,~ tl1 atc~de. og ophoI4e .11 ,.. A.nal.".
I) IlI'ft'1" tr.de. Arealet suledes, at Tilstanden derpaa ikk. _ to....

ave••
»et er navnligfor~~.

a) .'" optere :a,~.r at enhTer Art, herunder B04.r. OC SJmre, 811111'

at anbrt",. andre ID4retn1nger, der kan nrke 1I1.PJ7d.-a4e. 4.J'W'a

4.r Lednin&lUIIAetBrog lign ••

') udeAPrednlD&lJII3lldlgb.derneetllladel.. at t~.me 4-. paa ~e'

.taaend. B0plan~.

o) uden rre4n1niamyn41gbødørnes ~1l1a4elue at foret"". Beplan~1ng at



e,

.b"eal.'.
4) 114.1'1rredn1D&8JI11ld1p.4e1"ll •• T1118481•• at foretace Afsra't1'd.1ll, P.....

tJ1dJdDa eller Opp1e~n1q o.f de" D4WrllGe Jor4-.oIl •

• ) ... tU.t .. fre41eman4 Ve3re,ttghe4er "er ANale',

') IDe_ »el at Areal.' -.a ueløt1kk •••

II. 118tr.~r. 14, clen Bord tor Vejen t11 DMpecaan b.l1"eDl1e Dol at

""r.lr. 11 !okkekøb Hegn,Matr.Nr. l"" at :Se1'etUcerll4, bort •• '

,.. 4.n unAer 1 oameldte D.l .amt den pas d.' h08te1&ea4e at LaD41D.p.~

ur 'ilh. Ler.lilli uclar'be~d.tl. Kor' 0"1.1'1lau.Jr. lb tolEkekeb Begn '11.'.
Itrt.el q4 0l ..,.., tor MaV.Jr. 14 'okJr4!ub øep.

1) .AnalenlB trede. eu1eda •• at Tl1øtan48n paa dem 1kke .... fOra:Mn8,

_ 4... 1 udelukkende lamne udnytte .. pø ...... Jfaa4e H" Ja1dUl. tør-
~ P" lI&t1'.Il1'. l,! fOKkek.b Hegn, og Ilatr.lIr. l'.i ... nf.qer.d

BI Hal -" Ulladt.

I) ht er' Daft111 torlA&4t.

a) a' opt.re IJlIltDpr a:t -.h'ftr Art, heI"UDder Boeler o, Sll:uft, ell.r

at ......... &1141'. Ia4re'Qltqar, ddr kan "lirke lI1ePJ748»4_, 4.NII4eJ'

lie4Id.JII-.ner Ol 11ga. t

lt) a" 1'Ontt&l8 U'sn:mlng eUer l'a&t71dll1n& at de' Da.dl,. Jor4 __ •

1&40"1" Jm&4 der er nHyen41c1i tor 'I.J'W,r&Vft1D&ell ,.. Matr.'r. 1".1 Ol 11..
o, at tore'tage O.,pl.3Jl1.D8udover hVad der er •• <Syendlgt til ClraeD1nsa-

uealerne. tor ..... rl1g. landbrugslIlII8eia. lro~.l.e..) a, nedbryde ~t.n4l8er•

• ) at' opfylde S.er eller a'\ b9Jiytt. 41sses Bredder til 1Ieaa..1In1B&at

.lUd. og Up••

'f) ·-.an h'eda1D8U7Jl41pedernee ~111a4.1.e at f3el'l'le eller u4VJl4e

... ,aa A:real.m... t&und. Beplantning af !Mlur, Bueke eller 1.... 4.

ø ,.
C) en JlreelntDc-.,za4tghe4el'l'1.. tilladel.e at toretage B.p1aD'\JWIa

u40"l.r V.d111.ho14æl.. at deu etataterend.,

h) 'Ilden I'ndD1Ja&UI.JIld1pe4emee !fil1a4eln at 81t3A18P'e~e .11e ... nter

elle%" til ..... '11'.41..... '.~retttgh.d..r 0,"1' Areal.me.'l. I.. n ~ d. UD4erlre4ntncen 1nd41'8CU .av.Nft. .1leX" Del. af
Had ... _ u4aVkk•• wloYer døt til 1I'o.... _tte1 •• at 'Pre4Jd ... pwr1....

u4"1911411·.

e,



I :

III. alnell at Llatr.1fr. 1l!,0i den e14 tor tonunat. V'2 _11111.. 1

Del at Matr.l1'. 1.$.

1) Arealem. fr'de. "aal,deø. at ftlatan4.n pas 4. 1kke ~Ol'&ndre ••

aen 4. utal ud.llUkk;eDde kunne ud!l1ttee paa lIIUlIIle 11&&4. SOlI b14W.

tonrtamø .om Landbrusearealer. Dog _al Gra'miDc at Le~ 08 01"18 'fIØ"

tilladt 1 d.t ODrtang. der er be stemt "fed den ekaløterendo OTeNnekou'

.ed FNder1kabolmø 'leglvel1ter•

• > Det er naVDl1s torbudt.
, ,

.) at optere BygniDger at eMver Art, udoYer d. tl1 Laødbrusete Dritt

udvd1"e, herunder Boder og ~kure, ol1er all &J'l'~1 uc!H la4l'lt-

D1acer, der k8l1 virke u1~P1'7denJe, de1'W'1derl.ednSnSQaaøter 0l 11p.a

ftlladt •• ,blpillsere "Plaoerlfta OS'Udtonm1na 8ka1 lo4keU •• ~ '"11-

at.na.,a41chedeme. Ekalsterende BJi1l1Dger •• ikke -'1U" .1111"

.-pt ••• ude PredD1JIB8II:r'D4tped.mea tllla4,l.e,

., .t opt,ld. Vandhuller.
'.) at ne4bJ7d.e Btenell,01'•

• ) ualn PreclnlDalD7l\d1pedem•• ~111ll.4ela•• t tor.~ aep1_tataa
.ed '~'1' ell'r Buske udoyer Vedligeholdel •• ~ 4.n .-.s.t.~.,
doa lIkal tet "Nn t111&4t at Ulplaute .kel.tel"en4. 0l tftJltldtae
LerpoaTe aed 5koVtreer •

• ) uden lI'rednlntJf.lJnynd1ghedemes~il1a4el •• at aDle6'. Ve3e aller SUer

:eller ., tllstaa ~r.d1~4 Ve3rettlgheder ov.r Areal.,.

" lqom at d' U1 der lfre4n1qen 1nddrap.e llatr.1r. ell.~ Del. at ....

dune lP. udsvkltel!J udover det til F•• taættele. ~ Predlllq'sræna.n

aedvend1ge.

