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1976, den 22. marts,

afsagde

overfredningsnævnet

k e n d e l s e
i sagen

2207/73

vedrørende

3 .§!l. og 3 ms, Rungsted

fredning

matr.nr.ene

by og sogn, "Rungstedlundll.

I den af fredningsnævnet
fredningskreds

af ejendommen

for Frederiksborg

den 12. juni 1973 afsagte

kendelse

amts sydlige

hedder

det:

År 1973 den 12. juni afsagde s i

F ..
S. 67/73

Fredning

af ejendommen

matr. nr. 3 al og 3 ms
Rungsted by og sogn
(tlRungstedl1.ind")
•

•e

~e

onde

'-'<-'ål•• )~··-1
Lto;:;;

KENDELSE

Ved skrivelse af 5. marts 1973 har Fredningspl:::nudvalget for Københavns
ret ejendommen

1

Freder,iksborg og Roski.lde amtGr t)egæ-

matr.nr.

("Rungstedlunc IJ)
Ejendommen,

3 al og 3 ms Rungsted

fredot.
der er på 15, l ha, tilhør'er "Rungstedlund-

fonden". Dens bygninger

er fredet i klasse B.

Om baggrlli~denfor fredningsbegæringen
.

e

planudvalget

fond "Rungstedlundfonden"

for ~J.lturelle anliggender

se med al~odning
hørende

anfører Frednings-

i sin skrivelse:

"Fra den selvejende
ministeriet

by og ~ogn

i 1972 en he~vendel-·

om bistand til bevaring

ejendom Rungstedlund,

modtoB

af den fonden til-

matr. nr. 3 al og 3 ~

Rung-

sted b;}rog sogn.
Ifølge fundatsen
nytte ejendommen
videnskabelige
domsbeskatningen

er det fondens formål at bevare og ud-

som fuglereservat

og til kulturelle

formål. De senere års udvikling
har imidlertid

eller

indenfor

ejen-

tæret stærkt på fondens øko-

nomi, der er baseret på løbende indtægter

fra den tidligere

- 2 ejers forfatterinden

Karen Blixens

den måtte derfor forudse muligheden

ophavsrettigheder.

Fon-

af, at frasalg af dele

af ejendornmen kunne komme på tale.
Ministeriet
ledning afholdt
deriksborg

for lrulturelle anliggender
et møde med repræsentanter

amtsråd

og Hørsholm

of.fentlige myndigheder,
de forhandlinger

haI' i denne anfor fonden,

Fre-

kOilll~une
samt en ræy~e andre

ligesom der har været ført suppleren-

med fond.en og Hørsholm

Det er heraf fromgået~
efter naturfredningslovens

kommune.

at ge~nemf0relse
elmindeliec

at vD-:Jre
Gt af de m:Ldle:c,der bør tages

af en fredning

regler må

for

anR8S

i anvendelse

til ejem-

dommens bevarelse.
Ministeriet

for kulturelle

modet fredningsplanudvaJgGt
Frederiksborg
I
I

anliggender

hal'"herefter

om overfol" fredningsnæynf~t

amts sydlige fredningskrads

at n~dlægge

I •

om f::",edning
af eja:.dOlJ'Jllien
R.1..21gstedlund
ned henblik

I

bevaring

I

værdifuldt

I

som et kd.lturhistol'isks landskabeligt

an-

for
påstand

på dennes

og rekreativt

område ved Øresund."

I

I
I

I et af fredningsplanudvalget

udarbejdet

notat anføres

blandt andet:
"Gennem de senere nr er der i Nordsj-s"Jllandgennem fredningsplanlægning
melser arbejdet
Købe~havns-egnens
de urbanisering.
af Rungsted

på gr~dlag

på bl.8ft at sikre de klassiske
nordområdo

marker

bjerg vest for Folehaven.

hæng mellem

mod udslettelse

bestem-

land3kaber

i

af den tiltagen-

Senest er der således gennemført

Ladegårds

ne i Rungsted

af naturfredningslovens

fredning

samt et større område ved Sand-

I forbindelse

med golfbanearealer-

er der herved i. store træk sikret en sammen-

skove, søer og klassiske

landskaber,

sted kyst spænder helt over mod Rudeskov,

der fra Rung-

mod Furesø

og Sjælsø.

3
Foruden at betegne

et af højdepunkterne

langs Strand-

vejen udgør Rungsted kyst således også i anden relation

et

vJtalt område ved at forbinde nogle af de smukkeste nordsjællandske "indre" landskaber
spiller Rungstedlund

med Øresund. Og i dette område

en fornem rolle."

Fredningspåstanden

er sålydende:
§ l.

Arealerne
æncirr.::s,

fredes således, a.t tilstanden

på dem ikke må

og således at de udelukkE~nde benyt-tes

fortrinsvis
reservat.

so;:nhidtj,l,

havc-, skov- og GnD.sarealer~ herunder

SOl.!l

Den på

ejel'!dOillillen

fut;le.-

\Tærend(~bebygg€,lse må foruden

tj.l ejencloIlln::.ens
drift lrun tjene kulturelle:;, videnskabelige
eller almene form&l.
§ 2.
Det er navnlig forbudt at opføre bygnjnger

nf enhver art,

der jJrke kræves af c,~jend.ornmens
dri.ft, jfr. de i § l instsa

t;·-

te bestemmelser.
Der må ikke anbringes
ninger,

SOD

boder, skure eller andre indret-

kan virke misprydende , herunder' ledningsmaster •

Det naturlige
ler opfyldning.

jordsmon må ikke ændres ved afgra"n1ing el·-

Der må ikke foretages

opfyldning

af Røer, og

der må ej heller he:n.kastesaffald.
Der må ikke foretages
se af eksisterende
de skovbevoksede
Skovdistrikt,

beplantning

beplantning
arealer

ud over vedlieeholdel-

eller have. Vedligeholdelse

skal ske efter samråd med Hørsholm

idet det samtidig

skal tilgodeses,

at skovarea-

lerne stedse skal have en vildsom karakter.

'e

Der må ikke ske udstykning
dragne matrikelnumre

nf

af de under fredningen

eller dele deraf.

ind-

,-

.'

i

I
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~

I

§ 3.

~ .~

l
,I

Almenheden
indrettede

skal tilstedes

adgang til fods af dertil

veje og stier på ejendommen.
§ 4.

Ved udskiftning,
terende bebyggelse
udseende

genopførelse

8ller ombygning

skal tegninger udvisende

og placering

forinden

godkendes

net og Det særlige Bygningssyn.

af eksis-

bebyggelsens

af fredningsnæv-

Normal vedligeholdelse

er

U11ddraget fra denne oesteIJmelse.
Natur1:'redningsnævnot for Frederiksborg
.fredningskreds og Fy'edningsplanudvalget
Frederiksborg
Ir

og Roskilde

for Københavns

Det særlige Bygningss)/n er påtaleber:retti.gede.

der vedhæftes

l

j,

l

amter samt for så vidt angår §

J:....redn.ingsplanudvalgC't har udarbejdet

~

amts sydlige

e [;fredningskort ,

denne kendelse.

