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tt Sag nr. 186. Fredning af en del af Ryengen.

Kendelse:

(Meddelt den 18. maj 1983)

Overfredningsnævnets afgørelse af 15. december 1982 om er-
statning i anledning af fredningen af en del af Ryengen i
Helsinge kommune, [~~dftriksborg amt, er påklaget til taksa-

c=.....:: __ ......... --~_. -_=_- "'::""r"_-'=zI

tionskommissionen vedrørende naturfredning af sagens lb.nr.
l Per Richard Hansen, lb.nr. 3 I/S Ryengen, lb.nr. 4 Else
Louise Nielsen, lb.nr. 5 Jørgen Dyrekjær Olsen samt lb.nr.
7 Erik (og enken efter Sigfred) Olsen.

Under taksationen har Per Richard Hansen, Else Louise Nielsen
og Jørgen Dyrekær Olsen haft bistand af advokat K.L. Nemeth,
København, I/S Ryengen har været repræsenteret af landsrets-
sagfører Ole S. Thamsen, København og Erik Olsen af landinspek-
tør Jens K. Lauridsen , Frederiksværk.

Taksationskommissionen har den 28. april 1983 besigtiget de
fredede arealer.

Fu 02-36..



•

•

•••

2 •

Overfredningsnævnet har ved skrivelse af ll. marts 1983 med-
delt blandt andre Per Richard Hansen dispensation fra fred-
ningsafgørelsen, hvorved der i forbindelse med en udstyknings-
plan for det areal, over fredningsnævnet udtog af frednings-
omT~det, dels tillades anlagt en adgangsvej over en del af
det fredede areal, dels tillades en opdeling af den fredede
del af søparcellerne matr.nr. 4 ~ og 7 hb Tisvilde by, Ti-
birke, således at de herved fremkomne lodder vil kunne til-
lægges de ved udstykningen fremkomne sommerhusparceller.

Advokat Nemeth har under taksationen på SIne klienters vegne
anført, at der efter de afgørelser, over fredningsnævnet har
truffet,ikke længere for Per Hansens vedkommende er spørgs-
mål om erstatning for mistet udstykningsmulighed. Det samme
gælder Else Louise Nielsen, hvis arealer var deklarationsfre-
dede. Spørgsmålet om søbeskyttelseslinjens placering er der-
for ikke længere af interesse; dog gøres det gældende, at er-
statningen for arealer, hvor udstykning og byggeri var ude-
lukket allerede på grund af de ældre deklarations fredninger ,
ikke bør gradueres efter arealernes beliggenhed i forhold
til søbeskyttelseslinjen .

Hvad angår Jørgen Dyrekær Olsen påstås erstatning for mistet
adgang til udstykning af den lod af matr.nr. 9 ~, der ligger
umiddelbart syd for Store Ryvej, i 5 parceller. Erstatningen
påst~s under henvisning blandt andet til statsautoriseret ejen-
domsmægler Carl Hansens vurderingserklæring af 21. oktober
1981 fastsat til 100.000 kr. pr. parcel, eller i hvert fald
ikke lavere end sket ved fredningsnævnets afgørelse. Det be-
strides, at en udstykning - som antaget af over fredningsnævn-
et - ville ~ære problematisk som følge af arealets lave belig-
genhed og karakter i øvrigt og omkostningerne ved byggemodning.
Advokat Nemeth har oplyst, at Per Hansen nu har iværksat ud-
stykning, og at udgifterne til udstykning og modning i øvrigt
beløber sig til 25.-30.000 kr. pr. parcel. Heri er ikke in-
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kluderet kloakeringsomkostninger, men man har fra kommunens
side alene stillet krav om kloakering til samletank, så ud-
gifterne bliver beskedne.

De øvrige arealer, hVlS ejere advokat Nemeth repræsenterer,
påstås erstattet efter en takst på 28.000 kr. pr. ha svarende
til den gennemsnitlige værdi af landbrugsarealer i området.
I hvert fald bør erstatningen ikke sættes lavere end 8.000 kr.
pr. ha som sket ved fredningsnævnet. Der bør som ovenfor an-
ført ikke fastsættes lavere erstatning for arealer søværts
søbeskyttelseslinjen. Det gøres gældende, at arealerne er så
godt som værdiløse, når de er belagt med de af overfrednings-
nævnet fastsatte fredningsbestemmelser, navnlig forbudene mod
yderligere afvanding og dræning, yderligere opdyrkning og til-
plantning samt begrænsningen i adgangen til at bruge kemiske
bekæmpelsesmidler.

Landsretssagfører Thamsen har på sine klienters vegne nedlagt
påstand om en meget væsentlig forhøjelse af erstatningen. Han
har henvist til, at arealerne under et ville have en meget be-
tydelig værdi ved afhændelse med henblik på at opføre en stør-
re lystejendom, et konferencecenter eller lignende, idet der
knytter sig meget stor herlighedsværdi til området, jfr. her-
ved fhv. kreditforeningsdirektør Helmer Nissens vurderingser-
klæring af 14. september 1982, hvorefter handelsværdien af in-
teressentskabets andele af "Mellemengen" og "Søengen" udgør
ialt 974.000 kr. Subsidiært har landsretssagfører Thamsen hen-
vist til, al der ville kunne udstykkes 6 parceller i Mellem-
engen. Han har gjort gældende, at erstatningen herfor i over-
ensstemmelse med det af advokat Nemeth anførte må sættes til
ialt 600.000 kr., og at der herudover må ydes erstatning for
arealet i Søengen landværts diget med 28.000 kr. pr. ha.

Under taksationen frafaldt landsretssagfører Thamsen et ved sa-
gens indbringelse for taksationskommissionen fremsat krav om
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forsinkelseserstatning på 300.000 kr., jfr. herved naturfred-
ningslovens § 30, stk. l, 2. pkt.

•
Landinspektør Jens K. Lauridsen har for sin klient påstået er-
statningen forhøjet til 15.200 kr. svarende til arealets kon-
tantværdi ved den offentlige ejendomsvurdering pr. l. april
1981 og årsreguleringen pr. l. april 1982. Han har som for
over fredningsnævnet henvist til, at arealet efter fredningen
ikke kan anvendes til det formål, hvortil det blev erhvervet,
nemlig som jagtejendom, hvorpå tænktes opført en jagthytte.

Helsinge kommunes repræsentanter under taksationen, kommunal-
bestyrelsesmedlemmerne Børge Jensen og Lasse Røsell samt stads-
ingeniør Erik Espenhain, oplyste på anledning, at mindre ud-
stykningsprojekter som dem, der kunne komme på tale på de to
lodder, der er tale om under taksationssagen, efter kommunens
opfattelse ikke kræver lokalplan. Der er foretaget en under-
søgelse af vandkvaliteten i området med henblik på de fremti-
dige kloakeringsforhold. Indtil videre ville der kunne for-
ventes tilladelse til sommerhusbyggeri i området på vilkår
om kloakering til samletank •

••
• Taksationskommissionens bemærkninger.

Hvad angår de to lodder af henholdsvis matr.nr. 9 ~ og 6 ic,
hvor-ejerne gør krav på erstatning for mistet udstykningsmu-
lighed, var der forud for fredningen hverken i planlægnings-
lovgivningen eller i lovgivningen i øvrigt, herunder de krav
som ville blive stillet med hensyn til vej adgang og kloakering,
nogen hindring for at gennemføre udstykning og bebyggelse. Af-
gørende for, om udstykningsmuligheden måtte bedømmes som rea-
listisk, må derfor i alt væsentligt være arealernes fysiske
beskaffenhed og egnethed til sommerhusbyggeri.
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Der er tale om meget lavtliggende og fugtige arealer med et
lag af humusjord, tildels tørvedynd, som efter det under be-
sigtigelsen konstaterede har en mægtighed på mindst l - l 1/2
meter. Efter kommissionens bedømmelse er kun de aller nord-
ligst beliggende dele af de to lodder, SOm ligger i en noget
højere kote, overhovedet teknisk egnede til feriehusbyggeri
og i øvrigt attraktive til dette formål. Når hense s til, at
mindstekravet til grundstørrelse er 2.000 m2 ville der der-
for efter kommissionens opfattelse - uanset at størrelsen af
de to lodder er henholdsvis ca. 11.000 m2 og ca. 13.000 m2
kun med fordel kunne være udstykket og bebygget en grund fra
hver af lodderne. Efter arealernes karakter og arronderin-
gen af matr.nr. 6 ic finder kommissionen at kunne se bort
fra, at denne ejendom skulle kunne anvendes til byggeri af en
større lystejendom, konference-center eller tilsvarende. Ef-
ter det anførte vil der kun kunne ydes erstatning for en mi-
stet udstykningsmulighed for hver af ejendommene matr.nr. 9 ~
og 6 ic. Idet kommissionen på den anden side ikke finder, at
de usikkerhedsmomenter, der nævnes i overfredningsnævnets af-
gørelse, gør sig gældende med særlig styrke, for så vidt an-
går de to sommerhusgrunde, hvis udstykning måtte betragtes
som en realistisk mulighed, finder kommissionen efter de fore-
liggende prisoplysninger m.v. at kunne fastsætte erstatningen
for hver af de mistede udstykningsmuligheder i overensstemmel-
se med advokat Nemeths påstand, som landsretssagfører Thamsen
har tiltrådt, til 100.000 kr.

