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OVERFREDNINGSNÆVNETS

År 1~56, den ~)"
grundlag af mundtlig

~w

K~NDELS1SPROTOKOL.

ol-:tober,

[dsaede overfredningfm~vnet
p:i
og 8kriftlig votering
følgende
kendelse
i sagen nr. 1192/54 vedrørenoe fredning af motr. nr. 2~ af Holte
by, Søllerød
sogn, samt af arealer
ilf matr. nl'. lb:e smstd8.
I den c:.f fredninC;StH3vnet
foy Københavns omtsrådskreds
den
25. november 1954 ufsugtc
kendelse hedder det:
"Ved skrivelse
af ll.
maj 1954· har S.:'lllerød kommunalbestyrelse rettet
henvendelse
til fredningflnJ3vuet fOl- Københavns n.mtsrJidskreds med anmodni.ne; om, at der
den nu~rence
tilstand
m~tte blive

re bestemte
af Holte.

til sikr'ing og bevarelse
af
rejst sag om fredninG af n~rme·

arealer
af matr. nr. lb'E a.f Holte og matr. nr. 2~
Til støtte for den fremsatte
a.l1l:!odning har andrUc(.:rllc

anf"rt, at ej erEm af rnatr. nr. l bB af Hal te har for-etaget
Gn
meget h;~rdh:endet r'ydning af bevoksnint;cn
P~ arealet
omkring de
te mindr'e indsøer-,
"VidnBsdum" kaldet,
Rom delvis
er beliggende
p~ denne ejt::ndom, og at f'or-tsut rydning og eventuel
opfyldning
af sø~realet
vil b8tyde varig ødel'Bggelse
af det omliggende land-

skab.
J'redningspBsta.nden

omfa tter

søar(;a1et

"Vidn:esdam"

med til-

gl'-ænsGnde arealer,
belig:;ende
p;~i mutr-. nr. l~
cg 2~ af Hal te,
samt 4 sm~søer, belicgendn
alene p~ me.t.h. nr. lb~ af Holte.
Ejendommen mat!'. nr. lb:e, Holte,
ejes [~f fru Tove Krause
if~lge
sk~de lyst 24. juni 1953.
EjendommE:.:llmatr.
nen undex' Det danske

nr. 2~ a.f Holte Gjes af I3ernstorff
spejderJwrpo
ifølge
skøde lyst
29.

divisiooktt1ber

1945.
~fter
at bGg~rine om fredning
s81edes var rejst,
lod frednines'
n:avnet i medfør af § 22 i lov Ll.f 7. maj 1937 om naturfredning
til ..·
I

'

,

2.
kendegive
for de n~vnte 2 ejere forbud
E'omhelst foranstaltning
til yderligere
nU~Erende tilstand.
Under et den 22. juni 1954 afholdt

mod foretagelse
af nogen:endrlng af' ejendommens
møde har

nævnet

herefter'

vedta[r:t
at lad~ sagen n~'de frcrr,me.
Med den fra Sølll-H'0o kommunal best~Trelse
fremsatte
begæring
om fredning
fulgte
udkast til fredningsservitut.
Fredningsp8standen g~r herefter

ud 1);), :.lt ucr

pf~l::Bg€:esde n:-evnte ar'euler

af

matr. nr. lbll st..lmt mCl.tr. nr. 2~ r:f Holte (jfr.
vedlugte
kort
med indtcenin~s
af urealerne)
sBlydende fredning8servi
tut:
"I medf~r af naturfrednIngslovens
§ l, l. stk.,
iVErkD~tt~8

,
'to'

\":J..

,

der fredning
af de arealer
af matr. nl'. lb"C oe 2~ af Hol te, der
er angivet
p~ vedh-eftede plan.
Arealerne
fredes
8~ledes,
at det er forbudt
uden fl'odningsn~vnets
tilladelse
a) at opf~n'e bygninger
af enhver ar' t , herun'ier
boder, s kure 08
hønsehuse,
eller' at anbringe
andrG indretninger,
d er kan
virke misp:r-ydende, her'under lednin[;swaster
og lignend(~.
b) at fjerne
noget som helst
af den P:3 arealet
st~~ende beplantning, tr~er,
buske og lev8Tlde hegn.
c) a.t foretage
&'Yld en beplan tning
end den und ør punkt b ::1'l3vnte.
d) at l'ol:etage af.:.;nivning eller
p~t'yldning
af det
jordsmon.
e) at opfylde
søer, vandhuller,
cn1Jfter,
grusgrave
eller
!J.t benytte
clipse til aflæsning
af affald,

nuturlige
og li[~enrJe
sten,
jord

o.l.
Endvidere
m8 der ikke uden fredningRn13vnets
tilladelse
anll'lgge~ veje eller
gives trediemand
vejrettigheder
over arealerne.
p;.] n-evnte1:1.1'ealer
er '1er den 28. marts 1942 lyst fredningsplan angående benyttelse,
bebyg~else
og beplant~ing,
og under
forhandlingerne
ht:;.r fre dningskonsulen
ten, ci vilingcniø
r Blixencrone-M011er udtult, at disse arealer blev optaget p~ fredningsplanen og var medtaget under ()en OPl indel igr; p8 stand,
da arealernE')af Højbjergguard,
matr. nr. 5a m. fl. Øverød, der nu <3jes af
fru Tove Krause,
liceledes
fredet
ved fredningsnl.:~vnets

ifølge
8køde lY8t
kendelE~e, afsagt

24. juni 1l)5~~, blev
8. ,juli 1940, stad-

f13stet af oveI'fredningsno:evnet
den 6. december 1940.
Åstedet
har '''llret (lec3igtiCet,
og sagen har v'Eret forhandlet
i flere
Ul"lder.
Under forhandlingerne
har de 2 ejer-e givet møde.