Nævnet har den 27. april 1973 holdt møde med repræsen-

I
I

tanter for ejeren, 1-Uni8terif:t for kulturelle
Fredningsplanudvalget,

Hørsholm

kommune, Det særlige Bygnings-

syn og Danmarks Naturfredningsforening.
slutning hertil foretaget

Nævnet har i til-

besigtigelse

at ejendommen.

Under mødet tog ejerens repræsentanter
genmæle over for fredningspåstanden,
om erstatning
påstanden

henviste

fredningens
nytteIse,

efter nævnets

afskæres

der for, at der etableres

påstand

til,

at man ved

fra en mere økonomisk ud-

af ejendommen.

Hørsholm kommune har anbefalet

'e

til

skøn. Til støtte for erstatnings-

særligt ved udstykning

har taget det forbehold,

bekræftende

men nedlagd~

ejerens repræsentanter

gennemførelse

anlie;e;ender,

fredningen,

at fredningen

idet man dog

ikke må være til hin-

en vej over ejendonmens

nordøstlige

I
I

I
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I
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l

i

I

hjørne

efter nærmere

r

med fredningsmyndigheder-

ne.
Hørsholm

I

forhandling

skovdistrikt

at bistå ved fredningen

har erklæret

som omhandlet

sig indforstået

med

i fredningspåstandens

§ 2, stk. 4.
Det særlige Bygningssyn
ening har ligeledes

og Danmarks

anbefalet

Naturfrednhlgsfor.-

f!'edningen.

Nævnet har den 4. maj 1973 ved anbefe..letbrev ti.lskrepanthaveren

i ejendommen

og opfordret

til frer::J.s::.ettelt'G

inden 14 dage. Panthaveren

af en eventuel påstand

ha::-iJ4::'i~.

besv·aret henvendelsen.
Nævnet finder, at ejendonnen

af de af fred.ningsplanud-

valget anførte grunde er fredningsværdig.

I

Nævn0t kan endvidere

I

I

til træde, at fr'(;ldningensindhold

•

fastsættes

i overensstemmelse

med Fredningsplanudvalcets

påstand.
Nævnet har be@ærkat
forbehold,

sie det af Hørsholm

men finder ikke, at der er tilstrækkelig

ning til, at der på det !luværende tidspunkt
til spørgsmålet

om et eV0ntuelt

dommens nordøstlige
På grundlag

vejanlæg,

anled-

tages stilling

der berører

ejen-

hj0rne.

af fondens påstand

nets skøn, har næ'met
vil afskære

kor~~w1e tagne

overvejet

om erstatning

dette spørgsmål.

fonden fra at foretage

udstykningen

efter nævFrf'dningen

med bebyggel-

se for øje på de områder af ejendommen,

der kunne være egnet

hertil, men da ejendommen

i landzone,

er beliggende

det areal, som fonden i givet fald kunne afhænde
ning er beliggende
bebyggelse

langs Rungstedvej,

forudsætte

dispensation

og da

til udstyk-

måtte tilladelse

til

efter naturfredningslovens

- 6 •

§ 47, stk. l, nr. 2 (vejbyggelinien).

Under disse omstæn-

I

r

digheder er muligheden
gelse så h~~otetisk,

for en eventuel udstykning
at der efter nævnets

er grundlag .for erstatning

medfører,

opfattelse

ikke

i den anledning.

Nævnet har derhos overvejet,
fredningen

og bebyg-

om de øvrige bånd, som

kan antages at påføre fonden et øko-

nomisk tab eller i øvrigt u18mper, .for hvilke der bør ydes
erstatning,

e
e

.'.

men nævnet må være af den opfattelse,

ke ved fredningen

foretaees

at. der ik-

~2.danne indgreb, der kan bevir-

læ et økonomi.sk tab for :fonden, og ved afgrJrelsen har' nævne-:

ment tillige at burde tage hensyn til, at fredningen
tes fulgt op af, a t e~ienr.lom1Jlen
i beskatnine;smæssig

iorven-

hen8een-

de opnår fordele.
T h i
I

b e s t e

ID ID e s

•

Ejendommen
I •

matr. nr. 3 0.1 og 3 ms Rungsted

by og sogn,

llRu.Ylgotedlund",freci.esSOll foran besteLlt.
Der betales ingen erstatning.
Carsten Jepsen
Udskriftens rigtighed bekt æftes.
N8turfTe~;Ji S'Sf!:?ViJct fo~
Frederiksborg 8mts sydlige fredningskreds

den

1 2 JUtU 1973
/p
L-?vt/;:.~

('"
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Kendelsen
ningsnævnet

med

påstand

nævnets

besigtigelse

100.000

kr.
Hørsllolm

besigtigelsen

er af ejendommens

om en erstatning,

den

3. april

kommune

spørgsmål

gennemføre

sksl

ske

1974

indanket
som

om muligheden
som

af hensyn

til

den

fastsat

i givet

berøre

overfred-

overfrednings-

amtsrAd

for

kunne

for

under

begæredes

og Frederiksborg

en vejregulering,

reguleringen

ejer

rejste
fald

det

til

under

at kunne

fredede;

lysregulerede

vej-

vejmunding

Rungsted-Strandvej.
Overfredrlingsnævnet
sa9te

fredningsker,delse

hold,

medens

med

man

ejerne

ligesom

for

i, at frednjrlgen

ikke

spørgsmål

på forhånd
ved

enig

indgiven
lovens

ikke

dennes

grænser

den

kan gennemf~res
den

uden

nedlAgte

af-

og ind-

erslatningsspørgsmålet

kan tiltræde

anlæg

vejspørgsmålet
tager
over

det

fra

fredede,

i, at spørgsmålet

ansøgning

bemærkes,

afstand

til

om ændring

er enig
erstatning,
pAstand

o~

sin

at overfredningsnæv-

løsning

af det

rejste

men

man

er med

frednings-

tid

vil

være

af kendelsen,

jfr.

at løse

vej-

efter

naturfrednings-

§ 34.

T h i

Den
fredningskreds
ning

angår

angår

at stadfæste

størrelse.
ArlgåAnde

nævnet

besluttet

så vidt

så vidt

overfredningsnævnet

beløbets

net

for

har

af fredningsnævnet
den

af ejendommen,

stadfæstes

med

b e s t e m m e s.

12.

juni

1973

matr.nr.ene

følgende

ændring:

for

Frederiksborg

afsagte
3 ~

.

kendelse

og 3 ~,

amts

sydlige

vedrørende

Rungsted

fred-

by og sogn,

- 8 -

I erstatning
der forrentes

tillægges

Rungstedlundfonden

100.000

kr.,

med D % p.a. fra 12. juni 1973 til udbetalingsda-

gen den 16. maj 1974.
Af erstatningsudgiften
statskassen

og

%

eller

25.000

udredes

% eller

kr. af Frederiksborg
Udskriftens
bekræftes.