Hvad angår erstatningskravene i øvrigt, bemærkes, at der er
tale om landbrugsmæssigt benyttede arealer. Det må efter kom-
missionens opfattelse betragtes som endog særdeles tvivlsomt,
om arealerne efter deres lave beliggenhed og øvrige beskaffen-
hed ville kunne drænes og afvandes yderligere med henblik på
andre landbrugsrnæssige driftsformer end som græsningsarealer,
hvortil de hidtil har været anvendt. Da kommissionen samti-
dig finder at kunne lægge til grund, at bestemmelserne i den
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trufne fredningsafgørelse kun i ringe grad vanskeliggør den
fortsatte anvendelse af arealerne til de hidtidige formål,
findes den forringelse af handelsværdien, som fredningen be-
virker, at være forholdsvis beskeden og langtfra af den
størrelse, som lodsejernes erstatningskrav er udtryk for.
Kommissionen anser det for utvivlsomt, at fuldstændig erstat-
ning for de lidte tab er ydet ved de erstatningsbeløb, der er
fastsat af overfredningsnævnet. Når blandt andet hense s til,
at bestemmelserne i naturfredningslovens § 47 a om en søbe-
skyttelseslinje ikke alene forbyder byggeri men også andre
aktiviteter såsom beplantning og terrænændringer søværts lin-
jen, finder kommissionen ikke anledning til at ændre den gra-
duering af erstatningsfastsættelserne, over fredningsnævnet har
foretaget, efter arealernes beliggenhed i forhold til søbeskyt-
telseslinjen. I den forbindelse bemærkes tillige, at kommis-
sionen finder det uantageligt, at lodsejernes tab (bortset fra
det ovenfor anførte om mistede udstykningsmuligheder) skulle
overstige de samlede erstatningsbeløb, overfredningsnævnet har
fastsat.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til ejerne af de un-
der denne taksationssag omhandlede ejendomme:

Lb.nr. l. Per Richard Hansen,
matr.nr. 13 h m. fl.
2,1 ha a 4.000 kr. 8.400 kr •
3,9 ha a 2.000 kr. 7.800 kr • 16.200 kr.



Lb.nr. 3. I/S Ryengen,
matr.nr. 6 ic

1,3 ha a 4.000 kr.
l udstykningsmuligh~d
(parcel)
1,3 ha a 2.000 kr.

• Lb.nr. 4. Else Louise Nielsen,
matr.nr. 5 a
1,2 ha a 4.000 kr.
1,6 ha a 2.000 kr.

Lb.nr. 5. Jørgen Dyrekjær Olsen,
matr.nr. 9 hb
1,4 ha a 4.000 kr.
ludstykningsmulighed
(parcel)
1,0 ha a 2.000 kr.

e
e
e

Lb.nr. 7. Erik Olsen m.fl.,
matr.nr. 11 al
1,0 ha a 4.000 kr.

7 •

5.200 kr.

100.000 kr.
2.600 kr. 107.800 kr.

4.800 kr.
3.200 kr. 8.000 kr.

5.600 kr.

100.000 kr.
2.000 kr. 107.600 kr.

4.000 kr.

De ovennævnte erstatningsbeløb forrentes som bestemt ved over-
fredningsnævnets afgørelse af 15. december 1982.

I godtgørelse for omkostninger under taksationskommissionens
behandling af sagen tillægges der advokat K.L. Nemeths klien-
ter ialt 2.500 kr. og landsretssagfører Ole S. Thamsens kli-
enter ialt 2.500 kr., medens der tillægges Erik Olsen m.fl.
1.000 kr. i sagsomkostninger.

J. Lunøe

Karl Nielsen Hans Henning Hansen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 15. december 1982

om fredning af en del af Ryengen ved Arresø i Helsinge kommune,

Frederiksborg amt (sag nr. 2523/82).
TIN~L'<ST \/2. \OJe,2,

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds

har den 8. maj 1982 truffet afgørelse om fredning af størstedelen af Ryengen -

ialt ca. 25 ha bortset fra søareal - ved Arresø i Helsinge kommune. Det fre-

dede areal er opdelt i 21 lodder, der tilhører 8 ejere.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige og naturviden-

skabelige værdier, der knytter sig til det lave engområde , der ved et bredt

rørskovsbælte står i forbindelse med Arresø.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforemng i

1977 .

Fredningsnævnets afgørelse er i henhold til naturfredningslovens

§ 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøveise . Afgørelsen er ikke påkla-

get tiloverfredningsnævnet af hverken ejere eller myndigheder vedrørende

fredningens. gennemførelse eller afgrænsning, men alene af 4 ejere vedrørende

erstatningsspørgsmålet , idet en af ejerne tillige har påstået sin ejendom over-

taget af det offentlige.

Ryengen, som på fredningsstyre~sens interessekort ligger l fred-

mngszone I: Arealer af størst e interesse, var omfattet af den tidligere fred-

ningsplan for Arresø fra 1945. På de fleste af lodderne er der i årene mel-

lem 1951 og 1971 tinglyst deklarationer med f redningsbestemmelser. Hele om-

rådet er omfattet af landvindingskendelse af 23. oktober 1951, men de lavtlig-

gende arealer i Ryengen står fortsat jævnligt under vand i vinterhalvåret. Nog-

l.---------'::::==========~--------
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le af lodderne udnyttes til græsmng eller høslet, medens resten er under til-

groning med rørskov eller træer og buske.

Ryengen hører til et sommerhusområde, der blev fastlagt i byplan-

vedtægten af 1963 for den daværende Vejby- Tibirke kommune. Efter kommune-

sammenlægningen i 1970 har Helsmge kommune til stadighed søgt at friholde

arealet for bebyggelse.

Både hovedstadsriiJet og Helslnge kommune har under sagen anbe-

falet, at Ryengen fredes.

Til støtte for en fredning har naturfredningsrådet over for over-

fredningsnævnet udtalt, at der knytter sig specielle naturvidenskabelige vær-

dier, væsentligst ormtologiske, til Ryengsområdet i sammenhæng med det

større Arresø naturområde. De værdier, der knytter sig til Ryengen, er af-

hængige af, at det meste af arealet fastholdes som våde enge, der anvendes til

græsning og høslet uden yderligere opdyrkning og dræning. På området må der

så vidt muligt ikke anvendes pesticider, og der bør skabes mulighed for pleje

af arealet.

Dansk ornitologisk Forening har redegjort for områdets betydmng

både som yngle lokalitet - herunder for flere truede fuglearter - og som over-

vmtrings- og rastested samt påpeget nødvendigheden af, at der opretholdes en

tIlpas høj vandstand.

Miljøministeriet (fredningsstyrelsen og skovstyreisen) har anbefa-

let, at fredningen gennemføres, og rejst spørgsmål om, at der af hensyn tIl den

nødvendige pleje af de mange englodder eventuelt sker offentlig overtagelse.

Herved vil der kunne opnås en yderligere sikring af de naturbeskyttelses- og

rekreatlve interesser, som statsskovvæsenet søger at varetage l Arresø-om-

rådet.

I ngen af ejerne har udtalt sig imod en sådan overtagelse.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlem-

mer.

Efter besigtigelse af området og møde med de lnteresserede i sagen

skaloverfredningsnævnet udtale:

Det tiltrædes enstemmigt, at det pågældende område af Ryengen

bør undergives fredningsbestemmelser til sikring af de naturvidenskabelige og

landskabelige værdier. Dette formål vil dog kunne tilgodeses, uden at fred-

ningen omfatter et ca. 3 ha stort areal, der grænser op til den nord for lig-

gende sommerhusbebyggelse. Herefter udgår af fredningen ca. 1, O ha af matr.

nr. 10~, ca. 1,7 ha af matr.nr. 4 cc og 7 hb og ca. 0,2 ha af matr.nr. 8...!..&,
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alle Tisvilde By, Tibirke.