Panthaverno
ikke

har

vllrct

givet møde.
Ej cren a.f mo.tr.

steret

indvarslet

l bæ af Hol te,

YJr~

mod frodnin2:Gn

og har

nedlagt

ved anLefalet
fru

brev,

Tovr; Krause,

men har

har protl~-

p8stl.lnU pa en erstatning

af 350.000 kr.,fors~vidt
fredning
iværks~ttes.
Til støtte
for Gin protest
har hun c.mført dels,
at do heromhandlede arealer
ikke m8 sk0nnos at V':Brefrodning::w:e:r'di ge, d 1]18
henvist
til,
at disse urealei,
sk~nt oprindelig
medtaget p~ fredningsplanen
fOl
K0bC.!1hu,
V11seenens ESronnc;:omr;}der oe medtaget und ur
den i ~in tid nedlagte
p~stand om fredning
nf "HøjbjcrB~uaard"
matr. nr. 5.f:; 2lverod lll. fl.,
ikke er inddraget
under' de Omr 1()Or,
som herefter
blev fr'edot ved overfredning:=;n:e'mets
kendelse
af
u

I

6. december' 1940.
Ejeren af matr.

nr.

2~ af Holte,

Bernstorff

divisionon

under

det danske spe jd arkor!,,3 har bi v~;t ml):le und.er sue;ous behandlinl;
for n'''Cvnet. "Jnder forhandlingerno
(:1' d er mollem rekvirent(~
me
og ejeren

opn~et

matr.

2! af Holte

nr.

enighed

om, at frodning:,:'p8standen

Bndres

fors~JvirH

fv"llGdeE:, Cj."t b::stemmelserne

Q f~r f0lcende
iudh0ld:
"Ingen bygning 'lf nogen art m.')uden frGdningsn'cvnets
opføres på ejendommen udover et divisionshus
med et eller

angå:::

under

post

8umtykke
flere

mindre al'mexhuse, hvis placering,
din;enstoner
o~ ydre 'form oe;
udseende - herunder
farver
og muterialeI'
- clea.l godkendes af fred'"

,

ningrm:evnet.

"

Hl'Jrert(~Y' har

ejeren

af m:Ltr. ru.

2.] af

Holte,

J3ernctoY'ff

divisionen
til tr~:ldt, at denne ~~r.r1ornfr'edes efter nedlagt
p'J.stand
og har frafaldet
erstatningskrav.
Det er oplyst,
at ejendommen matr. nr. lb:.E af H(llte, er vurder'et til ej endomssk;yld f:3ammenmed matl'. n1:. l.bz af Hol te, tilsamIllen til
78.700 kr. Dot samlede areal andraeel' 284.130 m2, hvoraf
matr. nr. lb'B: 232.710 rn2•
Den del
er - bortset
aI'eal ialt
2

vis

af matr. nr. lbæ, som oP-li'attcs af fredningsp;h~tanden,
fra do syd for VidnBsdnm ligGende 4 vandhuller
- af
2
18.000 m ,og arealet
nf di8se 4 vandhullor
er henholdp2

2

2

1900 ID , 1600 m , 2100 ro oG 2200 m •
Ejendommen m!ttr. ny. 2~ af Holte er ansat
2
6.500 kr.,og
arealet
er 32.450 m-.

til

ejendomsskyld

Naturfredningsr~det
har ved skrivelse
af 3. november 1954
afgi vet G81ydende erkl'''8ring til sagen:
"Naturfredninesr:jdet
kan V'Bre 6~).i.1Ske o:1ig med SlIllerøu kommu.)

ne i,

at

Vidnæsdr ..m 1"108eog (Je omli(mende

vn.nclhullcr,

o:JleClef.; som

I

de nu henligger
i høj

grad

i større

bidrager

ell er mindre

til

grad

omgi vet

n:f bcvoksning:

omrf:idets lEU1dskabeli[.E: sk,:mhcd. Nord-

sj::elland,
s:erlig ct,'TIen omkrinG Birker'3d-SalloI'ød,
er netop
kar8kteristisk
ved de mnn2c 8m~ vandhuller
og smgmoser, der
ligcer
rundt olli'i Jet kuperede
terrun.
Der knytter
sig d~rfor
allerede
en butydelic;
l!,ndRkabelig
inteT'esse
til bevarelsen
af Vidn~-esdammed ornlig3:ende vandhuller,
trreder i da,G. Hertil
komrr.er imidlertid
interesse,
har

I
.