,

e

75.000

kr. af

amtskommune.

rigtighed

"

...'
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1'\

oo

~~-~--

;00~ ..:)./Q _

00

•
FREDNINGSPLANUDVA
FO
FREDERIKSBOR
OG RO

LGET

G.R K0BENHAVN

NYROPSGADSEKllDE
22.41602 K0BEN

~~I-:;--::__
M L '1 2000

Janu.ar

DA TO

so

__.r:=..::

__

1.00

ISO

I

I

AMTER
(01
) 11 9565
-_. HAVN V

.
.hØrsno;.(0r:";I/;-:/i/i--:;-::.;-----An-7.:''Z:------11T~Ec.;::;-;:-;;:----

-,-1~.:7

RETTET
GN. NR.

Ij

,
\
\

'.

"

\
I
I

I
\

'.
\

"

\

"

·1

1:25000

Kortbilag

hØrende

til

OVERFREDNINGSNÆVNETS
kendelse i sag

FREDNINGSPLANUDVALGET
FOR
KØBENHAVNS, FREDERIKSBORG
og ROSKILDE AMTER,
Nyropagade 224 • (Ol) 11 9S 6S
1602 København V.

.,

M L: 1:2000
DATO: Januar

2207/73

Fredning af Rungstedlund
ms
301
mat. nr. 3 og
Run sted by og sogn
~
TEGiN• NR.:
RETTET:

1973

IlT.:

Hørsholm A.13

4- 3 1976

l

f 00

SO
I

I

I

130
I

200m.
I

REG.Nl 5to ~t

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. ~~ Yd'.
/.2/

~·-?3 ..

Ar 1973 den 12. juni afsagdes i

V'1
/J-;tf -

2.&- ~O

iZ -I/o~~

Fredning af ejendommen

F.S. 67/73

matr. nr. 3 al og 3 ms
Rungsted by og sogn
("Rungstedlund 'I) •

•
••

sålydende
KENDELSE

Ved skrivelse af 5. marts 1973 har Fredningsplanudvalget for Københavns,

Frederiksborg
'Z

CITERET

("Rungstel

_..,

- -

og Roskilde amter begæ~.

--

-

-

T og sogn
1

FULDT UD I OFN K AF

I
I

I

22/3 1976

Ejenl

~ngstedlund-

,

fonden". l

I

I
ler Frednings-

Om b~

.'

I

planudval~

I
/

"Fra den selvejende
ministeriet

fond "Rungstedlundfonden"

for kulturelle

se med anmodning

anliggender

modtog

i 1972 en henvendel-

om bistand til bevaring af den fonden til-

hørende ejendom Rungstedlund,

matr. nr. 3 ~

og 3 ~

Rung-

sted by og sogn.
Ifølge fundatsen
nytte ejendommen
videnskabelige
domsbeskatningen

er det fondens formål at bevare og ud-

som fuglereservat

og til kulturelle

formål. De senere års udvikling
har imidlertid

eller

indenfor ejen-

tæret stærkt på fondens øko-

nomi, der er baseret på løbende indtægter fra den tidligere
,l,' I t I\~, ,\jlll~,

ur;

\;

I:": ... IJC.S-

Lf-\i\jJ~I,"\:';, .. \Ul' 0 ..-1

;dT

05648.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00
Dispensationer

i perioden:

14-05-1987 - 31-07-1991

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

14 MAJ 1987

REG.NR.

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret

F. S. nr.

Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kl. 9-12

•

•

Ang. bebyggelse

på matr. nr. 3 al Rungsted,

"Rungstedlund",

Strandvej

8, 1103

se af en bebyggelse
Ejendommen,

omfattende

§

K, ansøgt

en tagetage

Wohlerts

om nævnets

godkendel-

på gartnerboligen

kendelse

i landzone,

af 22. marts

udseende

forinden

er omfattet

på
af

1976. I henhold

4 skal blandt andet ved ombygning

sende bebyggelsens

Tegnestue,

by.

der er beliggende

Overfredningsnævnets
kendelsens

1987 har Vilhelm

København

matr. nr. 3 al Rungsted

.

109, Rungsted •

Ved brev af 5. marts
Hovedvagtsgade

4 1/8 7 . .

godkendes

tegninger

til

udvi-

af fredningsnæv-

net og Det særlige Bygningssyn.
Gartnerboligen
tag afdækket

båndsspærfag

I

i een etage med fuld kælder

med tagpap i 150 taghældning.

Den ansøgte

overalt

er opført

ombygning

Ydervægge

og taget belagt med røde vingetegl.

ske dØre med rækværk
debeklædning

foran,

med vandbrædt.

fredningsvindue".

i hvilke

"lukkes"

Der udfØres

isættes dobbelte

med hvidmalet

I tagflade

Eksisterende

er murede.

en tagetage med 450 hane-

omfatter

80 cm udhæng. Gavlene,

og

skorsten

lodret bræd-

mod syd isættes
forhøjes

fran-

"Velux

til lovmæssig

højde.
HØrsholm

Kommune

har anbefalet

Sagen har af nævnet været
Således

foranlediget

fredningskendelse

forelagt

meddeler

af 22. marts

Det særlige

tegninger

nævnet

på vilkår,

at der meddeles

således meddelte

tilladelse

§

inden 5 år fra tilladelsens

meddelelse.

yø

i medfØr

i overensstemmelse

fØr af naturfredningslvoens

Skov- og Naturstyre~~
j.nr. F.1J t'
-7,)611.

herved

af

tilla-

med de

godkendelse

af

Bygningssyn.

Den af nævnet

Miljøministeriet

Hovedstadsrådet.

1976 for sit vedkommende

delse til den ansøgte bebyggelse
fremsendte

det ansøgte.

bortfalder

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyt €t

- 2 -

Nævnets

afgØrelse

ningsnævnet

kan inden 4 uger påankes

af den, der har begæret

se, vedkommende

amtsråd,

samt anerkendte

foreninger

gennemfØrelse
tillade1se

fredn~ngsnævnets

Hovedstadsrådet,

ikke udnyttes

jfr. naturfredningslovens

§

der virker

formål.

fØr ankefristens

58.

dm'd~

•
I

Amaliegade

13,

1256 KØbenhavn

Modtaget f
Skov- og Naturstyrel~l"l"\

1 8 MAJ 1987
K.

for

Den meddelte

Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,

afgørel-

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

af naturfredningslovens

kan derfor

til Over fred-

udlØb,

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

2 O SEP. 1988'

·REG. NR.

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml.kt. 9-12

F.S.

FS 53/88

nr.

Modtaget r
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 SEP. 1988

An~. bebyggelse
Strandvejen

på matr. nr. 3 al Rungsted,

"Rungstedlund",

109, Rungsted.

Ved brev af 25. april 1988 har Vilhelm Wohlerts
vedvagtsgade

8, 1103 KØbenhavn

K, ansøgt om nævnets

en ombygning

af Magasinbygning

ved "Rungstedlund".