Der erlflgges en I:':rstatninu paa Kr. 8800,00, 4.1' Yil ftrl

at' 'Mv.l. t1l e _t1fternee Kredi ttoren1ng til A1ekr1'fD11lcpu 4....

"""e"".

PB&t.leret har J1re4nlnsammur' tor Pre4erlblloJls Ja,. Di.-

rektoratet for 9tatl!luonl"Uiet 0l for det unitar 1 0IIbaD41t4. Aftale~;

'.4kommende Watlonalmu ••et,

B. E~.lldo.. a lIatr.Nr. l.!,! 0i l.!!, Takkele.,.

1. Der &1.'. Almenhed.n Adg&n& til at færdo. og oph014. .1g ,.. A~.,.
2. Ie"f'l"1&, frede. Are81e'\ aaale. e.,



• I r. ';, , ~

f", 11\..
oV-

,(
, I

Det er Da~1& forbudt.

a) &11opt.re B7sn1n&~raf eDh:Vor An. h.l'\1I14.r Dodø, DBSJNn. eller

at anlan.aae 8Ddre Indre 'tu1D&or. atol:&"kan 'riR. lI1e,rJ'4a4e. 4.ftD4er

LedD1na... tor og l1p ••

la) ~en Fl'edJ11qsrJj'ndi&l1eaørne. i1llacl l •• fåt t~.I'Il.de paa Areal.,
eta.ende Bøplantn1n&,

D) uden '"dn1~emynd1&be4urnei t1llad..lllle at. .rore~ »eplllD1iIdJIIat
Areal •••

, ., uden 'redn1nBsn,yndiiheclern •• !l111a4lila. at to~~ø A.1'&l'ØD.1Di, P...

1'11dn1q dl1er vppløJnintl at 11." aw:;ur11ge Jord ... ,

.) at t11s~a Tredlumanu V~JrGt\1&b&d~r o.er Areale' ••

" Arealet lDaaikke ude"lkk •••

Der Ulle&iea LJ8r4lln en i:rataWac P" ~. J~eoo•••
~:'!~.!

Xendeleenv11 ""1'. liit 118e pu. E~"40__ •••• m..t.ut-
.encle. Faataleret hu.r il·odn1q&l'l.!!IrfJW1; for 'n4er1kebord .NI" 04 »ink ..

nte' tor Stata8kovbJ'\l&et. l I

De Illlmlte Lr.taQSnpr yU 'WIreat \&dNll... 4 lII1T4elea
at ~tatakae..n o~ mod HalY4~len at tre~.r1k.~orc ..tetoad.

carl Poul.en. o l r 1 k.

Udakr1f'ena R1aup.ecl b.k.rtltt ....

'r.dntDc~.t torlre4.r1k.bors !at,
ael.~.r, den 9. 'ebruar 1944.

tJfi:
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 2. januar 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-066-2017 – Ansøgning om tilladelse til at foretage en geologisk undersøgelse på ejen-
dommen matr. nr. 1 b Tokkekøb By, Blovstrød sogn, Allerød Kommune. 

Ansøgningen: 

De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har den 5. oktober 2017 
rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes foretaget gravearbejder på 
ovennævnte ejendom. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. august 
1944 om fredning af Dæmpegaard. Fredningen er i det væsentligste en status quo fredning. 

Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet, at baggrunden for ansøgningen til fred-
ningsnævnet er den, at GEUS vil foretage en geologisk undersøgelse af de overfladenære jordarter 
og deres egenskaber. Undersøgelsen udføres i en udgravning, der er 12 x 12 meter og 5 meter dyb. 
Efterfølgende retableres området ved at udgravningen fyldes op igen med det opgravede materiale, 
hvor muldjorden gemmes separat og lægges på til sidst. Der vil således ikke varigt ske synlige æn-
dringer i det fredede område. Af den medfølgende projektbeskrivelse fremgår blandt andet:  

”Undersøgelsen er en del af projektet CLAYFRAC. I projektet skal der findes værktøjer og metoder 
til kortlægning af sårbarhed over for pesticid forurening gennem sprækkede ler-jordarter. Projektet 
udføres af GEUS og er finansieret af Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning.

Undersøgelsen bliver foretaget i en udgravning der er 12x12 m og 5 m dyb. Formålet med udgrav-
ningen er at undersøge og karakterisere makroporer og sprækker i moræneler i forskellige landskab-
styper i udgravninger. 
 

 
Eksempel på udgravning udført på Stevns 
 
Beliggenheden af udgravningen er angivet på kortet nedenfor. 
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Høringssvar:

Allerød Kommune, har som pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen i et høringssvar af 8. decem-
ber 2017 blandt andet anført: 

”Det indtegnede projektområde ligger på gammel agerjord. Allerød Kommune har besigtiget områ-
det i 2010. Det blev dengang vurderet, at området ikke skulle registreres som beskyttet natur. Det 
blev endvidere vurderet, at den sydvestlige del af Dæmpegård fredningen havde en ikke særlig in-
teressant flora, hvorimod de mere interessante arter blev fundet i den østlige del af fredningen og 
dermed ikke i det indtegnede projektområde. Det blev endvidere vurderet, at dele af den interessan-
te flora i den østlige del var udsået.     

Allerød Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er særlige botaniske værdier, 
der vil tage skade af den ansøgte prøvegravning.

Allerød Kommune skal bemærkes, at en del af arealet er udpeget som kulturarvsareal.
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/165475/

Der er desuden langs skovkanten et beskyttet sten- og jorddige vest og syd for projektområdet. 

Vi har i kommunens GIS system også registreret, at der tæt ved skovkanten har været en rundhøj, 
som er forsvundet.  
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/94009/
Kommunen ved ikke, om dette har nogen betydning.  

Allerød Kommune anbefaler, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte, under for-
udsætning af, at det er i overensstemmelse med udpegningerne som kulturarvsareal, og at der ikke 
sker skade på det beskyttede sten- og jorddige eller det eventuelle fortidsminde. Beskyttelsen af de 
nævnte ting hører under Slots- og kulturstyrelsen.”

Miljøstyrelsen har den 6. november 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angi-
vet: 

”Der søges i forbindelse med et forskningsprojekt om dispensation til udgravning af et hul med di-
mensionerne 12 m x 12 m og 5 m dybt på et areal omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 
17. august 1944 om fredning af Dæmpegaard. Udgravningen vil blive opfyldt og terrænet retableret 
efter endt undersøgelse af jordlagene.

