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KENDELSE RE'c:..NR. Ol078 _000

afsagt den 8. Februar 1947 af Naturfred-
ningsnævnet for frederiksborg Amt.

Det af Statsministeriet nedsatte Udvalg ill Gennemførelse
at Planer vedrørende Kebenhavns.gneDI grønne Omraader har an-
modet Nævnet om at foretage en Fredning at de Statsskovvæsenet
til~0rende Arealer at ftPims.lyngftNord for Rude Skov Matr.Nr.
l~ og l! at Rud.skovs Indhegning, Birkerød Sogn.

Da der melle. Landbrugsministeriet og det nævnte Udvalg
er opnaaet Enighe4 om V1lkaarene tor saadan Fredning (hvilke
Vilkaar næVDBS nedentor). og da Nævnet ganske kan tiltræde, at
det nævnte Areal bør fredes,

b e 8 t e m m e s :
Arealet nFemsøl~ngn. beliggende Nord for Rude Skov, til-

h.rende Statsskovvæsenet og matrikul.ret som Nr. l~ og l! af
Rud.skovs Indhegning. Birkerød Sogn underkastes tølgende Fred-
ning:

Arealet skal forb~ive ~enliggende i sin nuværende Tiistand
og mas udelukkende hlnyttes 80m hidtil, dog saaledes at det ude.

~ Tilladelse skal kunne dyrkes med Landbrugsafgrøder, navebrugspro-
dukter eller paa anden Msade, der ikke indvirker væsentligt paa
L~dskabets eller Terrænets Særpræg.

Det er navnlig forbudt:
a) at optere Bygninger at enhver Art herunder BOder, Skure

og Drivhus. samt at anbringe Ledningsmaater. Mistbænke eller an-
dre Indretninger, der kan virke miepryden4e.

Det skal dog være Brugerne tilladt at opatille transportab-
le Læekure at en at '~edning8nævDet gOdkendt Type, der placeres
etter 8tatsekovvæsenets nærmere ADViSD1na.



b) at foretage Beplantning af Arealer med hajtetammede
Træarter.

c) at foretage Afgravning eller Paafyldning af det na-
turlige Jordsmon eller at henkaste Aftald paa dette, herfra
dog undtaget almindeligt Gartneri-,eller Haveatfald, der, saa-
fremt det ikke opbrændes, ekal anbringes i Kompo~tbunker, der
at Statsskovvæsenet kan tprlanges placeret paa dertil egnet
Sted.

I

d) at foretage Opf7ldning af Søer og Vandhuller eller at
kenkaste Atfald paa disses Bredder.

Denne Xendelse vil være at tinglyse som servltutstit-
tende pas den ovennævnte Ejendom.

Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
J.L.Buch. Varl Poulsen. Kai Jensen •
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01078.00

Dispensationer i perioden: 08-06-1994 - 14-11-1995



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

REG. NR. /0 -rg. O(
Helsingør, den I' 18 JUNI 1994

Vedr. FS 30/94, matr. nr. 1 e og 1 f Rude Skov, Birkerød

Ved skrivelse af 21.04.94 har Frederiksborg Amt for Kronborg
Statsskovdistrikt af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets til-
ladelse til etablering af en parkeringsplads med plads til 20

tt! biler på ejendommen, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 08.02.47.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-

tt) sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3. ~

Thorkild ~
nævnets formand.
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Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



e Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt J
Helsingør, den 8 JUNI 1994

REG~Nl \ 01- 2

Vedr. FS 30/94, matr. nr. 1 e o 1 f Rude Skov, Birkerød

Ved skrivelse af 21.04.94 har F~deriksborg Amt for Kronborg
Statsskovdistrikt af ovennævnte ~m ansøgt om nævnets til-
ladelse til etablering af en parkeringsplads med plads til 20

4t biler på ejendommen, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 08.02.47.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ans~gte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan ind~n 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-tt sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. 'En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må
stens udlø~ uden rettidigt
seslovens § ~7, stk. 3.

derfor ikke udnyttes før klagefri-
indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-

(~'Av'--.,
Thorkild Bendsen

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I'l.\ l /2.- 0070let. nr. 4

nævnets formand.

---- -- -- - _ ..--------------- ----------_._-----------------
Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



REG. NR

e Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Modtaget i
Sl{ov- og Naturstyrelsen

2 t~ AUG. 1994 Helsingør, den 2 3 AUG. 1994

Vedr. FS 49/94, matr. nr. 1 e og 1 f Rudeskov, Birkerød.