Ejendommen,

•

der er beliggende

fredningsnævnets

kendelse

klasse

værende

B, foruden til ejendommens

videnskabelige
skal blandt
udseende

eller almene

forinden godkendes

af

af Over-

til kendel-

der er fredet i

drift kun tjene til kulturelle,

formål.

andet ved ombygning

1976. I henhold
bebyggelse,

Ho-

godkendelse

i landzone, er omfattet

af 22. marts

sens § 1 må den på ejendommen

Tegnestue,

I henhold til kendeIsens

tegninger

udvisende

af fredningsnævnet

4

§

bebyggelsens

og Det særlige Byg-

ningssyn.
Den ansøte ombygning

af Magasinbygning

omfatter

i stueetage
indretning
en mindre

af rum for diasforevisning
cafe med tilliggende

om Rungstedlund

I

et kØkken

i den gamle hestedstald,

areal for salg af publikationer

og Karen Blixen

i den nuværende

vognport,

ved cafeen mod vest og

på 1. sal
udstillingsrum

i det tidligere

eller biblioteksrum
Adgang
vindfang

og forstue, hvorfra
i det tidligere

til fralægning

Husets
dobbelt

kornloft

og videre

ud-

til en "hems" med

og bøger.

af en eksisterende

af en trappe i NexØ sandsten,
et vindue

af et

vinduesåbning

og

svarende til hovedfløjen.

til diasrummet

i stedet

for eksi-

dØr.

Luge til kornrum ændres
hemsen

mod øst via

fØrer trappe op til det egentlige

ved udvidelse

Mod vest anbringes
sterende

sker fra gårdspladsen

facader mod øst vil blive berØrt ved etablering

dørparti

opføring

med adgang til to studie-

og 2 toiletrum.

til det lille "museum"

stillingsrum
plads

kornloft

er projekteret

til fransk dØrparti,

og i tagflade

om

et ovalt støbejernsvindue.

Miljøministeriet

/;.-1 r-

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.

F.

1~()'j

-Foto-venter

/0..~
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Bag de store porte anbringes

rarnmedØre af træ med isat glas.

Tillige indeholder ansøgningen
stueetage

en beskrivelse

af skillevægge

i

og af gulve i begge etager.

Som supplement til toiletter tænkes opstillet en toiletbygning
i parken syd for Magasinbygning.
Situationsplan

og tegninger

fremsendt.
Miljøministeriet,
1988 meddelt,

Planstyreisen,

at projektet

Det særlige Bygningssyn,

•

vedrØrende nævnte bygning er ikke
har i skrivelse af 28. juni

har været forelagt til udtalelse

hos

der er gået ind for forslaget. Plansty-

reisen har herefter meddelt tilladelse til ombygningen efter bygningsfredningslovens § 10.
Planstyreisen skal have forelagt til godkendelse detailprojekt
visende konstruktionsdetaljer,

trapper, dØre, kØkken, varmeanlæg

m.v.
Sagen har af nævnet været forelagt HØrsholm Kommune og Hovedstadsrådets

plan- og miljØforvaltning.

HØrsholm Kommune, Teknisk Forvaltning, har anbefalet projektet
og har anfØrt, at det respekterer det eksisterende bygningsanlæg.
Det bemærkes, at der er byggetekniske bemærkninger til projektet.
For så vidt angår den påtænkte toiletbygning har forvaltningen
udtalt, at dette synes betænkeligt,

og projekt Ønskes forelagt.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning
ninger til det ansøgte.
Således foranlediget meddeler
fredningsnævnets

har ikke haft bemærk-

nævnet herved i medfØr af Over-

kendelse af 22. marts 1976 for sit vedkommende

godkendelse af projekt vedrØrende ombygning af Magasinbygning i
henhold til tegningsmateriale dateret den 18. april 1988 på vilkår,
at detailprojekt

visende konstruktionsdetaljer,

kØkken, varmeanlæg m.v. fremsendes
ministeriet,

trapper, dØre,

til og godkendes af MiljØ-

Planstyreisen,

at detailprojekt fremsendes
Teknisk Forvaltning, og

til og godkendes af HØrsholm Kommune,

at Hovedstadsrådet som zonemyndighed meddeler fornØden godkendelse
i henhold til by- og landzoneloven.
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Den af nævnet således meddelte

tilladelse bortfalder

fØr af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladelsens

meddelelse.

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd,
foreninger

Hovedstadsrådet,

og institutioner,

kommunalbestyrelsen

samt anerkendte

der virker for gennemførelse

af natur-

fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

æm~~J

•

Lis Lauritsen
formand

e

e

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970

HØrsholm.

Narurfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

- 3 MAJ 1989

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 269800 ml. kL 9-12

193/88

F. S. nr.

REG. NR. ~Vg

•

•

Ang. bebyggelse

på matr. nr. 3 al Rungsted,

"Rungstedlund",

Strandvejen

109, Rungsted.

Ved brev af 24. januar 1989 har HØrsholm
valtning,
en toilet-

ansøgt

om nævnets godkendelse

og redskabsbygning

Ejendommen,

på matr.

der er beliggende
kendelse

andet er forbudt

at opføre bygninger

drift,

andre indretninger,

af enhver

og der må ikke anbringes

som kan virke misprydende,

Den på ejendommen

værende

bebyggelse

dommens

drift kun tjene kulturelle,

by.

er omfattet

1976, hvorefter

For-

omfattende

nr. 3 al Rungsted

af 22. marts

master.

Teknisk

af en bebyggelse

i landzone,

fredningsnævnets

af ejendommens

Kommune,

af Over-

det blandt

art, der ikke kræves
boder,

skure eller

herunder

lednings-

må foruden

til ejen-

videnskabelige

eller almene

formål.
Fredningsnævnet
af projekt

meddelte

vedrØrende

ombygning

af rum for dias forevisning

:

med tilliggende
Karen Blixen

vognport,

Det nu forelagte

cafe

om Rungstedlund

kornloft

omfatter

af etageareal

og et 45

en mindre

og

med adgang

til to

og 2 toiletrum.

projekt
0

til indretning

et kØkken ved cafeen mod

i det tidligere

studie- eller biblioteksrum

beliggende

af magasinbygning

areal for salg af publikationer

vest og udstillingsrum

debeklædning

1988 godkendelse

i den gamle hestestald,

i den nuværende

redskabspavillon

den 20. september

afvalmet

en kombineret
2

35,60 m

og

opfØrt med sorttjæret

tag belagt

syd for magasinbygningen

toilet-

bræd-

med rØde vingetegl

mod naboejendommen

og

Rungsted-

gaard.
Hovedstadsrådet
by- og landzonelovens

som zonemyndighed
§

9, jfr. § 7 nødvendige

Sagen har af nævnet været
miljøforvaltning
Således

samt Danmarks

foranlediget

fredningsnævnets

har meddelt

kendelse

forelagt

den i medfør

af

tilladelse.