'e"

,
e.

der knytter

nemli g dannet

sie

grundlnc

til

selve

for' Iapetufl

sBle:des flom de fremen betydelig
vidennl;:abeli~
Vidn~sdam Mooe. Dunne mope
Steens t:cups kla8f:d ske

under[~øgelser,
offentlig'3jort
i 1841 i hans skrift
"GeoGTIontiskgeologisk
Under-s0Gelse af SJwvIDoser-ne Vidnesdum- og Lillemose
i det noy-dlige Sj:clland. II I dette
skrift
findee
bln.ndt andet
kort over mOnens dav~rende ti12tnnd
med profiler
af lagen0 i
mosen. Steenstrup8
afhnndling
har som bekendt dannet udbangspunktet
for hele den moderne rnoRtIofl\gnlng,
og den udg0r gl'unrlaget
for vor viden om vegationens
vekslen i Danmark efter
istiaen
(fyrreskovstid,
egeskovstid,
bøgeskovstid)
•
Enhver, der- besk.eftiger'
sig med m0E1efors-kning, med ntuc.ior
over vekslingerne
i den nordeurop.:eiske
vegetation
efter
istiden
etc.,
kende1:' steenstrups
arbejde,
således
at Vidn"Bsdnm er en
klassisk
interesse.

lokalitet,

til

hvis

bevarelse

der knytter

sig

betydelig

Naturfredningsr~dot
kan derfor meget i.nbefale
den foreolåede
f'rodnings
e::;ennemf0r'else, således
som f'redninben
er fore::;l~et
gennemført,
d.~.,
dels

jfr.
under

udzkrift
af n:BvuGts pr'otokol
hensyn til
dens landskabelige

for 21. sept':lm118!'
betydning,
dels

under hensyn til,
at oml'~]detG bev[.1.relse af :rmtu~ia.an8kabGl:i.g8
og undervi sn ingsmæs sige c~runde må anses at V'Bre af vBnentlic
intp.resse."
Under hensyn til ae nf sagen omfattode
arealers
beliC6rmhed
og d en landskabeligo
skcmhed, de frembyder,
o~ P~l b!1g~~rund af
den foran citerede
erl~l..Bring fra naturfredningsr8det
af 9. november 1954, finder
l1'llvuet det af v'3f:~entlig betydning,
at i mcdfz,r af llaturfr-edningslovenc
mod skllmmende udn3ittelse

">o,

,rJ

bCflter.lmelDer :..lI'eulerno ben fJikr~8
og skc:mnor', at der' i naturfredningslo-

vens § l er hjemmel til
at lade dem underGive n::er·mere tfJstemt
fredning.
N'.Bvnet tager her i betraGtnint,
at dis[3e s0iJ.roaler
og omliggende arealer
er belig~:8nde i en ':;[;;11, hvor efterhanden
væsentlig
bebyg[(jlse
find er fJted, og at d et efter
l1"cVYletsr.krm
derfor

er af betydning

:...tt bevarE: tilbagev-erende

arealer,

c1er:~

,

5.

I

,

....

de omhandlede, p~ grund af udsigt, beplant~in~ og beligg6nhed
m:) sk.."nnesaf V'Esentlig betydning for u.lmcnhuden. Det tilll)gges
i den forbindelse vægt, at arealernl::er beliegcmde i n'J3rheden
af de under H~jbjert::Gaard (matr. nr. 53,! m. fL 3ver,.,d)fredede
arealer.
I den fo rbin dels e beml:rkes, ::i t n':evuetikke find er, at fredningsmyndighederne har taget endelig stillinG til, om de heromhand18de arealer burde fredes eller ej, uanset disse i sin tid ikl
blev medinddraget under fr odningen af matr. nr. 5a m. fl. ,overød.
Nævnet kan fremdeleo til tr"lldeindholdet af d e nedl:l[:;t0
fro dningcp~stunde, R~ledes som dq er formuleret i udkast til fredl'lingsser'vituttermed (18 -endr'inger,der - fors~3vidt ang;;r matr.
nr. 2~ af Holte - under forhandlingerne er opnået enighed om.
I henhold hertil bliver det at bestemme, at fredning skal
finde sted i overensstemmelse med de nedlagte p~st~nde.
Med hensyn til den neJla.gte erstatningsp8stund bemærkes, at
de ved denne kendelRe fredede ~Jr()alerbest~r af s~er, mosejord
og jOlder med enkeltst:'lende tI'::Bbevoksn:Lnger.
Disse n.reall'"Jr
er
ikke opdyrkede og skJnnes ikke at give ejerne grundlag for ~konomiak udnytte18e. Hertil kommer, at der ikke ved fredningskendelAen ~bnes olmenheden ad{{ang til arealerne. p~ denne bap':srund
m~ n:evnet sk:mne, u.t der kun i meget b(;gr11n~etomfcmg blY- ydes
ejerne erstatning fOJ den nu etablerede fl'udning.
Med beml:lrkning,at ej eren af matl'. nr. 2! af HoltE:. h,u frafaldet krav om erstatning, findes der efter omstlJndighedllrnfJut
burde till13gges ejerinden af matr. nr. lb'B af Holte i erstatning
500 kr., der udr8dcs uf statskassen med halvdolen og af Københa vns amtsfond !ted hu.lvde1en.
Det skal bemurkes, at der p4hviler ejendommen matr. nr. lbæ
af Holte forskellige prioriteter, men at det, som forholdene ~r,
findes at kunne undlades ved denne kendelse at træff8 bestemmolser
i medfør uf naturfredningslovens
§ 14 om erstatningens fordeling
mellem ejerinden og de nndre berettigede. Derimod bliver det at
fasts':Etteved kend elsrm, u.t erstatningen ikke vil kunne ud botales
til ejer'inden uden pan thavernes samtykke. II
Konklusionen er s~lydende:
"I mødfør af naturfredningslovens
§ l, stk. l, iVl:lr-ksættes
der fredning af de arealer uf matl. nr. lb:e og 2~ af Holte, der
er·angivet p~ vc.dh'Bftedepltm •
Arealerne fredes stlledes, at det er forbudt:

6.
a) uden frodninesn~vnets
tilladelse:
E8 matr. nr. lb::e af Holte
at opf?!re bygninger
af enhver- art,
herunder'
boder, zkur-e og hønoehus€:,
eller
at anbringe
andre indretningcr,
der kan virke misprydende,
herunder
lodningomaster
og lignende.
]8. matI!..._:gL!..2~ af Hol t () uden fJ'(,)dningRn -evnets till ~,j else
at
opt'l1re bygninger
af noC;cm art udover et
divisionshus
me~ et eller
flere
mindre
annexhuse,
hvis pl[JcuJ: ine, dimensio110I'
og ydre form oe; udseendl'-; - heX'undel'

I
,
r-,'

,

farver
og materialer
- Sk:.ll oockendes
af frl?r1n Ln2,snuvnct.
b) at fjerne
noget som helst
af dun p~'3arealet
E:t:'3(
..mde beplantning, tl':fer,
buske oE, lovende he[':n.
c) at for etage anden b~plD.ntning
(:;TIdden under punkt b n-uvnt(,:.
d) at foretago
afpravning
eller
p;']fyldning af det naturlige
jordsmon.
e) at opfylde 80er, vandhullor,
O'Jfter,
,;-;rusfravc
og lignende
eller
at benyttp. disse
til
afl usning af affald,
stE.'U, jord o.l..
Endvidere
m.!3 deJ' ikJ-:e ud en frudningsn
'Bvnetr; t.illad el se !..mlv&:,ges ve j e elI er gi ve s tI"odiemand ve j r ettighede:r
over al E:D.lern o.
J!lor" (:,en stlledes
pi-jlClgte fredning
till.:eg<?,es der ej el inchm nf
matr. nr. lb.:e af Holte,
fnl 1'ove Kranse,
en erstatninc
af 500 kJ.,
der med hA.lvdelen udredes
Københavns
o.mtsforl'J.
fra

ErstatninGen
p:~nthaverne

<lf sta.tskassen

vil ikko kunne udbetales
i matr.
nr. l b'B af Holte."

ae' IT.(;d halvdolen
ejerinden

Kendelsen (;Ir rLf fru Tove Krauce indanket for
n::evnet,
nom den 25. november- 1955 har besi::;t;iget

uden

uf
samtykke

overf:rcdni;}gsue p8r;'Bldendf~

arealer
og forhandlet
med den ankonde og andrCJ i sagfm intoresserede.
Man opn8ede her'unc:1<:n en mindeIie;
overenskrJmst
med e.jclincen
gående ud P8, at fredningen
af hendes
ej Gndom indsknmkes til
kun at ang~ "Vidnæsdam", medens de 4 sID:-3omr-:'3dcl'udg:h' af frodningen. Ej Grinden anmodede om, at der ved overfl-edningsn'uvnets
ken-

••

delse gives hende adcang til Ll t foretr..tge
en panoenr.J e busk'lJring
af hegnene p8 det fred ede areal.
Overfl'odninecn'Bvnet
har herefter
besluttet,
at såd:....tn beRk-ering
skn.l kunn8 finde sted efter n'BI"Dler'c
aftale
med fl'(~dningsn:I;vnet •

I

7.
Den i henhold
ikke
ikke

til

fo ran s tÅend e indskI'13nkede

at forringo

pantesikkerheden
V'llre tilstr-:ukkelig
anledning

frod-(1ing fina

i ejendommen. Der vil
til at gøre udbetaling

et~tningcn
nfh~ngig af panthavGrnes
namtykk0.
Da overfredningsnI3vnet
iø vriGt kan til trJ.ld8 det
anf~rte,
vil dennE.; V'Bre at stadf-ecte
med den af det
flllgende

--cnrll'ing. Et kort nr. KC'l. 121
fr~decE omr-!'1deer- v(]dh"Eftet nU'Vlll(mde

GG

del'foraf er-

i kendelsen
foranståund.e

vi sond e CI':enserne
kendel!-"Je.

for

d I3t

Da. det af n_srvllr-ende kendelse
omfattede
areal
er omfuttet
af fredninGsplanen
fr,r Københavnseenen,
bem-:erkes, at kendelsen
tr-llde:r- i 8te de t 1'0 r fr edningsplanen s bestemmelser.
Aflynning
af fredningsplanen
for dat nævnte arealr, vedkommende vil senere
finde

I

sted.
Under becigti€elsen
froIDsattG fru Tove Krause anmodninG om
til1ad~lse
til at opfylde
et vandhul b81ig~cnde p1 matr. nr. 5p
(tidlit;(;re
5a) af 0ver('1d, i det hun anf(~rtt:;, at ej er'en af den syd

for

vnndhullet

beli~gGnde

ejendom

anser

vandhullet

for

farligt

for- hems h"l ro.
Det p,3g131dende areal

",

,

kendelse
af 6. decembe:rhvorefte:r'
det bl. a. er
eller
at benytte
disses
Overfredningsn-evnet

omf:..tteA

af den ved overfredningsn,'cvneto

1940 (nr. 438/40) fo:r'etar;ne fredning,
fOlbudt at opfylde søer og vanclhulle::c
bredder til aflæonine
af affald.
bosluttp.do
at meddele fl'U Tove Kr(m~)e