Et flertal på 7 medlemmer finder med hensyn til spørgsmålet om of-

fentlig overtagelse af det fredede ikke, at der er tilstrækkelig anledning til på

nuværende tidspunkt at overtage arealerne som led i fredningen. Mindretallet

har stemt for, at arealerne afstås til miljøministeriet navnlig på grund af den

væsentlige interesse, der knytter sig til plejespørgsmålet.

På det således foreliggende grundlag udtales enstemmigt:

I

Realiteten i de af fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser

tiltrædes i det væsentlige. Dog bør der af hensyn til fredningsformålet indfø-

res et forbud mod yderligere udstykning, medens forbudet mod tilledning af for-

urenet spildevand bør udgå som hørende under reglerne i miljøbeskyttelseslo-

ven. Endv1dere bør landskabsplejen påhvile hovedstadsrådet som regional fred-

ningsmyndighed. Herudover foretages enkelte ændringer af bestemmelserne

overvejende af redaktionel karakter.

Idet fredningsnævnets afgørelse ophæves, fastsættes de neden for

anførte fredningsbestemmelser for det område, der er afgrænset på kortet, som

hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet) , og som omfatter de

på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre helt eller delv1s. Arealet ud-

gør - incl. matnkuleret søareal - ca. 28,2 ha.

§ 1. Fredningens formål.

•
Fredningen har til formål at sikre den naturtype , som udgøres af

det pågældende åbne lavtliggende og fugtige engområde med spredt be-

voksning i tllknytning t11 Arresø på grund af de landskabelige og natur-

videnskabelige værdier, som knytter Slg hertil, samt at s kabe mulighed

for pleje af arealet .

• § 2. Bevaring af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der

må således bl.a. ikke foretages ændnnger i den hidtidige anv:endelse

af arealet eller opføres bebyggelse eller andet, medmindre det 'er til-

ladt i de følgende bestemmelser.

§ 3. Terrænændringer , dræning m. v.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer . Der

må således ikke foretages opfyldning, afgravning eller planering, og

vandløb eller grøfter må 1kke reguleres eller rørlægge s . Der må hel-

ler ikke foretages yderligere dræning.
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Eksisterende afvandingskanaler kan fort sat oprenses, idet opren-

set materiale skal spredes, men afgrøftningen må ikke effektiveres .

Derimod er fredmngen ikke til hinder for, at vandstanden på arealer-

ne søges hævet, hvis dette er muligt.

§ 4. Arealernes drift og pleje.

ct. Alectlerne må beny(tes (lI græsning og høslet, hvortli sædvanlig

omlægning kan finde sted, men der må ikke foretages yderligere op-

dyrkning eller tilplantning med træer eller buske.

b. På diget må græsset ikke slås i fuglenes yngletid .

c. Kemiske mIdler til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr må kun an-
vendes efter forudgående tIlladelse fra fredningsnævnet, hvis tIlladel-

se kan omfatte anvendelse af visse bekæmpelsesmidler for en periode.

[ tIlfælde af insektangreb , som medfører fare for kreaturerne,

kan insektbekæmpende midler dog anvendes uden forudgående forelæg-

gelse for fredningsnævnet.

d. Uanset § 2 kan der opstilles eller plantes hegn, der er nødvendige

af hensyn til landbrugsdriften .

e. f-Iovedstadsrådet har ret til at lade foretage landskabspleje til beva-

ring og fremme af den ønskede naturtilstand f.eks. ved hugst, græs-

ning eller andet. Plejeforanstaltningerne s kaI foretages uden udgift

for ejerne og må først iværksættes efter, at der er givet dIsse medde-

lelse herom. Eventuelt overskud ved bortforpagtning tilfalder eje-

ren.

§ 5. Bebyggelse m. v. og andre anlæg.

Det følger af § 2, at der på arealet ikke må opføres bygninger af

nogen art, herunder drivhuse, boder, skure og andre lignende indret-

ninger. Nødvendige læskure for kreaturer er dog tiLladt.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg

såsom-vindmøller, tårne, master o.lign., og der må ikke anbringes

campingvogne eller opstilles telte.

Arealerne må heller ikke anvendes til skydebane, motorbane , op-

lags- eller losseplads eller til henkastning af affald.
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Anlæg af dambrug samt fjerkræ- eller pelsdyrfarme er ikke til-

ladt.

§ 6. Udstykning.

"
Det er ikke tilladt at foretage udstykning, hvorved der fastlægges

nye skel inden for fredningen.
I
I •

§ 7. Offentlig adgang - færdsel iøvrig! ~ veje m. v.

Offentligheden har alene ret til at færdes inden for det fredede

efter gældende regler i naturfredningsloven m. v.

Motorkørsel på arealerne er kun tilladt for nødvendig arbejdskør-

sel i forbindelse med arealeInes dnft og pleje. Ridning er kun tilladt

l forbindelse med en eJendoms anvendelse til opdræt og træning af heste.

I Veje må ikke anlægges, men fredmngen er ikke til hinder for, at

der med fredningsnævnet s godkendelse af udseende og placering anlæg-

ges sti gennem det fredede.

§ 8. Dispensation.

En dispensation fra foranstående bestemmelser kan meddeles, når

det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, Jfr. natur-

fredningslovens § 34.

§ 9. Ophævelse af ældre fredninger.

F ølgende deklarationer ophæves:

• l. deklaration tinglyst den 11. marts 1965 på ejendommen matr.nr .

11~. Tisvilde By. Tibirke.

2. deklaration tinglyst den 21. september 1971 på ejendommen matr ..

nr. 41.. Tisvilde By. Tibirke.

3. deklaration tinglyst den 25. februar 1966 på ejendommen matr.nr.

5 '1, Tisvilde By, Tibirke, for så vidt angår deklarationens punkt

2 om status quo-fredning. ('Se REGt. "'-"". OO~~~. 000)

4. deklaration tinglyst den 12. december 1951 på ejendommen matr.nr.

9 ~, Tisvilde By, Tibirke, dog kun for så vidt angår ejendommen

matr.nr. 9 hb, smst., (Se REGt. VLV. O\7i"?>. GOo)

5. deklaration tinglyst den 7. januar 1966 på ejendommen matr.nr.

9~, Tisvilde By, Tibirke. nu matr. nr. 9 hb smst .• for så vidt

angår deklarationens punkt 2, samt



I

'Ol

•

le

6.

6. deklaration tinglyst den 18. marts 1961 på ejendommen matr.nr.

8 gy, 11 cu, 12 ~ (nu en del af matr.nr. 8 gr), en del af matr.nr.

13 ~ samt en del af matr.nr. 8 gr, nu matrikuleret under matr.nr.

8~, alle Tisvilde By, Tibirke.

P. o. v.
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FORTEGNELSE

over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af overfredningsnævnets

afgørelse cif 15. december 1982 om fredning af en del af Ryengen ved Arre-

sø i Helsinge kommune (sag nr. 2523/82).

I
Matr.nr. 13~, 11 cu, 4 cc, 7 hb, 8 gy, 10 hi, 6 ic, 5 a, 9 hb, 4.1:., 1l~, 8lg,
alle Tisvilde By,. Tibirke.

•
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REG. NR. 02. 686 .00 o

Overfredningsnævnets afgørelse

af 15. december 1982

om erst atmng i anledning af fredning af en del af Ryengen i Helsinge

kommune, F rederiksborg amt (sag nr. 2523/82).

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige frednings-

kreds har den 5. maj 1982 truffet afgørelse om erstatning l anledmng af den

samtIdigt besluttede fredning af størstedelen af Ryengen ved Arresø i Hel-

singe kommune. Det fredede udgør ca. 25 ha og tilhører 8 ejere. Ved fred-

ningsnævnets afgørelse er tilkendt ejerne fredningserstatninger på ialt

682.000 kr. med renter, hvortil kommer tIlkendte omkostningsbeløb på ialt

47.000 kr.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt overfredmngsnævnet til

efterprøvelse i henhold til naturfredningslovens § 25. Erstatningsafgørelsen

er tIllige påklaget af 4 ejere.

Ifølge det for overfredningsnævnet oplyste er erstatningerne til-

kendt med 100.000 kr. pr. ha for areal, der Ikke i forvejen er omfattet af

fredningsrestriktioner, og med 8.000 kr. pr. ha for øvrige arealer.