Hovedstadsrådets

plan- og

Naturfredningsforening.

meddeler

nævnet

af 22. marts

herved

i medfØr

af Over-

1976 for sit vedkommende

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelse.!>-'
j.nr.

t:

!JJ:;?j:;. 'r Bfi.
/./ <

ri,.. pc;

- 2 tilladelse

til den ansøgte bebyggelse

fremsendte

tegning

Den af nævnet

således meddelte

tilladelse

§

inden 5 år fra tilladeisens

meddelelse.

nævnet

afgørelse

te foreninger

Hovedstadsrådet,
og institutioner,

naturfredningslovens
ikke udnyttes
§

64 a, såfremt

fredningsnævnets

der virker

udlØb,

afgørelse,

for gennemfØrelse
tilladelse

jfr. naturfredningslovens

dM'~~

..
Modtaget I

Skov. og Naturstyrelsen

- 5 MAJ 1989
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken
2970

13,

HØrsholm.

af

kan derfor

Lis Lauritsen
formand

e
e

vedkom-

samt anerkend-

58.

I

i med-

til Overfrednings-

kommunalbestyrelsen

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

bortfalder

den ikke er udnyttet

kan inden 4 uger påankes

af den, der har begæret

mende amtsråd,

med den

og beskrivelse.

fØr af naturfredningslovens

Nævnets

..

i overensstemmelse

"

v

"
" Naturfredningsnævnet for
\' Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

SbY <6,00
3 1 JULI 1991

REG. HR.
Hillerød, den

Adr.: CivildommerkontOret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
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F. S. nr.

Tlf. 02 - 26 9800 mJ.ll9·12

Modtaget I
SkO'J'o og Naturstyreft8ll

- 1 AUG. 1991

Ang. parkeringspladser
Rungsted

•

på matr. nrr. 3 al og 3 ms Rungsted,

111, Rungstedlund.

Strandvej

1991 har Rungstedlundfondens

Ved brev af 27. februar
v/advokat,

dr.jur. Allan Philip ansøgt om indretning

af parkerings-

plads for 31 biler på matr. nrr. 3 al og 3 ms Rungsted,

-

bestyrelse

-

Rungsted-

lund.

I

Ejendommen,
fredningsnævnets

der er beliggende
kendelse

bevare arealernes

i landzone,

som hidtil,

herunder

fuglereservat.

fortrinsvis

uden til ejendommens

af Over-

af 22. marts 1976, som har til formål at

tilstand uændret,

benyttes

er omfattet

og således at de

som have-,

Den på ejendommen

udelukkende

skov- og græsarealer

værende bebyggelse

drift kun tjene kulturelle,

må for-

videnskabelige

el-

ler almene formål.
Det er blandt andet forbudt at opføre bygninger
der ikke kræves af ejendommens

drift, og der må ikke anbringes

skure eller andre indretninger,

•
••

som kan virke misprydende,

boder,

herunder

ledningsmaster.
Den eksisterende

bevoksning

tidigt skal tilgodeses,

skal vedligeholdes,

at skovarealerne

idet det sam-

skal have en vildsom karak-

ter.
Offentligheden

skal sikres adgang til parken.

Den til nævnet indsendte

ansØgning

det med åbning af Rungstedlund
net Karen Blixen Museet,
mulighed

for parkering

Rungstedlundfonden
ning af parkeringsplads
og Rungstedgårds

hvorfor

parkeringspladsen

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I ~\ll.l-O
b lo< b
nr.

1

for Karen Blixen under nav-

det vil være nødvendigt

har ladet udarbejde

at skabe

et forslag til indret-

for det ansøgte antal biler syd for den syd-

ejendom.

i buskadset

mellem denne indkØrsel

Der er regnet med, at der fremtidig kun

sydligste indkØrsel,

Miljøministeriet

er begrun-

for et større antal biler end hidtil.

sker indkØrsel til Rungstedlund
værende

om parkeringsplads

som museum

ligste indkØrsel til Rungstedlund

Akt.

af enhver art,

ind gennem

og til parkeringspladsen

medens udkØrsel

ad den nu-

vil finde sted gennem

skellet til Rungstedgård

og videre ad

-

Rungstedgårds

nuværende

2 -

indkørsel, der fremtidig

alene vil være

udkØrsel.
Parkeringsplads

er projekteret

Den projekterede

grusbefæstet.

parkeringsplads

vil medfØre

rydning af

træer.
De få eksisterende
indkØrslen

parkeringspladser

til parken vest for hovedbygningen

Frederiksborg

Amt, Teknisk Forvaltning,

har ved brev af 7. februar 1991 meddelt,
teknik og miljØ
ning på nærmere

fra de tinglyste

direkte

denne vurdering

om adgangsbegræns-

Landskabsafdelingen

for parkeringsplads

at Landskabsafdelingen
indeholder

ved skrivelse af ll.

principielt

forhold

bestemmelser

(f.eks. befæstning

bevoksning

er betænke-

på fredede arealer, med mindre
herom. Baggrunden

er, at pladser normalt medfØrer

af eksisterende

•e
•

udvalg for

veje § 80 har med-

bestemmelser

lig ved, at der anlægges p-pladser

landskabelige

at amtsrådets

Amt, Teknisk Forvaltning,

projektet

marts 1991 udtalt,
kendelsen

Landskabsafdelingen,

angivne vilkår .

Frederiksborg
har vedrØrende

langs med

vil blive nedlagt.

i medfØr af lov om offentlige

delt dispensation

•

beliggende

og etablering

ændringer

af arealerne,
af slØrende

for

i de

fældning

beplantning),

som oftest vil være i strid med intentionerne

bag fredningernes

bevaringssigte.

ikke indstille,

der meddeles

Afdelingen

tilladelse

dede områder,

vil derfor normalt

til etablering

i den konkrete

Landskabsafdelingens

sag, at etablering

i strid med dele af kendelsens
præg, og at etablering

grundelse

som fØlge heraf ikke vil kunne

af fredningskendelsen.

er blandt andet, at en p-plads

har vurderet,

kan etableres

sen. Den omstændighed,
rammer

Afdelingens

be-

af den ansøgte

i Rungstedlundparkens

at det må bero på et konkret skØn,

som ansøgt ved dispensation

at der ikke i forbindelse

for etablering

af en eventuelt

således, at der ikke åbnes mulighed
Nævnet

af arealernes

præg.

Afdelingen

udstukket

vurdering

som ansøgt kan være

formål om bevaring

stØrrelse vil fremstå som et fremmedelement

om p-pladsen

umiddelbare

af p-pladsen

af en p-plads

uden en ændring

herfor

oprindelige

i fre-

med mindre ganske særlige forhold gØr sig gældende.