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/165475/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/94009/
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Det fremgår bl. a. af afgørelsen, at det på det pågældende areal navnlig er forbudt uden fred-
ningsmyndighedernes tilladelse at foretage afgravning, påfyldning eller oppløjning af det naturlige 
jordsmon.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte ikke varigt vil have indvirkning på det status quo 
hensyn, som fredningen blandt andet tilsigter at beskytte. Det ansøgte er størrelsesmæssigt af min-
dre omfang, og der vil ske fuld retablering, efter at undersøgelserne er tilendebragt. Det ansøgte 
findes ikke i øvrigt at være i strid med de fredningsmæssige hensyn, der skal beskyttes. På denne 
baggrund findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med 
fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger 
yderligere til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslo-
vens § 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. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
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En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har 
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 

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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. Fredningsnæv-
net henviser herved blandt andet til de beskyttelsesmæssige regler og hensyn, som fremgår af hø-
ringssvaret fra Allerød Kommune.       

 

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen,
 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.

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
GEUS, att: Geolog Peter Roll Jakobsen, Øster Voldgade 10, 1350 København K, mail: prj@geus.dk
Naturstyrelsen i Østsjælland, att: skovrider Kim Søderlund, Fægyden 1, 3500 Værløse, mail: 
ksl@nst.dk
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
DOF
DOF Nordsjælland 
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20122842 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 24. maj 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-034-2020 – Ansøgning om dispensation til etablering af shelters og bålpladser samt 
nedrivning af eksisterende bygningsmasse på ejendommen matr. nr. 1b Tokkekøb Hegn, 
Blovstrød, beliggende Dæmpegårdsvej 26-28, 3450 Allerød, Allerød Kommune.       

Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af afgørelse af 5. februar 1944 fra Fredningsnævnet for Frederiks-
borg Amt og afgørelse af 17. august 1944 fra Overfredningsnævnet om fredning af Dæmpegård. 
Fredningsformålet er ikke direkte angivet i afgørelserne. Det fremgår af afgørelsen af 5. februar 
1944 blandt andet, at fredningssagen blev rejst på anmodning fra Statsministeriet med en nærmere 
angivet fredningspåstand. Af samme afgørelse fremgår endvidere, at nævnet fandt, at ”… ejendom-

men maa betegnes som et Omraade, der på Grund af Skønhed, Beliggenhed og Ejendommelighed 
har væsentlig Betydning for Almenheden, jfr. Naturfredningslovens § 1, saaledes at Paastanden om 
Fredning bør tages til Følge”. Herefter blev fredningspåstanden i al væsentlighed taget til følge. 
Overfredningsnævnet stadfæstede fredningsnævnets afgørelse bortset fra visse dele af erstatnings-
fastsættelsen. Fredningsområdet er opdelt i forskellige områder. Fredningsbestemmelserne af rele-
vans for denne afgørelse er således: 

”1) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres, men de skal udelukkende 

kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer. Dog skal Gravning 
af Ler og Grus være tilladt i det Omfang, der er bestemt ved den eksisterende Overenskomst med 
Frederiksholms Teglværker. 

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art, udover de til Landbrugets Drift nødvendige, herunder Boder
og Skure, eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, derunder Ledningsmaster
og lignende. Tilladte Nybygningers Placering og Udformning skal godkendes af Fredningsmyndig-
hederne. Eksisterende Bygninger maa ikke ombygges eller genopføres uden Fredningsmyndighe-
dernes Tilladelse.”

Derudover er der for det pågældende fredningsområde fastsat bestemmelser om forbud mod at op-
fylde vandhuller, nedbryde stendiger samt om udstykning. Endvidere er der fastsat bestemmelser 
om beplantning med træer og buske samt om veje og stier m.v.  

Ansøgningen og Naturstyrelsens udtalelse: 

Naturstyrelsen, Hovedstaden, har den 4. juni, 8. juni, 26. juni, 19. august og den 10. september 2020 
rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet Naturstyrelsen ønsker at nedrive byg-
ningsmassen til ”Dæmpegård” og opføre shelters med bålpladser m.v. på ejendommen.  

Placeringen af det ansøgte fremgår af vedhæftede placeringsangivelser, der indgår som en integreret 
del af denne afgørelse.  

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 21/08064 og 21/08106. 
Klik her for at se afgørelsen.
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Efter Naturstyrelsens endelige vurdering kræve både nedrivningen af Dæmpegård og etableringen 
af den ønskede shelterplads fredningsnævnets dispensation.   
 
I forbindelse med sagens fremsendelse til fredningsnævnet har Naturstyrelsen angivet, at det ansøg-
tes nærhed til habitatområdet Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hamersholdt ikke betyder, at 
der vil ske en forringelse i forhold til de naturværdier, som udpegningen til habitatområde har til 
hensigt at beskytte, hverken i relation til nedrivning af bygningerne eller opførelse af shelters.  
 
Skriftlige Høringssvar: 
 
Allerød Kommune har i et indlæg af 19. august 2020 angivet blandt andet:  
 
”I sagen om nedrivning og nybyggeri er kommunen myndighed i relation til planloven, byggeloven, 

boligreguleringsloven, andre forhold relateret til naturbeskyttelsesloven, mv. 
 
… 
 
Væsentlige hensyn 
Allerød Kommune vurderer, at det væsentligste hensyn med fredningen er et forbud mod ændringer 
af tilstanden af såvel landskabet som bebyggelsen, og at dette gælder begge forhold: 
 
- Nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
- Etablering af ny bebyggelse. 
 
Kommunens udtalelse 
Det er kommunens opfattelse, at nedrivning og fjernelse af den eksisterende bebyggelse vil stride 
mod fredningens formål. Begrundelsen for dette er fredningens tydelige forbud imod ændringer af 
tilstanden, og at kompetencenormen bestemmer Fredningsnævnets muligheder for at meddele en 
dispensation. Kompetencenormen er indskrænkende, fordi den følger efter et forbud. Kommunen er 
derfor af den opfattelse, at bestemmelsen kun giver Fredningsnævnet mulighed for at meddele di-
spensation til ombygning og/eller genopførelse, men ikke mulighed for mere vidtgående tiltag som 
fjernelse af bygningerne. Kommunen vurderer derfor, at fredningsnævnet skal træffe afgørelse om 
at afvise det ønskede, med begrundelse om, at det ønskede er så vidtgående at det forudsætter en 
proces efter Naturbeskyttelseslovens 50, stk. 5 (svarende til en ny fredning). 
 
I tilfælde af, at Fredningsnævnet er af den opfattelse, at nævnet, på trods af ovenstående, har mulig-
hed for at meddele en dispensation, er kommunen er af den opfattelse, at nedrivningen ikke er i 
overensstemmelse med de hensyn som fredningen søger at varetage, og at Fredningsnævnet derfor 
bør meddele et afslag på dispensation. Begrundelsen for denne vurdering er, at der er tale om byg-
ninger af væsentlig betydning for fredningen, herunder som landskabeligt element og den historiske 
og kulturelle betydning. 
 