Ejerne af matr.nr. 13 ~ m.fl. Ob.nr. 1) og af matr.nr. 9 hb Ob.

nr. 5) har påstået erstatning tilkendt ud fra en værdi af mindst 75.000 kr. pr.

parcel cl. 2.000 m2 (mindstegrundstørrelse i området), som arealerne ifølge en

fremlagt udstykningsplan vil kunne udstykkes i. Samtidig er gjort gældende,

at der ved en sådan udstykmng bør lægges en reduceret søbeskyttelseslinie

på 60 m til grund i lighed med tidligere fredningsnævnsafgørelser vedrørende

det tilstødende sommerhusområde. For de arealer, der på grund af frednings-

restriktlOner Ikke kan udnyttes til sommerhusbyggeri , påstås erstatning til-

kendt ud fra en gennemsnitsværdi for landbrugsarealer på 28.000 kr. pr. ha.
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Ejeren af matr.nr. 6 ~ Ob.nr. 3), hvoraf 2 af ejendommens 3 lod-

der er omfattet af fredmngen, har særlig anført, at også et lavtliggende areal

som "søengslodden" med rørskove og søareal er yderst værdIfuldt som grønt

område i tilknytning tIl en sommerhusudstykning. Værdien af de fredede lodder

opgives ifølge sagkyndIg udtalelse til 974.000 kr.

E jeren af matr. nr. 11 ~ Ob. nr. 7), hVI s areal er deklarationsfre-

det i sin helhed, har påstået e)endocnl!len overtaget af det offentilge for vurde-

ringspnsen pr. l. april 1981 kr. 15.200.

Det fredede be s tår af ialt 21 englodder - hovedsaglig restparceller

af tidligere udstykkede landbrugse)endomme. Området er omfattet af kendelse

af 23. oktober 1951 om forbedret afvanding af engene i Karsemosen , men de

lavtliggende dele af Ryengen står dog ]ævnhgt under vand en del af året.

Størstedelen af arealet - laIt ca. 20 ha - er omfattet af ældre de-

klarationer med fredningsbestemmelser eller af beskyttelseslinie l henhold til

sø (naturfredningslovens § 47 a).

Ryengen hører til et sommerhusområde, der blev fastlagt i byg-

ningsvedtægten af 1963 for den daværende Vejlby- TibIrke kommune, men ved

byudviklingsplanen af 1969 blev arealet henført til yderzone. Efter by- og

landzone loven s ikrafttræden l 1970 er Ryengen sommerhusområde, men Helsin-

ge kommune har stedse søgt området friholdt for bebyggelse, dels i sin plan-

lægning, dels ved at søge arealet tilbageført til landzone i henhold til by- og

landzonelovens § 2 b. Ifølge hovedstadsrådets vedtagelse af februar 1980 la-

der dette sig dog ikke gøre.

Helsinge kommune har under sagen ikke kunnet udtale sig om be-

byggeisesmulighederne inden for det fredede, men en byggemodning vil i givet

fald være vanskelig og kostbar - området er således ikke omfattet af kommunens

spildevandsplan , og det er uklart, hvornår en afklaring af kloakeringsspørgs-

målet vil foreligge.

Det fredede er bortset fra matr. nr. 81.R vurderet som landbrugs-

arealer til 10.000 - 23.000 kr. pr. ha (i prioriteret stand) pr. l. apnl 1981.

I sagens behandling, herunder besigtIgelse af området, har del-

taget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt

fredningen med en mIndre reduktion af fredningen s omfang og med enkelte - for
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erstatningsfastsættelsen ubetydehge - ændringer af fredningsbestemmelserne

samt uden beslutning om offentlig overtagelse.

Hele det fredede ligger i sommerhusområde, men de fleste af lod-

derne vIL på grund af gældende fredmngsrestriktlOner ikke kunne udnyttes til

sommerhusbebyggelse.

Også en udstykning af de lodder, der Ikke er undergi vet fred-

ningsreslriktioner, må imidlertid anses for problematisk og vanskelig at

realisere bi. a. på grund af loddernes form, deres indbyrdes placenng og ejer-

forholdene. Men navnlig må muligheden for en lønsom udstykning af disse lod-

der anses for at være særdeles tvivlsom på grund af arealernes lave beliggen-

hed og karakter iøvrigt og de som følge heraf meget bekostehge og uafklarede

modningsforanstaltninger. iVled det ekslsterende store m:lbud af velbeliggende

sommerhusgrunde i reglOnen finder overfredningsnævnet derfor ikke, at disse

lodder under de nuværende forhold vil kunne afhændes til værdier, der væsent-

ligt overstiger arealernes landbrugsværdl - hvortil de da også hidtil med en en-

kelt undtagelse er blevet vurderet tll ejendomsskyld.

Merværdien af de arealer, der ikke er undergi vet fredningsrestrik-

tioner , som følge af muligheden for udnyttelse til sommerhusudstykning må der-

for anses for at være yderst beskeden og vil alene være at erstatte med et

skønsmæssigt fastsat beløb på 5.000 kr. pr. parcel ti 2.000 m2, hvori den på-

gældende lod eventuelt ville kunne udstykkes. Der må herved lægges til grund,

at søbeskyttelseslinien opretholdes i sin fulde udstrækning, idet forholdene i

Ryengen adskiller sig væsentligt fra det tilstødenCle ældre sommerhusområde.

• E rstatningen for det ta b, som herudover påføres ejerne ved fred-

ningen, findes u~der hensyn til arealernes karakter, de eksisterende restrikti-

oner af fredningsmæssig art og indholdet af fredmngsbestemmelserne passen-

de at kunne fastsættes til 4.000 kr. pr. ha,for areal, der er omfattet af § 47 a

Csøbeskyttelsesllnie) dog kun 2.000 kr. pr. ha. For arealer beliggende sø-

værts diget tilkendes ingen erstatning, idet der ikke påføres ejerne noget tab

ved fredning af dis se arealer.

Erstatningsfastsættelsen er besluttet af 8 af nævnets medlemmer,

idet 1 medlem har stemt for lavere erstatninger.

Herefter tilkendes erstatning med følgende beløb:

Lb.nr. 1. Per Richardt-:-J:ansen ,matr. nr. 13 h

11 cu, 4 cc, 7 hb og 8 gy

2 , l ha ti 4.000 kr.

3,9 ha a 2.000 kr.

8.400 kr.

7.800 kr. 16.200 kr.
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Lb. nr. 2. Carsten Hansen og Ellen Pedersen,

matr.nr. 10 hi

o ,8 ha cl. 4.000 kr.

4 parceller cl. 5.000 kr.

1 ,O ha cl. 2.000 kr.

3.200 kr.

20.000 kr.

2.000 kr. 25.200 kr.

Lb.nr. 3. I/S Ryengen, matr.nr. 6 ic

1 ,3 ha cl. 4. 000 kr.

6 parceller cl. 5.000 kr.

1.3 ha cl. 2.000 kr.

5.200 kr.

30.000 kr.

2.600 kr. 37.800 kr.

Lb.nr. 4. Else Louise Nielsen, matr. nr. 5 a

1,2 ha cl. 4.000 kr.

1 ,6 ha cl. 2. 000 kr.

4.800 kr.

3.200 kr. 8.000 kr.ee Lb. nr. 5. Jørgen Dyrek]ær Olsen, mat r . nr.

9 hb

1,4 ha å 4.000 kr.

5 parceller å 5.000 kr.

1 ,O ha a 2.000 kr.

5.600 kr.

25.000 kr.

2.000 kr. 32.600 kr.

Lb.nr. 6. Haakon Roås, matr. nr. 4 l

2,1 ha a 4.000 kr. 8.400 kr.

Lb.nr. 7. Erik og Sigfred Olsen,

matr. nr. 11 al

1 ha a 4.000 kr. 4.000 kr .• Lb. nr: 8. Elisabeth Steen Hansen, samt Palle

Steen Hansen, Lars Steen Hansen og

Jane Steen Hansen, hver med 1/4:
matr . nr. 8...!.g

O ,3 ha cl. 4.000 kr. 1.200 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,

stk. 4, 1. pkt., fra den 5. maj 1982 (dato for fredningsnævnets afgørelse) med

en årlig rente, der er 1 % højere end den til enhver tid af Danmarks National-

bank fastsatte diskonto.

F redningsnævnet har tilkendt godtgørelser for advokat- eller an-

den sagkyndig bistand med lait 47.000 kr. Disse omkostningsfastsættelser

kan ikke ændres af overfredmngsnævnet.
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I godtgørelse for omkostninger under overfredningsnævnets be-

handling af sagen tillægges der følgende beløb:

Til Per RIchardt-Hansen Ob. nr.1) og Jørgen Dyrekjær Olsen Ob.

nr. 5) hver 6.000 kr., tlltnteressentskabet Ryengen Ob.nr. 3) 6.000 kr.,

til Carsten Hansen og Ellen Pedersen Ob. nr. 2) og Else Louise Nielsen (Ib.

nr. 4) samt Elisabeth Steen Hansen (under lb. nr. 8) hver 500 kr. og til

Erik og Sigfred Olsen (lb.nr. 7) 2.000 kr.