Det er endvidere

gennemføres

af parkeringspladser

at

foretog besigtigelse

5. april 1991.

fra kendel-

med fredningen er
p-plads må tolkes

for at etablere

en p-plads.

og afholdt mØde på ejendommen

den

-

3 -

Landskabsafdelingens repræsentant rejste spørgsmål om, hvorvidt ansøgningen kan imØdekomme s ved dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse, eller om sag skal rejses i henhold til naturfredningslovens

§

34 a. Ved en eventuel mulig dispensation

bØr det over-

vejes at lave parkeringspladsen noget mindre end ansøgt, eksempelvis således at pladsens vestlige ende slutter overfor den nuværende
indkørsel til den private plads foran Rungstedlunds
Endvidere bØr efterplantningen

omkring pladsen ske med forholdsvis

gamle planter.
Danmarks Naturfredningsforenings
fredsstillende,

•

hovedbygning.

at selve parkarealet

repræsentant

fandt det til-

friholdes for biler, og at den

foreslåede placering af en parkeringsplads for så vidt er hensigtsmæssig, dog at det ville være Ønskeligt, at antallet af parkeringspladser beskæres, hvilket kunne ske ved fjernelse af projektets
vestligt placerede pladser.
Skovrider J.U. Wedel-Heinen havde ikke indvendinger mod projektet men bemærkede, at det vil kræve fældning af mere end det oplyste
antal af 3 træer. Han forudsatte fornØden genplantning, gerne med
blandet hØj/lav bØgehæk, således at arealet får skovkarakter.
Fondens administrator oplyste, at der er budgetteret med 30-

e
e
e

35.000 besØgende om året til museet, der har åbent hele året.
på nævnets anmodning har Rungstedlundfondens bestyrelse ladet
udarbejde et alternativt forslag omfattende en begrænsning af parkeringspladsens udstrækning mod vest samt en plan for fældning på
og beplantning af arealet.
Af det ændrede forslag fremgår, at indkØrslen til den projekterede grusbefæstede parkeringsplads er flyttet til at være overfor magasinbygningens gavl, og antallet af pladser er reduceret til
27.
Der er vist fældning af 7 træer omfattende blandt andet lind,
bØg, ahorn, kastanie og bornholmsk

rØn og nyplantning af bØgetræer

i klippet bØgepur.

Forslaget har været forelagt Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning, Landskabsafdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening.
Landskabsafdelingen har herefter udarbejdet et forslag til en
parkeringsplads for 23 biler, og det siges herom, at det indebærer,
at indkØrslen placeres øst for de eksisterende kabelskabe, og at
pladsen afgrænses,

så den stopper ud for museumsbygningens

østside.
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Med denne udformning opnås efter afdelingens vurdering en mere harmonisk løsning. Dels ligger parkeringspladsen
udstillingens

ikke direkte ud for

vinduer i gavlen, dels ligger den symmetrisk med hæk-

ken foran hovedbygningen,

og endelig skabes der en mere hensigts-

mæssig udkØrsel fra hovedbygningen.
Danmarks Naturfredningsforening
modsætte sig det ansøgte.
Landskabsafdelingens

har meddelt, at man ikke skal

forslag og udtalelse har været forelagt

Fondens bestyrelse, der har fastholdt det til nævnet fremsendte
alternative

forslag.

Således foranlediget skal nævnet eenstemmigt udtale: Abningen

•

af det indrettede Karen Blixen Museum findes at være i overensstemmelse med fredningens formål som værende et alment tilgængeligt
museum.
Da udnyttelse af bebyggelsen på fredningstidspunktet
begrænset,

findes det betænkeligt at slutte modsætningsvis

af den manglende omtale af parkeringsplads.
De nærmest liggende parkeringsmuligheder

var stærkt
på grund

udenfor ejendommen er

havnearealet, som har en stærkt begrænset kapacitet i den lange
periode bådene er på land, og den nærliggende Rungstedgård, hvor
ejerens tilladelse kræves til parkering, og parkeringskapacitet iøvrigt er uoplyst.
Herefter og da der findes at måtte skabes så vid adgang for al-

e

e
e

menheden som muligt under iagttagelse af fredningsbestemmelserne
findes det valgte areal velegnet og mindst sårbart som følge af beliggenhed og manglende præg af skovareal.
Nævnet meddeler derfor i medfØr af Overfredningsnævnets kendelse af 22. marts 1976 for sit vedkommende

tilladelse til den ansøgte

parkeringsplads ifØlge det fremsendte alternative forslag dateret
6.april 1991 omfattende 27 grusbefæstede parkeringspladser, idet
dog den udelukkende genplantning

i form af nye bøgetræer i klippet

bøge pur findes at give området et for ensartet præg i forhold til
omgivende arealer, hvorfor der i et vist omfang bØr plantes opstammet lind.
Herefter skal det eksisterende parkeringsareal fjernes.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
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nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets
kommende amtsråd, kommunalbestyrelsen

afgørelse, ved-

samt anerkendte

foreninger

og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.
En genpart af afgørelsen er fremsendt til advokat, dr.jur.
Allan Philip, Vognmagergade

7, 1120 KØbenhavn
.

dM

K.

,
1QUU~
~

Lis Lauritsen
formand

•
e

e

e

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970

HØrsholm.

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

Den 20. april 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 3/2010 – Plantning af 2 egetræer på matr. Nr. 3 ms Rungsted By, Rungsted.
Ansøgning og fredningsbestemmelser:
Hørsholm Kommune har ved skrivelse af 15. februar 2010 til Fredningsnævnet for Nordsjælland
fremsendt en ansøgning fra Karen Blixen Museet om plantning af to egetræer på Rungstedlund.
Placeringen af de to træer fremgår af et samtidigt medsendt kortbilag. Baggrunden for ansøgningen
er Karen Blixens 125 års fødselsdag den 17. april 2010, og den 21. april 2010 planlægges
træplantningen foretaget.
Plantningsstedet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. marts 1976 vedrørende
Rungstedlund. Af fredningens § 2 fremgår blandt andet, at der ikke må foretages beplantning ud
over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Vedligeholdelse af de skovbevoksede
arealer skal ske efter samråd med Hørsholm Skovdistrikt, idet det samtidig skal tilgodeses, at
skovarealerne stedse skal have en vildsom karakter.
Høringssvar og sagens øvrige oplysninger:
Hørsholm Kommune har i skrivelsen af 15. februar 2010 oplyst, at plantningen af de to egetræer
efter kommunens opfattelse ikke vil være i strid med fortidsmindebeskyttelseslinjen og derfor ikke
kræver kommunens godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 18. Af udtalelsen fremgår
endvidere:
”…..
Plan og Byg vurderer, at plantningen af de to ege vil være i strid med denne bestemmelse i
fredningens tekst. Samtidig vurderer vi, at Karen Blixen Museets intension om at plante to nye
træer som arvtagere til ”Lytteregen”, der efter museets oplysninger ikke trives, i god tråd med
fredningspåstanden om at bevare Rungstedlund som et kulturhistorisk, landskabeligt og rekreativt
værdifuldt område ved Øresund.
Derfor vil Plan og Byg anbefale Fredningsnævnet at give dispensation til plantning af de to
egetræer. En betingelse for dispensationen kunne være, at der før plantning fremsendes en
professionel anbefaling om, at de valgte træer placeres optimalt i forhold til jordbundsforhold,
eksisterende beplantning og lysforhold.”
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 23. februar 2010 oplyst, at plantningen kan foretages således,
at denne ikke vil kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenteret har endvidere
henholdt sig til det ovenfor anførte fra Hørsholm Kommune.
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Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm Afdeling, har i mailskrivelse af 26. marts 2010
meddelt, at foreningen ikke har indvendinger mod det ansøgte. Foreningen har dog anført, at det
anbefales, at det eksisterende træ og de to nyplantninger ikke placeres på en ret linje. I relation til
fortidsmindebeskyttelseslinjen har foreningen oplyst, at de ikke er enige i Hørsholm Kommunes
vurdering herom, men at fortidsmindebeskyttelseslinjen kan overholdes ved en mindre justering af
plantningsstedet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra
fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål eller de hensyn, som fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte plantning af to egetræer.
Fredningsnævnet skal henstille, at plantningen foretages med mest mulig hensyntagen til de
forhold, som fremgår af de citerede høringssvar. Fredningsnævnet har ikke kompetence til at afgøre
egenes placering i relation til fortidsmindebeskyttelseslinjen
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.