Ved skrivelse af 01.07.94 har Frederiksborg Amt for Kronborg
Statsskovdistrikt videresendt en ansøgning om nævnets tilladelse
til etablering af læskure for dyr i området Femsølyng, der er om-
fattet af fredningsnævnets kende~se af 08.02.47. Ansøgningen

4t indeholder forslag til forskellige typer skure, der ønskes type-
godkendt. Ansøgningen indeholder tillige et placeringsforslag.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, dog på vilkår, at der be-
nyttes sorte tagplader samt, at såvel facader som eternitpJader
ved forbindelse til jorden sorttjæres.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3. ~

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

- ------- - ------------- -----
stengade 72-74, 3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



\elg. 00
Modtagefi

Skov- og Naturstyrelssi1l

Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 1 4 NOV. 1995

Vedr. FS 50/95, matr. nr. 1 e og 1 f Rudeskov, Birkerød

Ved skrivelse af 16. juni 1995 har Kronborg Statsskovdistrikt
ansøgt om nævnets tilladelse til at opsætte 2 sheltere på oven-
nævnte ejendom i forbindelse med en primitiv lejrplads for orga-
niserede grupper.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 8, februar
'I'19~, der har til formål at bevare arealets nuværende tilstand.

Fredningsbestemmelserne anfører, at "det er forbudt a~ opføre
bygninger, ehrunder boder, skure ..... eller andre indretninger,
der kan virke misprydende. Det skal dog være brugere tilladt at
opstille transportable læskure af en af fredningsnævnet godkendt
type".

De ansøgte sheltere har et indvendigt areal på 9 m2 og en stør-
ste indvendig højde på 1,5 m. Taget er græstørvbelagt. Vægge
består af runde træstammer .

• I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-

\ ~ \ \ I "l. - C 00 \
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Stengade 72-74. 3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

~~
Thorkild Bendsen

nævnets formand .

•
;

Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15
Birkerød kommune,
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-205-3-95,
Kronborg Statsskovdistrikt, j.nr. SN 45231/kr
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Knud Clausen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Naturstyrelsen 
Dyrehaven 6 
Boveskovgård 
2930 Klampenborg 
 
Att.: Stella Blichfeldt 
 
Via e-post: STB@nst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Fredning af arealer i Femsølyng – etablering af lejrplads med shelter og toiletbygning 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til etablering af en lejrplads i Rude 
Skov, i den sydlige ende af Femsølyng med et shelter på 130 m², en primitiv toiletbygning og 
hegning af et ca. ½ ha. stort område, der vil blive plejet ved slåning. Det er oplyst, at de to 
sheltere på hver 9 m², som fredningsnævnet har meddelt dispensation til i 1995, vil blive fjer-
net i forbindelse med opførelse af det ansøgte. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, 
der er sendt til fredningsnævnet, og under behandlingen er ansøger fremkommet med et tillæg 
til ansøgningen, hvori man ændrer placeringen af shelteret en smule efter besigtigelse af over-
drevsvegetationen i sommerhalvåret.  
 
Den nærmere placering af det ansøgte fremgår af følgende kortudsnit: 
 

 
 
 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-40-2017  
 
Den 21. oktober 2017 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at det omhandlede areal er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 8. 
februar 1947 om fredning af arealer af Femsølyng. 
 
Fredningen har til formål at bevare arealets nuværende tilstand og af fredningsbestemmelser-
ne fremgår blandt andet følgende: 

 
” Det er navnlig forbudt: 

a) at opføre Bygninger at enhver Art herunder Boder, Skure og Drivhus. samt at 

anbringe Ledningsmaster. Mistbænke eller andre Indretninger, der kan virke 

misprydende. 

Det skal dog være Brugerne tilladt at opstille transportable Læskure af en af 

fredningsnævnet godkendt Type, der placeres efter statsskovvæsenets nærmere 

Anvisning. ” 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 
Sagens behandling 

 
Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn anbefalet projektet på betingelse af, at bygnin-
gen fremstår i ubehandlet træ.  
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte. 
 
Friluftsrådet har støttet projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 
miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet på betingelse af: 

- at shelter og toiletbygning fremstår i ”ubehandlet” træ som vist på de til ansøgningen med-

sendte fotos og 
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- at de to nuværende sheltere, som fredningsnævnet meddelte tilladelse til i 1995, fjernes i for-
bindelse med opførelsen af det ansøgte.   

Ansøger har oplyst, at selvom det ny shelter er noget større end de to nuværende mindre shel-
tere vil påvirkningen af området som sådan ikke værre større. Ansøger har bl.a. henvist til, at 
de to nuværende mindre sheltere i dag ofte suppleres af flere telte, når grupper slår lejr, lige-
som der er borde og bænke både på nuværende og kommende lejrplads.  
 
Ansøgers vurdering af en uændret påvirkning af området som sådan har fredningsnævnet ikke 
grundlag for at tilsidesætte. Fredningsnævnet har herefter lagt vægt på, at det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, at hygiejniske forhold tilsiger, at der i nærheden af lejrplad-
sen opsættes et primitivt toilet, og at det nye shelter udføres i et rundt, forholdsvis lavt design, 
som indpasser sig fint i landskabet. 
 
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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Rudersdal kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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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.  

 
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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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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