tilladelse
til
at opfylde d6t omhandlede vandhul. Overfrad~infsn-:evncts kendelse
af 6. december- 1940 vil v-eI'e at :endre i ovore::DS~temrr.else hermed.
~ h i b ~ 8 t e ID ID e A :
Den af frodningsnevnet
for Kabenhavns amtsl~dskreds
den 25.
november 1954 a~endelse
VedI'C1T'fmde fredning
af matl. ur.
2,! af" Holte b,y, Vedb'OÆ sogn, samt mi-itr. nr. lb:B sIDstd.S. ntndf,J)fJtes
med de af det foranst8ondo
1':;ll[;en0e undr'inger.
I erstatning
udbetales
der fru Tove Krause, H0jbjerggn~rd,
Øver~d, 500 kr. mod rentel
4'/2% p.a.
~t regne, til bC-Jtnling sko1'.
Erstatnine;en
med renter
og halvdelen
af Kobenhavns

f r::)" den 25.

november

udr-edGs med h, ...lvoelcn
amtsfond.

af

1954

f1tatnkafH3en

Overf'r'edningsn evnsts kendelse
hf 6. deceu,ber 1940 skal ikko
v::ere til hin dGr for, a t det p:&matr. nr. 5p af 0ver'0d beliggende
vandhul opfyldes.
Udskriftuns
rig~ghcd
bek:r"-eft88 .....---:7.
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02209.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02209.00
Dispensationer i perioden:

•

06-04-1973 - 06-12-2000
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1;!ejerlav. søgn:
(1/(øbenhllvn kvarter)
el/er(i de sønderjydslce IlInd!-

Stempel:

kr.

Akt: Slesb

REG. NR.

dele) bd. og bl. i tingbogen,

(udtyto ..

~

O

nr.

.-

C/::>

et øom...... ontanl)

.. 2... 2.. oq ..O> ø. i

IIrt. nr., ejerlllv, sogn.
Gade øg hus nr.:

Anmelder:
/

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

by,
Overfredningsnæ'met,

1602

4.,

22,

Nyropsgade

KØb~h~~~

'{9I3

6. april
"'t'
Ofn. 1981/68.
Nybroge.de

•

1203

2,

København

K.

af 30. januar 1973 har fredningGn2\~et
for
spørgs:nilet om indretnine
a~~ golfba...+:på

Med skrivelse
K21benhe:ms amt forelagt

arealer syd for Høje Sandbjerg, dEr i'or nogle af aree.ler:l';;sveclkc::J-~ende e~ ~~dergivet
Overfredningsnæv~ets
ko~pete~ce
i ~e~iøl' af :reiningskel"delser
afsagt af overfred.ningsr..æVl18t.

I

De

arealer,

der som terørt

undergi'Js:: Overfred.ningsnævnets

af det foreligg8~je

kompetence,

pro~e~~

e~'

er :f2llge~dE':

;/

areal af matr. nr. 5 ~ Øverød, omfattet af OV8r:rcdningsna::v:{~etskendelse af 6. december 1940 om fredr..ir;g&f ar;; a] er
a)

.'

af "E0~e

San.dbjerg" ,
~/

b) areal af matr. nr. l tæ Holte, omfattet a: Overfredni ngs D.2\rnet s kendelse af 2]. oktober 1956,
p
~
c) areal af matr. nr.(2 a Holte, af tid1i~ere
2 d, ~u l bæ
Holte, og af 11 II~
, alle om!attet af Overfrednl~~s~æ~let~
kendelse af 22. juni 1970 om fredning a:::' arealeT' melleill Høje Sandbjerg
og Kir:!.:esk'Jvene.
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er 1

Deklaration

Højl

indeholder

med

Vedrører

af 2/7 1976 (ofn - 1981/68),
vilkår

for anlæg m.v.

fredninger

lyst 5/7 1976,

af golfbane.

under REG.NR.e

.0756.00.1,

.2209.00.1

ill

og .4737. OO .1.

e

er

l

FULD TEKST SE

REG.NR.

.4737.00.1

bes
bep..Li::Ul."_LJ..ll.t:)t::lJ.
..rur sa Vl.at a..'1gar:
de arealer, som tilhører

Fonden

'g.

'.,

Foto venter

for B'.il

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Gbldsaxe, den 17/05-93

Tt'It.·fon 39 69 32 19
Tl'It'fax 39 66 10 48

FRS nr. 5/1993 8H

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. tilladelse
Gl. Holtevej

,

.... ~ ,r

....4

j

'l 8 t-1AJ 1993

til at anvende

91, Søllerød,

eksisterende

som hjemsted

spejderhytte

på

for en skovbørnehave.

Jr. nr. PLA 93044.KS/ks.
Ved skrivelse

af 17. februar

vegne Karlebo

kommune

sterende

spejderhytte

Ejendommen

er omfattet

overfredningsnævnet

1993 ansøgte

om tilladelse
som hjemsted

Søllerød

til at anvende

kommune

på

en eksi-

for en skovbørnehave.

af en fredningskendelse

den 23. oktober

afsagt

1956. Det hedder

af
bl.a. i

kendelsen:
II

Arealerne

på matr.

fredes således,

nr. 2 æ af Holte

at det er forbudt:

uden fredningsnævnets
at opføre bygninger
udover

placering,

og materialer

med et

annexhuse,

dimensioner

form og udseende

hvis

og ydre

- herunder

farver

- skal godkendes

af

fredningsnævnet ..•....••..•...•.• "

QÅ
e.iCiministeriet
~~l{Qv-og
.J nr SN \~.\
l'i

af nogen art

et divisionshus

eller flere mindre

Mi

tilladelse

Naturstyrelsen

lo 7

\

II -

Oo O

I

,_./

~.