Med hensyn til opførelse af shelters og bålpladser er det kommunens opfattelse, at fredningsnævnet 
har mulighed for at meddele en dispensation, forudsat bebyggelsen ikke kan virke misprydende. 
Kommunen er dog af den opfattelse, at den ønskede placering af shelters og bålpladser netop vil 
virke misprydende, og derfor ikke er i overensstemmelse med de hensyn som fredningen søger at 
varetage. Begrundelsen for denne vurdering er, at der er tale om en eksponeret placering som vil på-
virke de landskabelige forhold negativt, og svække den fortælling som fredningen søger at vare-
tage.” 
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Allerød Kommune har som bilag til sin udtalelse medsendt en vurdering af det ansøgtes naturpå-
virkning. Af denne fremgår:  
 
”Her er en status for viden om naturen omkring Dæmpegårds natur: 
 
Der er ikke i Fugle og natur eller i Miljøportalen fundet arter, der er truede, fredede eller Bilag IV 
arter i eller omkring Dæmpegård. 
 
Af mere interessante arter er observeret gråstrubet lappedykker og dagsommer 
fuglen Kejserkåbe (4‐7 set i august 2020) som de mest interessante uden at de dog er truet. Kejser-

kåbe er dog i tilbagegang ligesom mange andre dagsommerfugle. Forekomsten af en hel del dag-
sommerfugle omkring gården skyldes, at der her er gode havevækster, bl.a. merian og andre blom-
strende vækster samt forstyrrelser på gårdsplads og i den tilgroede (vidunderlige) have, der betinger 
en nektarrig flora. 
 
En række småfugle holder til omkring gården, f.eks. træløber, hvid vipstjert, rødstjert og mejser, 
som alle syntes at yngle i og omkring de utætte bygninger. Der er generelt et rigt liv i og omkring 
bygningerne. Sandsynligvis også natugle, idet som sagt, bygningerne ikke er tætte. Dette er dog 
ikke bekræftet men kun 
en formodning. 
 
Dæmpegård burde være en meget fin lokalitet for flagermus, idet der er talrige ynglemuligheder, 
samt meget fine ’jagtmuligheder’ i det omgivende åbne terræn med masser af skovbrynslinje. Der 
foreligger dog ingen data om flagermus i området. Sandsynligheden for at Flagermus er i området 
og/eller på selve gården vurderes dog at være stor. Dette bør undersøges nærmere. Det uheldige for 
flagermusene er, at uanset om gården bevares (og restaureres) eller rives, går det ud over flagermu-
sene. Men der kan jo tages hensyn til dyrene, ved en restaurering, hvis man ved, at de er der.”  
 
Museum Nordsjælland, har den 2. september 2020 i relation til ansøgningen  om nedrivning blandt 
andet angivet følgende: 
 
”Overordnet set er Museum Nordsjælland af den opfattelse, at Naturstyrelsens nedrivningsansøg-

ning bør afvises, da en nedrivning af Dæmpegård vil resultere i et stort kulturhistorisk tab på både 
regional og national plan. Gården, der er opført i 1788 som skovridergård, er en umistelig del af det 
sårbare kulturmiljø, som det samlede område udgør. Placeret med skoven som baggrund står flere af 
gårdens fem fritliggende bygninger: stuehus, anneksbygning, stald, vognport samt udhus, forbløf-
fende velbevaret. Bygningerne rummer med andre ord et sjældent bevaret vidnesbyrd om livets 
gang på en skovridergård med dertilhørende funktioner, og hvor beboernes position og status lod 
sig aflæse ved det blotte syn af bygningerne. De fleste af bygningerne står som ved opførelsen på 
kampestensfundamenter og fortæller med deres tjærede bindingsværk, gulkalkede mure og strå-
tækte saddeltag om en svunden tid, hvor statens behov for styring af skovvæsenet fra slutningen af 
1700-tallet voksede. Dæmpegårds bevaringsværdier er så høje, at gården ikke blot er en af de få 
bygninger i Allerød Kommune, som er indskrevet i kommuneplanen, men tillige rummer historier, 
der rækker langt ud over kommunens grænser og fortæller om den moderne skovdrifts indførelse i 
Danmark og afsættet for nutidens natur og naturforvaltning.  
 
Også Naturstyrelsen har i en bevaringsvurdering i forbindelse med en indre ombygning af Dæmpe-
gårds anneksbygning til folkerum i 1999 registreret, at skovridergården ligger i bevaringsklasse A.1 
I forbindelse med sagen har Museum Nordsjælland også foretaget sin egen SAVE-vurdering af 
Dæmpegård … . Her konkluderedes, at Dæmpegård besidder meget høje bevaringsværdier. 
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Vigtigst af alt, så indgår selve Dæmpegård som en integreret del af den naturfredning, skovridergår-
den ligger i. Således kan man i Danmarks Naturfredningsforenings beskrivelse af fredningen læse, 
at:  
 
Centralt i Dæmpegårdslysningen troner den smukke gamle skovridergård i bindingsværk, omgivet 

af flerhundredårige bøge- og egetræer, græssede overdrev med vildæbletræer, vandfyldte rene, ler-

grave og det flotte og velbevarede fortidsminde Dæmpegårdsdyssen (Kongedyssen).  

 
Også i Naturstyrelsens egen beskrivelse af området fremhæves den gamle skovridergård som en 
central seværdighed i Tokkekøb Hegn.2  
 
Fredningsbekendtgørelsen rummer ikke megen omtale af den egentlige skovridergård, men det er et 
indiskutabelt faktum, at Dæmpegårdsfredningen er et kulturlandskab, hvor den dertilhørende byg-
ningsmasse afslører landskabets tidligere funktion. Lysningen, som Dæmpegård ligger i, og som er 
så central for den egentlige fredning ville antagelig aldrig have eksisteret, hvis skovridergården ikke 
havde ligget, hvor den ligger. Opførelsen af Dæmpegård i 1788 knytter gården til den tidlige ratio-
nelle skovdrift i Danmark – indledt under Carl Christian von Gram og Johann Georg von Langen og 
for alvor udfoldet under reformperioden i slutningen af 1700-tallet. Gårdens første beboer var 
holzførster Martin Gotlieb Schäffer, der var en dreven forstmand med en særlig ekspertise inden for 
opelskning og kultivering af skovtræer som ypern og elm. Schäffers kultivering ligger i fin tråd med 
den rationelle skovdrift, man i slutningen af 1700-tallet indførte i kongens skove, og som betød, at 
overdrev gradvist forsvandt pga. tilplantning. Men omkring skovejendomme som Dæmpegård, bi-
beholdt man de åbne tjenestejorde med landbrug og husdyrgræsning. Dæmpegård-lysningen er en 
sådan tjenestejord, som takket være en tidlig og fremsynet fredning, aldrig blev tilplantet. Med sin 
placering i skovlysningen rækker gårdens struktur således ud over bygningsanlæggene og skal ses i 
sammenhæng med strukturen i landskabet, dvs. lysningen som jo er foranlediget af, at der ligger en 
skovridergård. Sagt på en anden måde, er lysningens – og derfor også naturfredningens – eksistens 
betinget af skovridergården. Således er kulturhistorie og naturhistorie uløseligt knyttet sammen, og 
det ville være et stort tab for naturfredningen, hvis Dæmpegård blev nedrevet.  
 