Det samlede erstatningsbeløb på 133.400 kr. med renter og de af

overfredmngsnævnet tIlkendte omkostningsbeløb på ialt 21.500 kr. udredes af

staten med 75 % og af hovedstadsrådet med 25 %.

I
Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgs-

målene i sagen kan påklages tIl TaksationskommissIonen vedrørende naturfred-

ning (Adr.: Amaliegade 13, 1256 København K.) af samtlige eJere samt af miljø-

ministeren og hovedstadsrådet . Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt den pågældende. Størrelsen af de tIlkendte omkostningsbeløb kan

dog ikke påklages.

P. o. v .

•

lC
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År 1982, den 5. maj traf Naturfredningsnævnet for Frede-
riksborg amts nordlige fredningskreds følgende

A F G ø R E L S E :

, I. Indledning

Ved skrivelse af 7. juli 1977 anmodede Danmarks Naturfred-
ningsforening fredningsnævnet om, at der for dele af et område
ved Arresø i Helsinge kommune benævnt "Ryengen" og omfattende
bl.a. de nedenfor anførte ejendomme, blev rejst en frednings-
sag. Det oplystes i skrivelsen, at
"området er et lavt, inddiget og reguleret engareal ud mod
Arresø ••
Et tidligere naturligt udløb fra Ryå er forlagt mod syd og for-
synet med en lille pumpestation. Diget, som er lavt og sammen-
sunket - det er så vidt vides anlagt i 1940-erne - fungerer i
dag som en fortrinlig udflugtssti. Uden for diget ligger et
100 - 200 m bredt rørskovbælte. Inden for diget er den vest-
lige del dækket af vedvarende græs med spor af en gammel åslynge,
den østlige del er oppløjet, men meget vandlidende og tørveholdig.
Forsumpningen af arealet er sket oven på marint sand fra lito-
rinatiden, da stedet var en del af et åbent sund mellem Katte-
gat og Arresø. Overalt, hvor der er grøfter og i diget ses op-
gravet materiale, er dette fuldt af velbevarede hjertemusling-
skaller. Den geologiske fortid er altså let at demonstrere. I
nordkanten ind i sommerhusområdet findes klitrester, sQm delvis

! ..
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,

er dannet, efterhånden som den relative landhævning medvirkede
til, at sundet til Kattegat sand~de til. Sandflugten har også
været effektiv i historisk tid her - som i hele området mellem
Asserbo og Tisvilde - på grund af rovdrift på den sandede jord-
bund. RyA ligger omtrent der, hvor det gamle afløb fra Arresø
til Roskilde fjord lå, men det gik i en bue nord om moræne-
bakkerne ved Arrenakke. Dette afløb sandede til med flyvesand
i 1600-tallet, og man udgravede 1717-19 det nuværende udløb i-
gennem Frederiksværk for at kunne styre vandstanden i søen og for
at udnytte vandkraften. Alejet i Ryeng er i dobbelt forstand en
død å.

•e

stedet har stor landskabelig charme. Detflade land skyder sig
som en pynt ud i søen og giver et vidt udsyn mod store bakker
på den anden side af søen ved Vinderød, Avderød og Ramløse -
man føler sig langt ude i søen omgivet af et stort panorama.
Hertil kommer, at der til området knytter sig ret betydelige
~rni thologiske interesser."

Det anførte s endvidere, at det var Danmarks Naturfred-
ningsforenings opfattelse, at området både af landskabelige,
undervisningsmæssige og videnskabelige grunde burde sikres.

Efter at nævnet har bekendtgjort fredningsforslaget, og
der har været afholdt forhandling med de af forslaget berørte
lodsejere samt myndigheder og institutioner, har Danmarks Na-
turfredningsforening ved skrivelse af 5. marts 1981 nedlagt
følgende endelige fredningspåstand:
l. Områdets karakter af engareal med spredt bevoksning skal

søges bevaret.
2. Bebyggelse skal ikke være tilladt.
3. Opstilling af boder, skure, master, transformerstationer

eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted. -

~ -
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Dog skal det være tilladt at opføre de nødvendige læskure
for kreaturer.

4. Arealerne må ikke benyttes til oplagsplads eller til hen-
lægning af affald.

5. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op~yld-
ning.

6. Der må ikke etableres nye veje over fredede arealer, bort-
set fra markveje, som er nødvendige for landbrugsdriften •
(se dog pkt. 14).

7. Eksisterende afvandingskanaler kan fortsat oprenses, men
afgrøftningen må ikke effektiviseres. - Oprenset materia-
~e skal spredes.

8. Der må ikke foretages græsslåning på diget i fuglenes yng-
letid.

9. Spildevandstilledning og yderligere dræning må ikke finde
sted.

•,

10. Dambrug må ikke etableres.
ll. Arealet må ikke yderligere opdyrkes eller tilplantes.

•• 12. Anvendelse af insekticider og herbicider må ikke finde
sted.

13. Hegn må ikke opsættes eller plantes uden fredningsmyndig-
hedernes tilladelse.

-14. Der tillægges offentligheden adgang til arealet efter na-
turfredningslovens bestemmelser. Eventuelt stisystem og
parkeringsplads kan etableres med fredningsnævnets god-
kendelse.

15. Motorkørsel eller ridning på arealerne skal ikke være til-
ladt.

16. Arealerne må ikke benyttes til campering og teltning.
17. Fredningsmyndighederne kan foranledige de nødvendige skridt

..
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taget for at bevare stedets naturtilstand, herunder bestemme
hvilken offentlig myndighed (myndigheder), der skal forestå
og bekoste arbejdet.

Påstanden omfatter efter sin endelige formulering føl-
gende ejendomme eller dele hera~:

•
l. Ejendommen matr. nr.e 13 h, 11 cu, 4 CC, 7 hb og 8 gy Tis-

vilde by, Tibirke, tilhørende Per Richard Hansen.
2. Ejendommen matr. nr. 10 hi Tisvilde by, Tibirke, tilhørende

Carsten Hansen og Ellen Petersen.
3. Ejendommen matr. nr. 6 ic Tisvilde by, Tibirke, tilhørende

Interessentskabet Ryengen.
4. Ejendommen matr. nr. 5 a Tisvilde by, Tibirke, tilhørende

fru Else Louise Nielsen.

,

ee

5. Ejendommen matr. nr. 9 hb Tisvilde by, Tibirke, tilhørende
gårdejer Jørgen Dyrekjær Olsen.

6. Ejendommen matr. nr. 4 1 Tisvilde by, Tibirke, tilhørende
Haakon og Bente Roaas.

7. Ejendommen matr. nr. 11 al Tisvilde by, Tibirke, tilhørende
Erik og Sigfred Olsen.

8. Ejendommen matr. nr. 8 19 Tisvilde by, Tibirke, tilhørende
arvingerne i boet efter H. C. Steen Hansen, nemlig Palle
Steen Hansen, Lars Steen Hansen, Jane Steen Andersen og
Marie Elisabeth Steen Hansen.

II. Nævnets forhandlinger vedrørende fredningsforslaget.
A. Generelle bemærkninger.

SkovstyreIsen - Tisvilde-Frederiksværk skovdistrikt -
har anbefalet fredningen, som man mener vil øge den
rekreative værdi af Arresø.
Et flertal i Hovedstadsrådet har ligeledes anbefalet
fredningen. Området må betragtes som et sommerhusområd~
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og Hovedstadsrådet har oplyst, at det ikke er muligt at
tilbageføre arealet til landzone.
Helsinge kommune og tidligere Fredningsplanudvalget har
anbefalet fredningen.
Den loka-l-e g-r~Y.1dejerforening "På Sandet!! har udtalt, at

,
Ryengen ikke bør bebygges af hensyn til det store natur-
område, som Ryengen er en del af.Grundejerforeningen støt-
ter fredningen, men finder det af afgørende betydning, at
arealerne fortsat undergive s landbrugsmæssig udnyttelse.