Toftager
nævnsformand

Vejledning om klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, 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 rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. 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.
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Denne afgørelse er sendt til:
Pr. brev til:
Karen Blixen Museet, att: Yvonne Katz Juul, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst
Pr. e-mail til:
Hørshom Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

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

Den 2. juli 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 37/2010: Opsætning af cafeskilt ved Karen Blixen Museet, Hørsholm Kommune
Ansøgningen
Karen Blixen Museet har ansøgt om tilladelse til at opstille et skilt om museets café på ejendommen
matr.nr. 3 al Rungsted by og sogn, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst. Skiltet ønskes
opstillet ved den sydlige indkørsel til museet fra strandvejen. Der er fremlagt en skitse af skiltet. Det
fremgår heraf, at skiltpladen vil være oval, 100 x 70 cm, og at skiltets højde vil være under 2 m.
Cathrine Lefebvre fra museet har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der er sket
bortforpagtning af museets café, og at det af hensyn til publikumsøgningen er fundet
hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på caféen. Hun har endvidere oplyst, at skiltet påtænkes opsat
i forbindelse med det eksisterende skilt om selve museet.
Fredningsbestemmelser
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. marts 1976, der blandt andet har
følgende bestemmelser:
”…
§1
Arealerne fredes således at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende
benyttes som hidtil, fortrinsvis som have-, skov og græsarealer, herunder fuglereservat. Den på
ejendommen værende bebyggelse må foruden til ejendommens drift kun tjene kulturelle,
videnskabelige eller almene formål.
§2
Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver art, der ikke kræves af ejendommens drift, jf.
de i § 1 fastsatte bestemmelser.
Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder
ledningsmaster. …”
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Fredningsnævnet har efter omstændighederne undladt at foretage høring af Hørsholm Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og Miljøcenter Roskilde.
Skiltet ønskes opstillet ved den yderste grænse af det fredede område. Arealernes tilstand berøres
ikke heraf og det vil ikke ændre brugen af ejendommens bygninger til kulturelle, videnskabelige
eller almene formål. Det ansøgte findes på den baggrund ikke at være i strid med fredningens
formål, og der gives derfor tilladelse til opstilling af skiltet som ansøgt i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, jf. stk. 1, at tilladelsen ikke må udnyttes før
udløbet af klagefristen på 4 uger.
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år fra tilladelsens meddelelse.

Morten Larsen

Vejledning om klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, 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 rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. 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:
Karen Blixen Museet v/Cathrine Lefebvre, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst
Pr. e-mail til:
Hørsholm Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland, Hørsholm