Endvidere fremgår det af fredningskendelsen, at eksisterende bygninger i Dæmpegårdsfredningen: 
”ikke ombygges eller genopføres uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse”. Af samme frednings-
kendelse fremgår det desuden, at det er forbudt: ”at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Bo-

der og Skure, eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende”. Det synes højst 
sandsynligt, at Naturstyrelsen ved sit forslag om at opføre shelters og deslige på grunden, vil mis-
pryde området langt mere end den nuværende bebyggelse.  
 
Slutteligt skal det nævnes, at Naturstyrelsen påstår at have afsøgt alle muligheder for en afhændelse 
af gården, men at dette ikke har været muligt. Et frasalg kan f.eks. ikke gennemføres, da Skovloven 
umiddelbart stiller sig i vejen for en udstykning. Man har ligeledes forsøgt at udleje ejendommene, 
men ingen har vist interesse. Med hensyn til udlejningsproblematikken er Museum Nordsjælland 
kommet i besiddelse af de betingelser for leje, som Naturstyrelsen har fremført. Her må Museum 
Nordsjælland konstatere, at lejebetingelserne forekommer urealistiske for en lejer at acceptere.Med 
hensyn til frasalgsproblematikken, skal Museum Nordsjælland påpege, at Naturstyrelsen formentlig 
godt kan frasælge gården trods restriktionerne omkring den manglende udstykning. Det er nemlig 
juridisk muligt at sælge bygningerne og samtidig fastholde ejerskabet til jorden. Denne type salg er 
dog ofte åremålsbestemt, men kan lade sig gøre, hvis Naturstyrelsen vitterligt gerne vil af med byg-
ningerne og undgå nedrivning. Som eksempel derpå kan nævnes Hærens Officersskole, som ejer 
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selve Frederiksberg Slot, mens Slots- og Kulturstyrelsen ejer grunden, hvorpå slottet står. Også an-
dre steder findes eksempler på denne type delte ejerforhold, som altså ville kunne komme i spil ved 
Dæmpegård, hvis Naturstyrelsen er villig dertil.” 
 
Med udtalelsen var medsendt en indsigelse af 5. maj 2020 mod nedrivning af Dæmpegård fra mu-
seet til Allerød Kommune. Denne indsigelse er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del 
af afgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen har den 25. september 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at den 
nærmeste del af den eksisterende bygningsmasse og de ansøgte shelters m.v. er beliggende ca. 150 
meter fra nærmeste Natura 2000-område. Natura 2000-området er på nedenstående kort vist med 
gul flade, og centrum i området omfattet af ansøgningen er vist med rød prik. 
  

 
 
Besigtigelse: 
  
Fredningsnævnet har den 5. maj 2021 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 
 
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog repræsentanter for Naturstyrelsen, Allerød 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, Museum Nordsjælland samt For-
eningen Dæmpegårds Venner.       
  
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset. 
 
Placeringen af det ansøgte shelterbyggeri blev påvist. Placeringsstedet er beliggende i havearealet 
for Dæmpegård og i retning mod den nærliggende sø. Bygningerne for Dæmpegård fremstod i min-
dre god stand og ikke for nyligt vedligeholdt, tomme og som ikke anvendt i en længere periode.       
 
Repræsentanten for Naturstyrelsen oplyste, at Dæmpegård er en tidligere skovridergård og senest 
har været anvendt til beboelse for ansatte i styrelsen. Bygningerne har ikke været anvendt siden 
2016, fra hvilket tidspunkt de har stået tomme. Styrelsen har nu ikke længere behov for selv at gøre 
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brug af bygningerne. Der er derfor overvejelser om brug af bygningerne til andet formål. Der er her-
under kontakt med Foreningen Dæmpegårds Venner, som har ytret ønske om at gøre brug af byg-
ningerne. Såfremt et sådant projekt skal realiseres, må det forventes, at der i vidt omfang skal ind-
hentes fondsfinansiering til en bygningsrenovering, ligesom en realistisk plan for en varig driftsfi-
nansiering må foreligge. Det er undersøgt, hvorvidt selve Dæmpegård kan sælges, men det vil være 
umuligt eller i det mindste meget vanskeligt med det gældende regelsæt. Det er ikke økonomisk 
muligt at udleje efter en istandsættelse, og en istandsættelse antages mindst at ville koste omkring 8 
millioner kroner. Muligheden for udstykning undersøges via landinspektør. Der foreligger i Natur-
styrelsen endnu ikke faste planer for Dæmpegårds fremtid, men de fremtidige muligheder for Dæm-
pegård ønskes afdækket. I relation til ønsket om et shelterbyggeri blev det oplyst, at der er en stor 
efterspørgsel for shelterfaciliteter. Styrelsen er ikke afvisende for, at shelterpladsen vil kunne place-
res et andet sted i det fredede område.  
 
Repræsentanten for Allerød Kommune oplyste blandt andet, at Kommunen ikke er tilhænger af en 
nedrivning af Dæmpegård. Kommunen har som myndighed på andre områder end fredningen ikke 
taget stilling til eller behandlet, om man kan tillade nedrivning. En nedrivning vil kræve en kommu-
nal tilladelse hertil. Den ansøgte shelterplacering kan heller ikke anbefales.  
 
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste blandt andet, at foreningen er imod 
en nedrivning af Dæmpegård, som er et unikt kulturhistorisk sted, der klart bør bevares. Foreningen 
ser positivt på det projekt, som der arbejdes på af Foreningen Dæmpegårds Venner. Foreningen kan 
heller ikke støtte en shelterplads med den ansøgte placering.   
 