B. Bemærkninger vedrørende de enkelte punkter i frednings-
påstanden.
a. Udtalelser fra Myndighederne.

ad pkt. 9: Der er enighed om, at forbudet ikke gælder
eksisterende spildevandsledninger.

ad pkt. 11: Danmarks Naturfredningsforening har fremhæ-
vet, at det er formålet at bevare engarea-
let, som det nu forefindes og med den ud-
nyttelse, som nu finder sted.

ad pkt.12: Danmarks Naturfredningsforening finder det
afgørende at opretholde dette forbud, idet
hele fredningen, såfremt forbudet slækkes,
er illusorisk.

ad pkt.14: Hovedstadsrådet har oplyst, at der endnu
ikke er taget stilling til udarbejdelse af
eventuelle forslag til anlæg af stier i om-
rådet. På længere sigt regnes der med, at
der på en eller anden måde bliver adgang for
offentligheden til en sti langs Arresø.

ad pkt.15: Danmarks Naturfredningsforening har anført,
at der med forbudet mod ridning tænke~ på

.,

••
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den tilstand, der vil opstå, hvis offentlighe-
den fik adgang til at benytte arealerne til rid-
ning. Det har ikke været tanken at nedlægge for-
bud,for så vidt de nuværende ejere anvender are-
alerne til opdræt og træning af heste.

b. Lodsejernes bemærkninger vedrørende de enkelte ejendomme:
l, Ad ejendommene benævnt ovenfor under nr. l, 2, 4, 5 og

z:
Ejerne af disse ejendomme har principalt nedlagt påstand, om, at fredningen ikke gennemføres, subsidiært at fred-
ningen gennemføres mod erstatning og på andre vilkår
end de i Danmarks Naturfredningsforenings påstand an-
givne.
Til støtte for den principale påstand har lodsejerne
anført, at en beskyttelse af området vil kunne ske på
anden vis, bl.a. ved tilbageførsel af området til
landzone.
Forudsat en fredning gennemføres, kan disse lodsejere
acceptere punkterne nr. 2, 6, 8, 10 og 16 i frednings-
påstanden.
Punkt nr. 3 kan accepteres under den forudsætning, at
arealerne fortsat benyttes som landbrugsarealer.
Punkt 4 kan ikke accepteres, såfremt disse restrik-
tioner også berører henkastning af affald fra land-
brugsdrift, herunder tækkerør, hestegødning, som op-
lagsplads for jord, rør m.v.
For så vidt angår punkt 5 kan det især for ejeren af

•
I

I ~

ejendom nr. l, travtræner Per Hansen ved benyttelse
af arealerne bl.a. som øvelses- og ridebane være nød-
vendigt i et vist omfang og uden væsentlig at ændre
arealernes karakter, at foretage afgravning eller op-
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I "

fyldning.
Punkt 7 er for vidtgående, idet det, såfremt arealerne
fortsat skal kunne benyttes som landbrugsarealer, er
nødvendigt at afgrøftning i et vidt omfang effektivi-
seres, at nye grøfter graves og at der foretages yder-
ligere dræning.
Punkterne 11 og 12 er uacceptable ud fra landbrugsmæs-

,
sige synspunkter. Ejeren af ejendom nr. l, Per Hansen,
har vedrørende punkt 12 i fredningspåstanden særlig an-
ført, at området ikke kan anvendes til dyrkning af hø,
hvis man ikke må anvende ukrudtsbekæmpende midler og
gennemføre dræning.
Punkt nr. 13 kan ikke accepteres, idet det bl.a. af
hensyn til kreaturer er nødvendigt at opsætte hegn og
muligvis beplantning. Det skal derfor være tilladt at
opsætte hegn og at beplante arealerne,uden tilladelse,
dog således at arealernes naturtilstand ikke foran-
dres.

ee

Vedrørende bestemmelsen i fredningspåstandens punkt 14
har lodsejerne anført, at også dette vilkår er uaccep-
tabelt. Det vil især for ejeren af ejendom nr. 1, Per
Hansen volde ubodelige gener, såfremt der indrettes et
stisystem eller parkeringspladser.
Det forudsættes i punkt 15, at motorkørsel med land-
brugsmaskiner er tilladt.

2. Ad ejendommene benævnte overfor under nr. 3. 6 og 8:
Ejerne af disse ejendomme har ikke protesteret mod
fredningspåstanden, men har nedlagt påstand om erstat-
ning.

I "
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,

III. Nævnets bemærkninger:
a. Efter forudgående votering har fredningsnævnet vedtaget

enstemmigt at udtale, at man kan tiltræde, at det om-
handlede område i "Ryengen" særlig af hensyn til land-
skabelige, undervisningsmæssige og videnskabelige grun-
de bør freå~s. Fredningen omfatter ejendommene(eller de-
le heraf) matr. nr. 4 1, 4 ee, 5 a, 6 ie, 7 hb, 8 gy,
8 19, 9 hb, 10 hi, 11 al, 11 eu og 13 h Tisvilde by,
Tibirke, alt således som det fremgår af vedhæftede kort-
bilag.

b. Fredningen sker i øvrigt på følgende vilkår:
l. Områdets karakter af engareal med spredt bevoksning

skal søges bevaret.
2. Bebyggelse skal ikke være tilladt.
3. Opstilling af boder, skure, master, transformersta-

tioner eller andre skæmmende indretninger må ikke
finde sted. - Dog skal det være tilladt at opføre
de nødvendige læskure for kreaturer.

4. Arealerne må ikke benyttes til oplagsplads eller til
henkastning af affald, herunder også affald fra land-
brugsmæssig udnyttelse af arealet.

5. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller
opfyldning.

6. Der må ikke etableres nye veje over fredede arealer,
bortset fra markveje, som er nødvendige for land-
brugsdriften (se dog pkt. 14).

7. Eksisterende afvandingskanaler kan fortsatoprenses,
men afgrøftningen må ikke effektiviseres. - Oprenset
materiale skal spredes.

8. Der må ikke foretages græsslåning på diget i fuglenes
yngletid.
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• 9. Spildevandstilledning og yderligere dnæning må
ikke finde sted. Dette gælder dog ikke tilledning
fra eksisterende spildevandsledninger.

10. Dambrug må ikke etableres.
ll. Arealet må ikke yderligere opdyrkes eller tilplan-

tes~ ide~ engarealet bør bevares som det nu er og
forefindes og med den udnyttelse, som nu finder sted.

12. Anvendelse af insekticider og herbicider må ikke
finde sted •

13. Bortset fra hegn, som er nødvendige af hensyn til
den landbrugsrnæssige udnyttelse af arealerne, må
hegn ikke opsættes eller plantes, uden at fred-
ningsmyndighedernes tilladelse er indhentet.

14. Der tillægges offentligheden adgang til arealet ef-
ter naturfredningslovens bestemmelser. Evt. stisy-
stem og parkeringsplads kan etableres med frednings-
nævnets godkendelse.

15. Motorkørsel eller ridning på arealerne skal ikke
være tilladt. Forbudet mod ridning forhindrer dog
ikke, at ejendommenes ejere anvender arealerne til
opdræt og træning af heste.

. Forbudet mod motorkørsel er ikke til hinder for kør-
sel med landbrugsmaskiner.

16. Arealerne må ikke benyttes til campering og teltning.
17. Fredningsmyndighederne kan foranledige de nødvendige

skridt taget for at bevare stedets naturtilst~d,
herunder bestemme hvilken offentlig myndighed (myn-
digheder), der skal forestå og bekoste arbejdet.

18. Med hensyn til eventuel tilkendelse af erstatning
vil nævnet træffe en særskilt afgørelse.

•,

•
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Nærværende afgørelse vil være at tinglyse på de af fred-
ningen omfattede ejendomme, jfr. ovenfor under afsnit III a.

I forbindelse med nærværende afgørelse vil følgende tid-
ligere tinglyste deklarationer være at aflyse af tingbogen.
(Aflysningerne vil ske på nævnets foranledning, når nævnets
afgørelse er blevet endelig):
l) deklaration tinglyst den ll. marts 1965 på ejendommen

matr. nr. 11 al Tisvilde By, Tibirke,
2) deklaration tinglyst den 21. september 1971 på ejendommen, matr. nr. 4 l Tisvilde by, Tibirke,
3) punkt 2 om status quo-f~edning i deklaration tinglyst den

25. februar 1966 på ejendommen matr. nr. 5 a Tisvilde by,
Tibirke,

4) deklaration tinglyst den 12. december 1951 på ejendommen
matr. nr. 9 a Tisv:Llde by, Tibirke, dog kun for så vidt
angår ejendommen matr. nr. 9 hb smst.,

5) punkt 2 i deklaration tinglyst den 7. januar 1966 på ejen-
dommen matr. nr. 9 a Tisvilde by, Tibirke, nu matr. nr.

e•
9 hb smst. samt

6) deklaration tinglyst den 18. marts 1961 på ejendommen matr •
nr. 8 gy, 11 cu, 12 z (nu en del af matr. nr. 8 gy), en del
af matr. nr. 13 h samt en del af matr. nr. 8 gy, nu matri-
kuleret under matr. nr. 8 19, alle Tisvilde by, Tibirke.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt den pågældende, ankes tilOverfredningsnævnet
af enhver, som efter naturfredningslovens § 20 skal underret-

I - tes særskilt om afgørelsen, jfr. herved naturfredningslovens
§ 26.