- 2 -

Københavns

amt har ved skrivelse

man ingen bemærkninger
Fredningsnævnet

meddeler

styrelsen

herved
§

spejderhytte

Kopi af nærværende

i enighed

som hjemsted

at

ø, over afgørelsen

en eksi-

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening

kan klage til Naturklagenævnet,

efter

for en skovbørnehave.

er fremsendt

inden 4 uger fra den dag nærværende

København

dispensation

50, stk. l til at anvende

skrivelse

og Danmarks

1993 oplyst,

har til det ansøgte.

lov om Naturbeskyttelse
sterende

af 31. marts

afgørelse

Vermundsgade

m.fl.,

der,

er modtaget,
38 B, 2100

jf. Lov om Naturbeskyttelse

§

86

og 87, stk. l.

Tilladelsen
klagefristen

I henhold

må i henhold

til § 87, stk. 3 ikke udnyttes

er udløbet.

til Naturbeskyttelsesloven

stk. 2 bortfalder

tilladelsen,

§ 50, stk. l, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

tre år efter, at den er meddelt.

~J~1r.?~~
Hans Chr. Poulsen
formand.

Fremsendes

før

til orientering

til Skov- og Naturstyrelsen.

oass.

inden

tt

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 661048

Gladsaxe, den 24/03-97
FRS nr. 89/96 BH
Modtager

r.
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Søllerød Golfklub
Brillerne 9
2840 Holte

Vedr. oprensning

•

Ved skrivelse
tilladelse
dam.

Det

mudder
meget

af del af Vidnæsdam .

af 13. november

til at oprense
er oplyst,

med selvsåede

rensen,

fremtræder

buske

medens

søen iøvrgt

Skovrider

K. Waage

og vækster,

om

af Vidnæs-

hjørne

1996 meddelt,

at indvende

mod oprensning
under

Det er samtidig
nævnets

kendelse

I kendelsen

af arealet.

Statsskovdistrikt,

31. oktober

delse til arbejdet

som
er

af

side intet har

af søen med henblik på at genskabe

i henhold

af, at klubben

opnår

til naturbeskyttelseslovens

at søen er omfattet

af 23. oktober

er bl.a.

i en skrivelse

at man fra udlejers

forudsætning

oplyst,

har

Sø-

tilla§

3.

af Overfrednings-

1956.

anført:

.'

Arealerne
nævnets

fredes

således,

at det er forbudt

uden

frednings-

tilladelse

b) at fjerne noget
..

hjørne

at det pågældende

er ejer

Jægersborg

et vandspejl

\W

det sydvestlige

ansøgt

smuk med et klart vandspejl.

Miljøministeriet

"

1996 har golfklubben

som helst af den på arealet

ning, træer, buske og levende

hegn.

stående beplant-

-

d) at foretage

afgravning

2

-

eller påfyldning

af det naturlige

jordsmon.

II

Københavns

Amt,

Teknisk

marts 1997 anbefalet,
hjørne

pilekrattet

meddeles

te omrensning

Kopi

på betingelse

skrivelse

af det pågældende
Det er foreslået,

at den yderste

bræmme

af

til søen.

tilladelse

til den ansøg-

af, at den yderste

er fremsendt

bræmme

til Skov-

Naturfredningsforening

fra den dag,

denne

Naturklagenævnet

over

naturbeskyttelse

§

til

af 7.

af pi-

mod øst ikke fjernes.

relsen og Danmarks

løb

på vilkår,

skal herved meddele

af denne

4 uger

af pilevækst.

mod øst ikke fjernes af hensyn

Fredningsnævnet
lekrattet

har ved skrivelse

at der sker oprydning

af søen med fjernelse

at tilladelsen

tt

Forvaltning,

nærværende

afgørelse

afgørelsen.

87 indgives

m.fl. Der kan inden

er modtaget,

Klagen

skriftligt

fredningsnævn,

og Natursty-

der

skal

klages

ifølge

inden

lov om

fristens

videresender

til
ud-

den

til

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

Naturklagenævnet.
Tilladelsen
klagefristen

tt

må i henhold
er

udløbet,

eller

behandlingen

af

en

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

50, stk. l, jf.

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

14w-'
\ ~.~~~
Hans Chr. Poulsen
formand.