Repræsentanten for Museum Nordsjælland oplyste, at Dæmpegård er den ældst bevarede skovrider-
gård i Danmark. Bevarelse af bygningerne er vigtig for fortællingen om et naturhistorisk landskab 
med skovridergård og tilhørende landbrug. Den naturhistoriske fortælling herom vil i vidt omfang 
gå tabt ved en nedrivning af de eksisterende bygninger. En eventuel shelterplads bør af de samme 
grunde placeres et andet sted i fredningen.  
 
Repræsentanten for Foreningen Dæmpegårds Venner oplyste blandt andet, at foreningen arbejder på 
et projekt med henblik på at etablere et formidlingssted i bygningerne for Dæmpegård for stedets 
historie og landskab, men også med fokus på den fremtidige anvendelse af bæredygtig natur. Pro-
jektet er konkret og fremskredent, og der er dialog herom med blandt andet Naturstyrelsen og Alle-
rød Kommune. En realisering af projektet vil kræve en betydelig fondsfinansiering, men der er posi-
tive forventninger hertil, hvilket også gælder mulighederne for den løbende driftsfinansiering. En 
eventuel shelterplads bør placeres et andet sted end som ansøgt.  
 
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstem-
melse hermed.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og 
Jørgen Ekstrøm Jakobsen.   
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Som angivet ovenfor er fredningsformålet ikke direkte angivet i afgørelserne om fredning af Dæm-
pegård. Af fredningsafgørelsen af 5. februar 1944 fra det daværende Fredningsnævnet for Frede-
riksborg Amt fremgår dog om baggrunden for fredningen, at ”… ejendommen maa betegnes som et 

Omraade, der på Grund af Skønhed, Beliggenhed og Ejendommelighed har væsentlig Betydning for 
Almenheden, jfr. Naturfredningslovens § 1, saaledes at Paastanden om Fredning bør tages til 
Følge”. Herefter blev fredningspåstanden i al væsentlighed taget til følge. Overfredningsnævnet 
stadfæstede fredningsnævnets afgørelse bortset fra visse dele af erstatningsfastsættelsen. Frednings-
nævnet må på denne baggrund og under hensyn til henvisningen til § 1 i den dagældende naturfred-
ningslov lægge til grund, at fredningen har baggrund i de landskabelige og naturmæssige værdier i 
det fredede område, og at fredningen har til formål at beskytte disse værdier.  
 
Fredningsnævnet bemærker herefter:  
 
Ad ansøgningen om nedrivning af bygningsmassen for Dæmpegård:  
Som angivet ovenfor er fredningens formål at beskytte de landskabelige og naturmæssige værdier i 
det fredede område. En nedrivning af bygningsmassen for Dæmpegård vil ikke påvirke de landska-
belige og naturmæssige værdier i det fredede område. Fredningens bestemmelser om bebyggelse 
regulerer efter sin ordlyd eller sit indhold ikke nedrivning af eksisterende bygninger. Det kan på den 
nævnte baggrund herefter ikke antages, at den ansøgte nedrivning strider mod fredningsformålet el-
ler kræver fredningsnævnets dispensation.  
 
Ad ansøgningen om etablering af en shelterplads:   
Den ansøgte shelterplads vil ikke medføre en betydende ændring af de landskabelige eller natur-
mæssige forhold i det fredede område. Den ansøgte shelterplads strider således ikke mod frednin-
gens formål. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen at kunne 
lægge til grund, at placering af en shelterplads på det ansøgte sted vil fremstå visuelt eksponeret i 
det fredede område og på et sted, som vil medføre en ikke ubetydelig påvirkning på oplevelsen af 
det fredede område, herunder oplevelsen af den eksisterende have og sammenhængen med det øv-
rige fredede område herunder i relation til den nærliggende sø. Fredningsnævnet bemærker endvi-
dere, at anlæg af en shelterplads vil kunne ske andre steder i fredede område og på en måde, hvor-
ved påvirkningen af oplevelsen af det fredede område vil være væsentlig mindre. Fredningsnævnet 
finder herefter, at den ansøgte shelterplads ikke bør tillades ved dispensation. Fredningsnævnet 
meddeler herefter afslag på denne del af ansøgningen.  
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-
kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejled-
ning.   

 



 
 

8 

 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
  
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen, 
 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Miljøstyrelsen  
Allerød Kommune  
Naturstyrelsen, att: Ole Ejlskov Jensen  
Danmarks Naturfredningsforening  
DN Allerød  
Museum Nordsjælland 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Nordsjælland  
Peter B.Larsen  
Slots- og Kulturstyrelsen 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a. 
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning.  
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning.  
 

 
 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

OPHÆVELSE af afgørelse i sag om nedrivning af bygninger inden for 

fredning i Allerød Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Nordsjæl-

lands afgørelse af 24. maj 2021 om nedrivning af bygningsmasse på matr. 

nr. 1b Tokkekøb Hegn, Blovstrød. 

De indbetalte klagegebyrer tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

2. maj 2022

Sagsnr.: 21/08064 og 21/08106 

Klagenr.: 1024067 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-NSJ-034-2020.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 21. juni 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Allerød (klager 1) 

og Foreningen Dæmpegårds Venner (klager 2). 

 

Klagerne har navnlig anført, at 

 

- gårdbygningerne må anses for en integreret del af det fredede om-

råde,  

- nedrivning af bygningerne vil være en tilstandsændring i strid med 

fredningens formål, 

- klager 2 ikke var indkaldt til fredningsnævnets besigtigelse, og 

- klager 2 har foreslået alternative anvendelsesmuligheder for gård-

bygningerne, som ikke er blevet taget i betragtning.   

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen matr. nr. 1b Tokkekøb Hegn, Blovstrød på ca. 17 ha består 

hovedsageligt af åbne græsarealer med enkelte søer. I ejendommens nord-

østlige hjørne ligger Dæmpegård, der er en gårdbebyggelse fra 1788 med 

et samlet grundareal på 772 m2. Gården er omgivet af en gruppe træer. 

 

Området omkring ejendommen består hovedsageligt af fredskov med 

spredte søer, moser og overdrev, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3. Nord for ejendommen ligger et mindre sommerhusområde. 

 

Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. au-

gust 1944 angående fredning af ”Dæmpegaard”, matr. nr. 1b, 1d og 1t af 

Tokkekøb By, Blovstrød Sogn, og matr. nr. 13o af Børstingerød By, Nørre 

Herlev Sogn, samt ejendommen matr. nr. 1ao og 1ae af Tokkekøb By, 

Blovstrød Sogn.4 Fredningen indeholder blandt andet forbud mod til-

standsændringer, ny bebyggelse samt ombygning eller genopførelse af ek-

sisterende bygninger uden fredningsmyndighedernes tilladelse. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 24. maj 2021 truffet afgørelse 

om et projekt, der involverer nedrivning af den eksisterende bygnings-

masse på Dæmpegård og etablering af en shelterplads på ejendommen. 