Da nævnet samtidig med nærværende afgørelse har bestemt,
at der til de berørte lodsejere vil være at udbetale erstatning,
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der overstiger 100.000 kr., vil afgørelsen i medfør af natur-
fredningslovens § 25 være at forelægge Overfredningsnævnet.
Forelæggelsen fritager ikke de ankeberettigede, som vil påstå
afgørelsen ændret, for at appellere den til Overfredningsnæv-
net inden ovennævnte ankefrist.

,

ee

..
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År 1982, den 5. maj traf Naturfredningsnævnet for Fre-
deriksborg amts nordlige fredningskreds følgende

A F G ø R E L S E :

I anledning af, at nævnet i dag har truffet afgørelse
vedrørende fredning af et område ved Arresø i Helsinge kom-
mune, benævnt "Ryengen", har nævnet efter forudgående vote-
ring vedtaget enstemmigt at fastsætte e r s t a t n i n g e r
til de af fredningen berørte lodsejere som nedenfor bestemt.
Ved erstatningens udmåling har nævnet særlig henset til,
dels at området i den kommunale planlægning er udlagt som et
sommerhusområde, og ~ til de betydelige byggemodningsom-
kostninger en eventuel bebyggelse af området måtte antages
at indebære. Endelig er der ved erstatningens fastsættelse
henset til, at området for en stor dels vedkommende allerede
er undergivet tidligere fredningskendelser/deklarationer, som
forhindrer bebyggelse.

Erstatningerne er fastsat således:
l. Ejendommen matr. nr. 13 h m.fl. Tisvilde by, Tibirke,

tilhørende Per Richard Hansen: 165.600 kr.
2. Ejendommen matr. nr. 10 hi Tisvilde by, Tibirke, tilhø-

rende Carsten Hansen og Ellen Petersen~ 178.800 kr.
3. Ejendommen matr. nr. 6 ic Tisvilde by, Tibirke, tilhøren-

de Interessentskabet Ryengen: 143.600 kr.
4. Ejendommen matr. nr. 5 a Tisvilde by, 1tibirke, tilhøren-
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de fru Else Louise Nielsen: 22.400 kr.
5. Ejendommen matr. nr. 9 hb Tisvilde by, Tibirke,

tilhørende Jørgen Dyrekjær Olsen:
6. Ejendommen matr. nr. 4 l Tisvilde by, Tibirke,

124.400 kr.

tilhørende Haakon Roaas: 16.800 kr.
7. Ejendommen matr. nr. 11 al Tisvilde by, Tibirke,

tilhørende Karl Erik Olsen: 8.000 kr.
8. Ejendommen matr. nr. 8 19 Tisvilde by, Tibirke,

tilhørende arvingerne i boet efter H. C. Steen Hansen,
nemlig Palle Steen Hansen, Lars Steen Hansen, Jane• Steen Andersen og Marie Elisabeth Steen Hansen 22.400 kr.

ad sagsomkostninger:

ee

Der tillægges ejerne af ovennævnte ejendomme benævnt
l, 2, 4 og 5 ialt i sagsomkostninger 33.000 kr.

Ligeledes tillægges der ejeren af ejendommen benævnt
nr. 3 ialt 12.500 kr. i sagsomkostninger.

Endvidere tillægges der ejeren af ejendommen benævnt
som nr. 7 1.500 kr. i sagsomkostninger.

Ejerne af ejendommen benævnt nr. 8 tillægges ialt 4.000 kr.
i sagsomkostninger.
ad udbetaling af erstatning m.v.:

De tilkendte erstatninger vil i medfør af naturfredningslo-
vens § 19, stk. 4, være at forrente fra d.d. og indtil betaling
sker med en årlig rente, der er l % højere end den af Danmarks
Nationalbank fastsatte diskonto. De tilkendte beløb vil alle væ-
re at udbetale til ejerne af de pågældende ejendomme.

I medfør af naturfredningslovens § 24, stk. l, betaler sta-
ten 3/4 af de tilkendte beløb, medens Hovedstadsrådet betaler 1/4.

Denne afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende, ankes tilOverfredningsnævnet af enhver,
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som efter naturfredningslovens § 20 skal underrettes særskilt
tt om afgørelsen, jfr. herved naturfredningslovens § 26.

Da den tilkendte erstatning overstiger 100.000 kr., vil
nærævrende afgørelse samt den i samme sag trufne afgørelse om
fredning i medfør af naturfredningslovens § 25 blive forelagt
Overfredningsnævnet til efterprøveIse. Forelæggelsen fritager
~ de ankeberettigede, som vil påstå afgørelsen ændret, for
selv at appellere den tilOverfredningsnævnet inden den anfør-
te ankefrist •

•

ee

lO.
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DISPENSATIONER>

Dispensationer i perioden: 11-11-1999



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 11.11.99

Vedr. FS. 56/99. Matr. nr. 13 es Tisvilde by, Tibirke, beliggende Køgehusvej 6,

Helsinge Kommune.

Ved skrivelse af 10. juni 1999 har Helsinge Kommune for ejeren af ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en tilbygning på

ejendommen og i forbindelse dermed at ændre tagkonstruktionen fra et fladt tag til et

e tag med hældning.

På ejendommen er den 10.01.62 tinglyst en deklaration hvorefter sælger af parcellen

har forbeholdt sig muligheden af at kunne forlange bygningernes udseende godkendt

af fredningsnævnet. Sælgeren har ikke gjort brug af denne ret. Imidlertid har

Helsinge Kommune den 8. juni 1999 meddelt ejeren en byggetilladelse, der er gjort

betinget af, at godkendelse fra fredningsnævnet opnås.

Under de således foreliggende omstændigheder har fredningsnævnet besluttet at

meddele, at det ansøgte ikke giver nævnet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Poul Erik Rasmussen, Køgehusvej 6, Tibnirke Sand, 3300 Frederiksværk

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-215-4-99

Helsinge Kommune, J. nr. 1999-154
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(I KG~cn.'l.::vn icv:Jrterj
eUer (i do: sISilderjydske iands-
delc) bd. og bl. i tIngbogen,

art. nr" ejerl:1V, sogn.

Gade og hus nr.:

~ ..L" ~-v-:l' l ,-I .~
..lo ._' "I .....

:i:ioirke
by,

'So.;n.

. ~'" ..~.-...--....-

-B e-t~n.g-e-'"t s.k-ød-e-~

Underskrevne gårdejer Carlo Larsen sælger herved til
me dunder skrevne

kontorchef Karl Bredahl, GU3tav ~dolphsgede 5, ~.
den på udstykningsplan, udarbejdet
Jelvard og·Balslev i .1960 .
nede' parcel af matr.nr. 13h
sogn, • • • • " " " • • • " " • "

af landinspektørerne
som~.nr" 4 beteg-
af Tisvilde by, Tibirke

, ,
I

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~~delen er iøvrigt sket på følgende nærmere betingelser
og vilkår:

• • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • III • •

• • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • llII • • • • •5.
Såfremt ejeren af "Køgehusgaard" foranlediger oprettet

en grundejerforening af parceller af flKøgehusgaardllsjorder
og fastsætter hovedpunkter for denne grundejerforenings virk-
somhed, er den solgte parcel pligtig at være medlem af fo~e-
ningen og svare bidrag til denne. .

På den købte parcel må kun opføres et hus til sommerbe-
- boelse, en garage og et udhusl Bebyggelsen må ikke være skæm-

=ende. På parcellen må ikke indrettes lejr- eller campingplads.
Ved bebyggelse må bygningernes udseende, derunder farve, for-
ventes forlangt godkendt af vedkommende fredningsnævn~

Disse bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstif-
tende på den solgte parcel, og de kan håndhæves af ejeren af
"Køgehusgaardlt og, når grundejerforeningen er oprettet, af
denne.
• • • • • • • • • • • . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .
• • • • • • •• • • • • • • iøbe~h~v~,· d~n" 2·5 :se"p:e "ba·.:- -l:lol·" a

Som køber: Som sælger:
L:J,/' Bredahl. .s.i-gR. Carlo Larsen.