§

66,

inden

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 06/12-00
FRS nr. 20/00 BH

Jægersborg Statsskovdistrikt
Boveskovgaard
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Vedr. jr. nr. 1211 KWS/amw

- ændring af rørlagt vandløb på matr.nr. 1 bæ

Holte.
•

Ved skrivelse af 13. april 2000 har Statsskovdistriktet

meddelt, at vandstan-

den i Vidnæs Dam er steget så meget, at de bagved liggende villahaver lider
derunder. Ejerne har anmodet

Skovdistriktet

om i overensstemmelse

med

vandløbsloven at bringe afløbet i orden.
Afløbet er et underjordisk dræn, der er brudt sammen. Skovdistriktet har fundet det mere hensigtsmæssigt at ændre det til et åbent vandløb på en strækning af ca. 250 m med afløb i samme kote fra søen, som det hidtidige dræn.
Arealet er fredet ved Overfredningsnævnets

kendelse af 23. oktober 1956,

hvorved det bl.a. blev forbudt uden fredningsnævnets tilladelse at foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon.
Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Danmarks Naturfredningsforening, der ved skrivelse af 2. november 2000 har udtalt at være enig med
Skovdistriktet

j

at ændre det rørlagte vandløb til et åbent vandløb. Foreningen

har samtidig beklaget den sene besvarelse.
Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1, til udførelse af det ansøgte arbejde. Samtidig

skal den af Danmarks Naturfredningsforening

fremsatte beklagelse over den

langsommelige behandling af sagen gentages.
Danmarks Naturfredningsforening

har i sin besvarelse af 2. november 2000

anført, at golfklubben bør orienteres om forslaget, da udførelsen griber ind i
golfbanens spilleareal. Dette findes ikke at være fredningsnævnet

vedkom-

mende, men at henhøre under civilretlige regler vedrørende ejeren og brugeren
af et

arealivl S h) I ~6-/

211/-600 I

/t ~

-2-

•

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening

m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-

se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse

§

87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-

værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder

tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hans Chr. Poulsen
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Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

28. januar 2013 x J.nr.: NMK-522-00090 x Ref.: Lisbeth Toft-Petersen, LTP-NMKN

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

1

Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, der har gjort gældende, at den omhandlede sti er meget skæmmende i landskabet og at det ikke
er tilstrækkeligt at fjerne det udlagte jord ved Vidnæsdam.
Sagens oplysninger
Naturstyrelsen, Hovedstaden har på vegne af brugeren, Søllerød Golfklub, ansøgt Fredningsnævnet
for København om lovliggørende dispensation fra en række fredninger dels til bibeholdelse af en
anlagt befæstet sti langs cykelsti nr. 13, dels til udlæg af jord på et ca. 500 m2 stort vandlidende
areal vest for Vidnæsdam.
Stien er placeret på matr.nr. 5ct Øverød by, Søllerød, 1bæ Holte by, Søllerød og 1bz Holte, Holte og
er omfattet dels af fredningsdeklaration af 3. april 1964, dels af Overfredningsnævnets kendelse af
6. december 1940 vedrørende fredning af arealer af Højbjerggård.
Deklarationen har til formål at bevare det skønne og karakteristiske landskab, som nu findes og som
væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, ellemoserne, levende
hegn, trægrupper og enkelttræer. Deklarationen indeholder et forbud mod at anlægge veje og stier,
udover hvad der er nødvendige for ejendommens drift.
Overfredningsnævnets kendelse har til formål at bevare arealerne i den nuværende tilstand. Kendelsen indeholder bl.a. et forbud mod foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon.
Området ved Vidnæsdam er ligeledes omfattet af deklaration af 3. april 1964 samt af Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1956. Det fremgår af deklarationen og af kendelsen, at det uden
fredningsnævnets tilladelse er forbudt at fjerne nogen som helst af den på arealet stående beplantning, træer, buske og levende hegn, at foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon og at opfylde søer, vandhuller, grøfter, grusgrave og lign. eller at benytte disse til aflæsning af
affald, sten, jord og lignende.

Naturstyrelsen, Hovedstaden har i ansøgningen anført, at stien (maskinstien) er anlagt for at adskille
golfklubbens arbejdsmæssige kørsel fra den offentlige cykeltrafik på cykelsti nr. 13. Stien fremstår
med grusbelægning og er indpasset i landskabet. Stien fremstod allerede i 1995 som en befæstet sti,
men der er opstået tvivl om stiens lovlighed. Det er Naturstyrelsens vurdering, at stien er nødvendig
for golfbanens drift. Kørsel med golfklubbens maskiner på den offentlige cykelsti vil efter Naturstyrelsens vurdering medføre risiko for uheld og være til gene for offentlighedens færdsel.
Søllerød Golfklub har i 2007 udlagt jord på et ca. 500 m2 vandlidende areal vest for Vidnæsdam i et
anslået 5 til 10 cm tykt lag. Jordpåfyldningen skønnes at have ført til, at området fremstår mindre
vandlidende end tidligere. Der er endvidere etableret en overgang over den åbne grøft ca. 10 meter
fra dammen. Naturstyrelsen har foreslået, at arealet retableres ved afgravning af pålagt jord inden
for et nærmere angivet område, hvorved der skabes et jævnt fald ned mod Vidnæsdam og den åbne
grøft. Styrelsen har endvidere foreslået, at et andet nærmere angivet område afgraves for ligeledes
at få et jævnt fald ned mod grøften. Området var tidligere en oplagsplads for grus mm. og fremstår
nu bevokset med kvælstofelskende arter som brændælde, tidsel mm. Styrelsen har også foreslået, at
overgangen over grøften ved Vidnæsdam fjernes. Styrelsen har anmodet fredningsnævnet om at
godkende de foreslåede retableringsarbejder.

2

Fredningsnævnet har meddelt lovliggørende dispensation til bibeholdelse af den anlagte sti
(maskinstien).
Fredningsnævnet har endvidere efter en samlet vurdering tiltrådt, at det er tilstrækkeligt at fjerne
den udlagte jord på de områder, som Naturstyrelsen har foreslået med henblik på lovliggørelse af
forholdene ved Vidnæsdam.