Fredningsnævnet har fundet, at nedrivning af bygningerne ikke kræver di-

spensation fra fredningen.  

 

For så vidt angår shelterpladsen har fredningsnævnet meddelt afslag på di-

spensation. Klagen vedrører kun den del af fredningsnævnets afgørelse, der 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/00914.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/00914.00.pdf
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omhandler nedrivning af bygningerne, hvorfor afgørelsen i det følgende 

kun er gengivet og behandlet vedrørende dette forhold. 

 

Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejer, Naturstyrelsen, og vedrører 

nedrivning af den eksisterende bygningsmasse på ejendommen for herefter 

at etablere en shelterplads samme sted. Det fremgår af Naturstyrelsens kor-

respondance med fredningsnævnet i forbindelse med indgivelsen af ansøg-

ningen, at styrelsen indledningsvis vurderede, at det ansøgte ikke var di-

spensationskrævende, men efter fornyet overvejelse vurderede, at både 

nedrivning af bygningerne og etablering af shelterplads kræver dispensa-

tion fra fredningen. 

 

Allerød Kommune har i bemærkninger af 19. august 2020 til sagen anført 

over for fredningsnævnet, at fredningen bør forstås således, at forbuddet 

mod tilstandsændringer også gælder nedrivning af eksisterende bebyg-

gelse, og at den ansøgte nedrivning vil stride mod fredningens formål. 

Kommunen har endvidere anført, at bygningerne har væsentlig betydning 

for fredningen, herunder som landskabeligt element og i kraft af deres hi-

storiske og kulturelle betydning. Kommunen har endvidere oplyst, at man 

ikke i Fugle- og Natur- eller Miljøportalen har fundet truede, fredede eller 

Bilag IV-arter i eller omkring Dæmpegård. Der er dog et rigt dyreliv om-

kring gården med en del småfugle og dagsommerfugle, og kommunen vur-

derer, at der med stor sandsynlighed er flagermus i området eller på selve 

gården. 

 

Museum Nordsjælland har den 2. september 2020 fremsat bemærkninger 

til sagen. Museet har udtalt sig imod en dispensation, da en nedrivning af 

de sjældent velbevarede bygninger vil resultere i et stort kulturhistorisk tab. 

Museet har endvidere anført, at gården må anses for en integreret del af 

den naturfredning, som gården ligger i. Dæmpegårdsfredningen er ifølge 

museet et kulturlandskab, hvor skovridergården afslører landskabets tidli-

gere funktion. De åbne arealer omkring gården er således gamle tjeneste-

jorder til landbrug og husdyrgræsning, der formentlig ville have haft en 

anden form, hvis ikke gården havde fandtes. Endelig har museet anført, at 

Naturstyrelsen ikke har afsøgt alle alternativer til en nedrivning, f.eks. fra-

salg af gårdbygningerne eller udleje på mere favorable vilkår. 

 

Fredningsnævnet har den 5. maj 2021 foretaget besigtigelse af ejendom-

men med deltagelse af Naturstyrelsen, Allerød Kommune, Museum Nord-

sjælland samt klager 1 og 2.  

 

Naturstyrelsen oplyste til besigtigelsen, at gårdbygningerne senest har væ-

ret anvendt som beboelse for ansatte i styrelsen, og ikke har være i brug 

siden 2016. Styrelsen har ikke selv behov for bygningerne, og det ønskes 

derfor afklaret, hvilke muligheder man har for den fremtidige anvendelse 

af bygningerne eller arealet. Styrelsen har ikke fundet mulighed for at 

sælge bygningerne under det nuværende regelsæt, og udlejning vurderes 
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ligeledes at være økonomisk umuligt og at ville forudsætte en istandsæt-

telse til mindst 8 millioner kroner. Styrelsen anførte, at klager 2 har ytret 

ønske om at gøre brug af bygningerne, men såfremt et sådant projekt skal 

realiseres, vil det forudsætte omfattende fondsfinansiering til bygningsre-

novering og en realistisk plan for varig driftsfinansiering. Styrelsen var 

ikke afvisende over for, at shelterpladsen kan placeres andetsteds i det fre-

dede område. 

 

Allerød Kommune udtalte sig imod en nedrivning af gårdbygningerne. 

Kommunen har endnu ikke taget stilling til øvrige tilladelser i forbindelse 

med nedrivningen. 

 

Klager 1 udtalte sig ligeledes imod en nedrivning af gårdbygningerne. Går-

den er ifølge klager 1 et unikt kulturhistorisk sted, der bør bevares. For-

eningen ser positivt på det projekt, der er foreslået af klager 2. 

 

Museum Nordsjælland oplyste, at Dæmpegård er den ældste bevarede 

skovridergård i Danmark. Museet anførte, at bygningerne er vigtige for 

fortællingen om et naturhistorisk landskab med skovridergård og tilhø-

rende landbrug. En fortælling som i vidt omfang vil gå tabt ved nedrivning 

af bygningerne. 

 

Klager 2 udtalte sig også imod en nedrivning af bygningerne. Klager 2 ar-

bejder på et projekt med indretning af bygningerne som formidlingssted 

for stedets historie og landskab, og er i dialog med Naturstyrelsen og Alle-

rød Kommune herom. Der er positive forventninger til både fondsfinansie-

ring og varig driftsfinansiering. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse fundet, at fredningen ikke regulerer 

nedrivning af eksisterende bygninger, og at denne del af projektet derfor 

ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Fredningsnævnet har bemær-

ket, at der om fredningens baggrund henvises til kriterierne i den davæ-

rende naturfredningslovs § 1. Fredningsnævnet har på denne baggrund lagt 

til grund, at fredningen har baggrund i landskabelige og naturmæssige vær-

dier, og har til formål at beskytte disse værdier. Herefter har fredningsnæv-

net lagt vægt på, at en nedrivning af bygningsmassen på Dæmpegård ikke 

vil påvirke de landskabelige og naturmæssige værdier, og at fredningen 

ikke efter sin ordlyd eller sit indhold regulerer nedrivning af eksisterende 

bygninger. 

 

2.3 Klagernes indhold 

2.3.1 Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening 

Klager 1 har anført, at nedrivning af den eksisterende bebyggelse vil være 

en tilstandsændring i strid med fredningen. 

 

Klager 1 har endvidere anført, at nedrivning af den eksisterende bebyg-

gelse vil stride mod fredningens formål, da bygningerne fra 1788 både er 

en integreret del af landskabsoplevelsen og bevaringsværdige i sig selv. 
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Uden bygningerne ville området ifølge klager 1 blot være et åbent landskab 

i en skov uden kultur- og væsentlig naturmæssig interesse. 