Da den solgte parcel nu er udstykket og særskilt matri-
kuleret som matr.nr. l3E~ af Tisvilde by, Tibirke sogn • " _ •
• • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •

skøder og endeligt overdrager jeg gårdejer Carlo 1arsen herved
ejendommen matr.nr. 13E~ af Tisvilde by, Tibirka sogn til

kontorchef Kurl Jredahl, Gustav Adolphsgude J, ~.
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • . . . . . . . . . - -l ~)61.København, den 9.dcce',:lH ..r·

rsign. Carlo Larsen.Tiltrædes:
8recnhl.· . . . . . . . . . . . . .Eegærea tinglyst:

l) .
2) som sarvitutstiftende
;ensotl .:.~~.it,. P5:"K.b.;'h .. n.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

forsåvidt angår det betingede skødes
for ved.kommende:



...

.. .~~... ' ...... ( ..

..

..':' ......j., Ol:; .... ., •• '. •

f'::,"·, :-j
".jI!ol.rr

fe'
'(

,



" .

"~,.'

. ,
, ".:""

_,,f,

~:~.
"

--
AI' 1960 4_ 24. ~ 'kl. let _li' ~t ;tIØCle pi .. \.

Cø1. Lane8 \.\1ba~ •• 3••h.' ~.S~· aU. Ø'. l' Jl s.:t1.
t1ftUØ ltt. ti~ aosa. li &Dl_dø« Gt -' tJ'4 l"'h~ .9&1111",..,

he4Ctdlunløkt 1.adø",,, :PftI~.~ - -~t.l4l a:t 4_ 4d t14 -V-. _~
l' Jb a.. li.4IW M;nse"- v. 1Øbi-.

7. ~-' Mltl1Je f.ww-t. i~ Aa8 Fce1ilr'l _ ~~

,.. O&; lI84 8#-- 1IØ4'" ~ !l\18ln.
1'Qr ,,,,,":1)4-' ....... ua,,,. ~_d ~.
C1Y11~. ~ ..u.""e.
'b:rI _ .... _~aicpf'o ...... _te ~U._«f

:rn:1I1It.- 4øn._ 0& .~.- u. ca:n. ~ ~t .-

:b8a tØ' ftlUc tll ..JA u.tase1_ at a' 4n t.ft),~ Jft3.dnt ....

na_ tU et' ~TM 1W1. lo'9.u:Oild. Id l' å 1 &1.A ~ pclkendes -

."'l 1848~ _ d.ed.uaUU _. at ._t u. a., 11. (.e1I1:1..-
1C4), 12 a os 4. to ee~ l.acl.4W a;t l' l udUfP.ws ... __ .-

Indai.ac, GGi .... to:rbello14 a.:f ~.Jt1 :i.C. ~__ ~ _..-Cl_
ret,,~.~.

lå.:1tJftt t~D:1D&""-" ~tioø'.lU uU~ GC ,'1,....
~ på .~~ 'MIcO~.

~ 'M&1'at't.G4lt h__ ~ ... ~trl a\ .. dele ". f..
,

~ d~=.. ~ _~2'eI!=-t n&a1~ .. ,j 25 trt'"..k. :1 J! ~

--- -------- -- .. _-... '_0, . .,,~~.... ' .._ ._0_'.. . .... ;. ~.. ...,.



'.
'", {-

... ~ tea ,..,..h 481.. -.- ·U·.....,.•......'.,•.
Nahtrfrecinl"n .----- . - gsnævnet

for Frederiksborg Amt
,Helsinge

\ ~~,
','

" .

, '.

.~"
l ,~. .: ~

, .....

,.

,"

, .--,

,"e "•..;-~.



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 10. december 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 53/2010 – Ansøgning om udgravning af en grøft på ejendommene matr. nr. 6ic, 8gy, 10hi, 
11al og 13gu Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune 
 
Ved skrivelse af 23. juli 2010 har Gribskov Kommune videresendt en ansøgning fra Landvindings-
laget Karsemosen v/ Jacob Nielsen, der på vegne ejerne af ovennævnte ejendomme har ansøgt om 
tilladelse til at foretage udgravning af en ca. 252 meter lang grøft, som skal følge den gamle Arre-
nakke å´s (Ryå) forløb et stykke og derefter dreje 90 grader mod nord, hvor grøften støder på eksi-
sterende grøft. Grøften skal erstatte nuværende rørlægning, som ikke fungerer. Grøftens placering 
fremgår af kortbilag bilagt ansøgningen. Baggrunden for ansøgningen er efter det oplyste, at den 
defekte rørlægning medfører for høj grundvandstand for et antal sommerhuse.  
 
Området, hvori ovennævnte ejendomme er beliggende, er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-
relse af 15. december 1982 om fredning af Ryengen ved Arresø. Fredningen har til formål at sikre 
den naturtype, som udgøres af det pågældende åbne lavtliggende og fugtige engområde med spredt 
bevoksning i tilknytning til Arresø på grund af de landskabelige og naturvidenskabelige værdier, 
som knytter sig hertil, samt at skabe mulighed for at pleje arealet. Efter fredningsbestemmelserne 
gælder blandt andet, at det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand. Efter frednings-
bestemmelsernes § 3, der omhandler terrænændringer, dræning m.v., må der ikke foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, afgravning eller planering, og vandløb 
eller grøfter må ikke reguleres eller rørlægges. Der må heller ikke foretages yderligere dræning. 
Eksisterende afvandingskanaler kan fortsat oprenses, idet oprenset materiale skal spredes, men af-
grøftningen må ikke effektiviseres. Derimod er fredningen ikke til hinder for, at vandstanden på 
arealerne søges hævet, hvis dette er muligt. Der kan meddeles dispensation fra fredningens be-
stemmelser, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.  
 
Gribskov Kommune, der kan anbefale det ansøgte, har i forbindelse med sagens fremsendelse til 
fredningsnævnet oplyst, at det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke strider mod 
fredningens formål, da vandstanden i området ikke sænkes. Det er endvidere oplyst, at den nye grøft 
ikke graves dybere end nuværende rørlægning, som ikke fungerer. Kommunen har endvidere 
oplyst, at området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som man er sindet at dispensere fra i 
forbindelse med det pågældende projekt. Af udtalelesen, som er foretaget efter gennemført besigti-
gelse, fremgår endvidere blandt andet: 
 
".....  
 
Ifølge kortbilag til ansøgningen følger udgravningen den gamle Ryå´s forløb ca. 200 meter, som 
ved besigtigelsen kunne ses i terrænet, hvorfor der egentlig er tale om oprensning/fritlægning. Fra 
enden af den gamle Ryå skal der graves ca. 50 meter i en bue og tilbage til eksisterende grøft. 
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Landvindingslaget har ifølge fredningsbestemmelsernes § 3 lov til at oprense eksisterende rørlæg-
ning ....., der ikke fungerer. Ved åbning og regulering af nyt vandløb kræves det, iflg. vandløbslo-
ven, at de samme start og slutkoter forbliver som tidligere. 
 
Kommunen vurderer, at områdets artsdiversitet forbedres med en åben grøft fremfor at renovere 
eksisterende rørlægning. Samtidig vurderer kommunen at der ikke sker en yderligere afvanding af 
området i forhold til da eksisterende sammenfaldende rørlægning var funktionsdygtigt. 
 
I forbindelse med en eventuel dispensation fra fredningsbestemmelsernes § 3 kunne der muligvis 
stilles vilkår om afgræsning af området, hvilket ville være med til at øge biodiversiteten betydeligt. 
 
...." 
 
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 20. september 2010 tilsluttet sig det af Gribskov Kommune 
anførte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 
til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-
går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet forudsætter herved, at 
det ansøgte udføres og foretages i overensstemmelse med de i forbindelse med ansøgningen med-
delte oplysninger og i øvrigt som angivet i de med ansøgningen indsendte kortbilag og efter de 
oplysninger, som fremgår af udtalelsen af 23. juli 2010 fra Gribskov Kommune.  Fredningsnævnet 
skal endvidere henstille, at det overvejes at lade området afgræsse som foreslået af Gribskov Kom-
mune. Fredningsnævnet bemærker, at det af fredningsbestemmelserne fremgår, at oprenset materia-
le skal spredes. 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
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 eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
 
 
 
Toftager 
nævnsformand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgø-
relsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som 
har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 
af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og sendes til Frednings-
nævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur-
klagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende klageren 
en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. Betales gebyret 
ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin 
klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Landindvindingslaget Karsemosen v/formand Jacob Nielsen, Køgehusvej 9a, 3300 Frederiksværk 
 
Pr. e-mail til: 
Gribskov Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland, Gribskov 

http://vexch3.ret.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nkn.dk/
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