Danmarks Naturfredningsforening har i klagen anført, at begrebet ”Søllerød Naturpark” opstod i
1960´erne efter et langvarigt fredningsarbejde som betegnelse for et nogenlunde samlet fredet
naturområde øst for Rude Skov strækkende sig fra Høje Sandbjerg i nord over Rygård, Gl. Holtegård
til Kirkeskoven og Attemosegård i syd.
Landskabsbilledet frembyder en variation, der spænder fra det sydlige dalområde, præget af skovbryn, småsøer og ret stejle græsklædte skrænter, over det centrale områdes bølgende overfladeformer med en række småsøer, moser, trægrupper og vide græsmarker til det nordlige dalområdes
græsklædte former, hvor terrænet igen hæver sig mod Rude Skov og Høje Sandbjerg.
Der har siden midten af 1970´erne været golfbane på et ca. 50 ha stort areal i ”Søllerød Naturpark”.
I forbindelse med dispensationen til etablering af golfbanen blev der stillet en række vilkår, herunder
om indretningen og beplantningen i området.
Foreningen blev i 2009 opmærksom på en række overtrædelser af fredningsbestemmelserne og af
naturbeskyttelseslovens § 3 og gjorde tilsynsmyndighederne opmærksom herpå.
Søllerød Kommunen og Naturstyrelsen, Hovedstaden har på den baggrund ansøgt fredningsnævnet
om dispensation fra fredningerne med henblik på lovliggørelse af de ulovlige forhold.
Foreningens klage vedrører fredningsnævnets afgørelse vedrørende retablering af området ved
Vidnæsdam og den anlagte maskinsti.
Foreningen finder ikke, at det er tilstrækkeligt at fjerne 10 til 15 cm jord med henblik på retablering
af forholdene ved Vidnæsdam.
Foreningen har henvist til de tidligere overfor fredningsnævnet fremsatte bemærkninger og har
særlig påpeget, at der ikke er tale om et ”vandlidende areal”, men om en del af et fredet sø- og
moseområde, hvor det efter de for området gældende fredninger er forbudt at fjerne beplantning, at
foretage afgravning eller påfyldning af den naturlige jordsmon og at opfylde søer, vandhuller, grøfter
o.lign. For så vidt angår områdets landskabelige værdier har foreningen henvist Overfredningsnævnets bemærkninger i kendelsen 1956.
Golfklubben har gennem en flere år udført omfattende terrænændringer i og dræning af området
ved jordpåfyldning, opgravning af grøfter, udskiftning af tidligere dræn med dræn af væsentlig
større diameter og gennemført ny dræning. Derudover er der foretaget ulovlige rydninger i den
naturlige sø og mosebevoksning omkring Vidnæsdam. Disse foranstaltninger har ført til at området
nu henligger som et tørt græsareal.

3

Efter foreningens opfattelse bør moseområdet og beplantningen retableres. Det er ikke tilstrækkeligt
at fjerne den udlagte jord inden for de af Naturstyrelsen angivne områder.
Den omhandlede maskinsti fremtræder meget skæmmende i landskabet. Stien har ikke tidligere
været nødvendig for golfbanens drift og foreningen finder heller ikke, at stien i dag er nødvendig for
driften. Foreningen har henvist til andre befæstede køreveje og markveje samt befæstede stier i
området.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fredning, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i
stk. 1, eller hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. stk. 5.
Naturstyrelsen, Hovedstaden har på vegne af Søllerød Golfklub, ansøgt Fredningsnævnet for København om lovliggørende dispensation fra en række fredninger dels til bibeholdelse af en anlagt befæstet maskinsti langs cykelsti nr. 13, dels til retablering af forholdene ved Vidnæsdam, hvor der er
udlagt jord på et ca. 500 m2 stort areal vest for området.
Det fremgår af sagen, at stien har eksisteret i en længere årrække. Stien fremtræder som en befæstet sti på luftfotos fra 1995 og indtil i dag.
Fredningsnævnet har på baggrund af besigtigelse og med henvisning til de særlige forhold, der er
anført af Naturstyrelsen i ansøgningen, meddelt lovliggørende dispensation til bibeholdelse af
maskinstien.
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets afgørelse. Det
er indgået i nævnets vurdering, at stien ifølge luftfotos i hvert fald har ligget på stedet siden 1995 og
først i 2011 er blevet påtalt af myndighederne.
Fredningsnævnet har ligeledes på baggrund af besigtigelse og efter en samlet vurdering meddelt
dispensation til retablering af arealet ved Vidnæsdam i overensstemmelse med Naturstyrelsens
forslag.
Naturstyrelsens forslag til retablering af området indebærer, at såvel det udlagte jord som overgangen over grøften ved Vidnæsdam fjernes, idet der samtidig foretages yderligere fjernelse af jord i
området, så der skabes et jævnt fald ned mod Vidnæsdam og den åbne grøft.
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets
afgørelse. Det er nævnets vurdering, at området efter den foreslåede retablering vil fremstå mere
naturligt og med tiden igen blive mere fugtigt.
Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet som klagemyndighed alene kan tage stilling til de
forhold, der er omfattet af Naturstyrelsens ansøgning om lovliggørende dispensation og af fredningsnævnets afgørelse.
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Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns dispensation af 17. februar 2012.

Lars Busck
Fredningskonsulent

/

Lisbeth Toft-Petersen
Fuldmægtig

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