 

2.3.2 Klagen fra Foreningen Dæmpegårds Venner 

Klager 2 har anført, at klager 2 ikke har modtaget indkaldelse til frednings-

nævnets besigtigelse den 5. maj 2021 på trods af, at klager 2 er en forening 

oprettet med det formål at bevare Dæmpegårds bygninger. Klager 2’s re-

præsentant var kun til stede under besigtigelsen, fordi ét af klager 2’s be-

styrelsesmedlemmer også er medlem af Danmarks Naturfredningsfor-

enings lokalafdeling i Allerød og med minutters varsel blev tilkaldt af Dan-

marks Naturfredningsforenings repræsentant ved besigtigelsen. Klager 2 

har dermed ikke haft mulighed for at forberede sig til mødet. 

 

Det er endvidere klager 2’s opfattelse, at fredningsnævnet helt har set bort 

fra parternes argumenter i sagen og alene har baseret sin afgørelse på en 

tolkning af fredningen. Klager 2 har hertil anført, at omstændighederne 

omkring fredningen må betyde, at gårdbygningerne nødvendigvis må være 

omfattet af fredningen, uanset at de ikke eksplicit er nævnt i fredningens 

tekst. Klager 2 har i den forbindelse fremhævet, at fredningen i sin over-

skrift beskrives som en fredning af Dæmpegård, at der næppe har været 

nogen på fredningstidspunktet, der forestillede sig, at bygningerne ville 

blive nedrivningstruet, og at gårdbygningerne er en integreret del af det 

historiske kulturlandskab, der udgør fredningen. Området ville således 

ikke have foreligget i sin nuværende form, hvis ikke ejendommen historisk 

set havde haft karakter af en produktionsgård med tilhørende beboelse. 

 

Endelig har klager 2 anført, at klager 2 selv har kontaktet Naturstyrelsen 

og budt ind med en fremtidig anvendelse af bygningerne som natur- og 

kulturhistorisk aktivitetscenter, så nedrivning kan undgås. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 

af fredninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets Kendelse af 16. august 

1944 angående fredning af ”Dæmpegaard”, matr. nr. 1b, 1d og 1t af Tok-

kekøb By, Blovstrød Sogn, og matr. nr. 13o af Børstingerød By, Nørre 

Herlev Sogn, samt ejendommen matr. nr. 1ao og 1ae af Tokkekøb By, 

Blovstrød Sogn. 

 

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra baggrunden for fredningen sammenholdt 

med fredningsbestemmelserne. 
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

” 

1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men 

de skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis 

som landbrugsarealer. […] 

 

2) Det er navnlig forbudt  

a) at opføre bygninger af enhver art, ud over de til langbrugets drift 

nødvendige, herunder boder og skure, eller at anbringe andre ind-

retninger, der kan virke misprydende, derunder ledningsmaster og 

lignende. Tilladte nybygningers placering og udformning skal 

godkendes af fredningsmyndighederne. Eksisterende bygninger 

må ikke ombygges eller genopføres uden fredningsmyndigheder-

nes tilladelse. 

 

[…]” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsrådskreds, der rejste sa-

gen på anmodning af Statsministeriet. Af fredningsforslaget fremgår det, 

at udstykning til bebyggelse vil være uheldig, da ejendommen ligger som 

en fri enklave omgivet af skov på alle sider. Det fremgår endvidere, at sær-

ligt et parti omkring en dam i ejendommens nordøstlige hjørne har værdi i 

skønhedsmæssig henseende, og at stedet er meget besøgt på grund af den 

smukke og velbevarede langdysse. 

 

Om fredningsnævnets begrundelse for at vedtage fredningen fremgår føl-

gende:  

 

”Nævnet må finde, at ejendommen må betegnes som et område, der på 

grund af skønhed, beliggenhed og ejendommelighed har væsentlig betyd-

ning for almenheden jfr. Naturfredningslovens § 1, således at påstanden om 

fredning bør tages til følge.” 

 

Overfredningsnævnet stadfæstede fredningsnævnets afgørelse uden be-

mærkninger til det anførte om bagrunden for fredningen. 

 

Om erstatningsudmålingen fremgår det af fredningsnævnets afgørelse, at 

ejendommens daværende ejer blev tillagt erstatning for rådighedsind-

skrænkninger, hvor der særligt er henvist til området omkring langdyssen, 

som ejeren reelt fandtes afskåret fra at udnytte efter fredningen, og til et 

forbud mod at fælde træer på to matrikler i områdets nordlige ende. Ejeren 

blev tillige tillagt erstatning for rådighedsindskrænkninger på to mindre 

matrikler i det nuværende sommerhusområde, med henvisning til, at ejeren 

ellers ville kunne have anlagt et sommerhus der. Erstatningen blev forøget 

af Overfredningsnævnet efter forhandling med ejeren uden bemærkninger 

til fredningsnævnets begrundelse. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der ved begrundelsen for 

fredningen blev lagt vægt på, at ejendommen må betegnes som et område, 

der på der på grund af skønhed, beliggenhed og ejendommelighed har væ-

sentlig betydning for almenheden. Nævnet finder, at henvisningen til om-

rådets ejendommelighed er et udtryk for, at det er helheden, som man har 

villet frede, og herunder også Dæmpegårds bygninger, som efter beskri-

velsen af gårdens historie også på fredningstidspunktet må have været et 

væsentligt særpræg ved området. Nævnet har i den forbindelse tillige lagt 

vægt på, at det i fredningens titel er angivet, at der er tale om en fredning 

af Dæmpegård, ikke blot de arealer, gården er beliggende på. Endelig har 

nævnet lagt vægt på, at bygningerne ifølge fredningskortet er omfattet af 

fredningen, og at det ikke fremgår af fredningens tekst, at de desuagtet 

skulle være undtaget fra fredningen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder denne baggrund, at nedrivning af 

Dæmpegård kun kan gennemføres efter gennemførelse af en ny fredning, 

som bestemmer, at gårdens bygninger kan nedrives. Da der ikke er hjem-

mel i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at meddele dispen-

sation til det ansøgte, ophæves Fredningsnævnet for Nordsjællands afgø-

relse af 24. maj 2021.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales de indbetalte klagegebyrer, jf. ge-

byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Nordsjæl-

lands afgørelse af 24. maj 2021 om nedrivning af bygningsmasse på matr. 

nr. 1b Tokkekøb Hegn, Blovstrød. 

 

De indbetalte klagegebyrer tilbagebetales. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordsjæl-

land (FN-NSJ-034-2020) samt for klager via klageportalen. Afgørelsen 

sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 
 Thomas Steensen  

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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