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

Den 28. august 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-026-2016 - Ansøgning om tilladelse til at foretage en række foranstaltninger til varetagelse og sikring af ejendommen Rungstedlunds funktion som fuglereservat m.v., ejendommen matr. nr. 3ms og 3al Rungsted By, Hørsholm Kommune.
Ansøgningen:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 16. april 2016 modtaget en ansøgning fra ejeren af
ovennævnte ejendom, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation til at foretage en række plejeforanstaltninger m.v. på ejendommen. Af ansøgningen fremgår:
”…
På vegne af Rungstedlundfonden, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst, ansøges hermed
om dispensation fra fredningen at Rungstedlund til at foretage en række indgreb, der dog alle har til
formål at varetage og sikre Rungstedlunds funktion som fuglereservat i henhold til formålet med
fredningen fra 1973, Karen Blixens ønsker og den vedtagne plejeplan for Rungstedlund. Fredningen
fra 1973 fastlægger at “Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således
at de udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som have-, skov- og græsarealer, herunder fuglereservat.” Ifølge fredningen må “Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Der må ikke foretages opfyldning af søer, ...“ Tiltagene har dels til formål at sikre højere
og mere naturlig vandstand i dræningspåvirkede vådområder ved delvist at lukke drængrøfter og
retablere den tidligere terrænoverflade, dels at sikre de åbne vandflader i søer og damme på Rungstedlund ved at nulstille den naturlige opfyldning af søbassinerne som følge af aflejring at organisk
materiale.
De pågældende områder fremgår af kortet nedenfor:
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De planlagte tiltag består i:
1. Brilledammen (afd. 30). Oprensning at søbassin og stævning af randskov. Beskrivelse: Todelt
dam på tidligere mark. I henhold til plejeplanen for Rungstedlund holdes den vestlige del lysåben
og soleksponeret som paddedam og den østlige del pilekratomkranset af hensyn til ynglemulighederne for nattergal. Dammen er i sin tid etableret ved udgravning i en naturlig lavning og er uden
af- eller tilløb. Aktuel tilstand: Pilene omkring den østlige del af dammen er efterhånden blevet store og åbne forneden. Desuden er der sket en vis aflejring af organisk materiale i søbassinet i denne
del, således at vanddybden er reduceret og den frie vandflade indskrænket. Ligeledes er der i de
senere år sket en vis tilgroning med bl.a. rødel og pil langs bredden af den vestlige af del af dammen. Der ansøges om tilladelse til en forsigtig, maskinel oprensning af den østlige del af dammen,
og udjævning at brinken i denne del - efter stævning (dvs, nedskæring med mulighed for genvækst)
af den omgivende pilevegetation. Arbejdet påregnes udført udenfor padders og fugles yngletid.
Formål: sikring af frit vandspejl og mere lysåbne forhold omkring dammen samt foryngelse af pilekrattet i den østlige del, således at forholdene for nattergal forbedres.
2. Nattergaledammen (afd. 14). Oprensning af søbassin og stævning af randskov. Beskrivelse: Lille,
delvis indhegnet dam på græsningsareal, omgivet at pilekrat og bevoksning at træer, tjørn m.v.
Dammen er etableret ved gravning på højbund, formodentlig i 1800-tallet og er uden af- eller tilløb.
Aktuel tilstand: Pilekrattet ved dammens østbred er efterhånden blevet højt og åbent forneden. Desuden er der sket en vis aflejring af organisk materiale i dammen, således at vandfladen dels er reduceret dels er beskygget. Der ansøges om tilladelse til en forsigtig, maskinel oprensning af dammen
og til at foretage en supplerende udjævning af de stejleste dele af brinkerne - efter gennemhugst af
træbevoksning samt foryngelse af den omgivende pilevegetation ved stævning (dvs. nedskæring
med mulighed for genvækst) samt til. Arbejdet påregnes udført udenfor padders og fugles yngletid.
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Formål: sikring af frit vandspejl i og lysåbne forhold omkring dammen til gavn for bl.a. ynglebestanden af grøn frø, samt gennem foryngelsen af pilekrattet at forbedre forholdene for nattergal.
3. Havedammen (afd. 3). Oprensning af søbassin. Beskrivelse: Havedam, der uden tvivl i sin tid
etableret ved gravning som en markant del af den husnære park. Den er blevet oprenset flere gange i
tidens løb for at bibeholde en åben vandflade. Aktuel tilstand: Som følge af aflejring af organisk
materiale er vanddybden i især den nordlige del at dammen mindsket, således at den i tørre perioder
er delvis tørlagt. Der ansøges om tilladelse til en forsigtig, maskinel oprensning af dammens nordlige del og dele af den sydlige. Arbejdet påregnes udført udenfor padders og fugles yngletid. Det er
planen og ønsket at indlede arbejdet i sensommeren eller efteråret 2016 i forbindelse med den forestående udskiftning eller renovering af den hvide træbro. Formål: sikre frit vandspejl og passende
vanddybde i især dammens nordlige del.
4. Kærkrattet (afd. 16 og del af 18 samt 10). Naturgenopretning at vådområde i en udgrøftet lavning. Beskrivelse: De lave dele af arealet er overvejende dækket af krat at hvid kornel, mens højbunden er bevokset med bl.a. hestekastanje, pil og kæmpe-pileurt. Aktuel tilstand: Området præges
af en ringe naturtilstand på grund af den problematiske, invasive kæmpe-pileurt og hvid kornel.
Desuden udgøres den centrale del af højbunden at en gammel opfyldning, dels med jordfyld og dels
med bygningsaffald og slagger m.v. fra 18- og 1900-tallet. Gennemførte analyser af jordprøver udtaget 2014, viser at laget med slagger er forurenet med bl.a. bly, cadmium, zink og kobber (klasse 3
og 4), mens dette ikke er tilfældet i prøver fra den øvrige jord (klasse 0). Der ansøges om tilladelse
til et projekt der omfatter rydning af vedplantevegetationen på hele det skitserede areal (A, B og C),
opgravning og fjernelse af jordfyld, herunder at forurenet jord på del af arealet (A og B) og etablering at et ca. 500 m2 stort søbassin gennem afgravning og delvis opstemning. Desuden til etablering
af ny kratbevoksning i områdets vestlige del (C) ved indplantning at gråpil, således at forholdene
for især nattergal kan forbedres. Afløbet mod nordøst ad den eksisterende grøft til Havedammen
bibeholdes, men gennemstrømningen mindskes ved at bunden i grøften (ved D) hæves med ren jord
fra udgravningen samt sten, således at vandstanden i vådområdet fremover bliver højere og mere
vedvarende gennem året. Formål: Fjerne invasive arter, gammelt bygningsaffald og slaggeforurenet
jordfyld og gendanne området som attraktivt levested for naturligt plante- og dyreliv, herunder især
nattergal.
Plan for arbejdets udførelse:
1. Stævning at hasler langs stien nord for området og udtynding af omgivende træbevoksning.
2. Fjernelse af vedplantevegetation, herunder krattet at hvid kornel samt stammer, grene og lignende
fra indsatsområdet (A, B og C).
3. Maskinel opgravning og fjernelse af tidligere deponeret jordfyld og bygningsaffald og slaggeaffald mv. samt uddybning af bassin i den østlige del at området (A og B). Ialt regnes med afgravning
at ½-1 meter indenfor et ca. 300-350 m2 stort areal. Skønsvis drejer det sig om fjernelse at op til
130 m3 jord. Størstedelen af jorden, især den affaldsholdige og forurenede del af opfyldet, der
skønsvis udgør ca. 40 m3 køres til deponering/behandling, mens 5-10 m3 at den rene fyldjord anvendes i forbindelse med den under pkt. 5 beskrevne naturgenopretning (grøftelukning).
4. Etablering af overløb („højvandsstryg‟) af stenbelagt, ren jord i den eksisterende afløbsgrøft mod
nord i ca. 40 cm under terræn.
5. Retablering at underløbet under vejen nord for området i en højere kote samt forsigtig oprensning
af grøften mellem vejen og Havedammen. Rørene opgraves og nylægges ca. 60 cm under terræn.
6. lndplantning at gråpil i den vestlige del at området (C ), samt suppleringsplantning i den eksisterende dæk- og randbevoksning at taks mod syd. Gravearbejdet påregnes udført udenfor padders og
fugles yngletid, men på et tidspunkt hvor vandstanden må forventes at være lav. Så vidt muligt ønskes projektet igangsat i sensommeren/efteråret 2016.
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5. Skovsøens afløb (afd. 20). Naturforbedring af vådområdet “Skovsøen” gennem delvis opfyldning
af den eksisterende afvandingsgrøft. Der ansøges om tilladelse til delvis opfyldning dvs. bundhøjning til omkring 30 cm under terræn på en strækning af ca. 8 meter af en afvandingsgrøft, således at
vandstanden i det berørte vådområde („Skovsøen‟) højnes - i praksis etablering af en form for „højvandsstryg‟. Projektet påregnes udført med 5-10 m3 ren fyldjord fra gennemførelse af projekterne i
område 2 og 4. Formål: Yderligere forbedring af tilstanden i det tidligere afvandede, men delvis
retablerede vådområde til gavn for naturligt plante og dyreliv. Gennem det planlagte tiltag forbedres
de hydrologiske forhold i området, således at vådområdetilstanden bliver mere stabil, herunder at
perioden med frit vandspejl forlænges og områdets karakter af skovsø og lysåben ellesump forstærkes.
De ansøgte tiltag i områderne 1, 2 og 3 har til formål at retablere vanddybden og vandfladens udstrækning omtrent som den var på fredningstidspunktet, dvs. i 1973, ved at fjerne de sidste 20- 40
års organiske aflejringer (gytje, dynd og blade). Tiltaget ved område 4 har som overordnet formål at
forbedre naturkvaliteten, herunder især forholdene for nattergal, således at sandsynligheden for at få
denne art, Karen Blixens yndlingsfugl, tilbage som ynglefugl på Rungstedlund forøges. Samtidig
har indsatsen til formål at fjerne en gammel fyldplads og fjerne en forekomst af den invasive og
problematiske kæmpe- pileurt samt hvid kornel. Tiltaget ved 5 har til formål at genskabe mere naturlige vandstandsforhold, dvs. højere og mere permanent vandstand til gavn for områdets planteog dyreliv.
Så vidt muligt vil oprensningerne blive gennemført ved brug af slamsuger eller lignende snarere en
gravemaskine. Det opsugede/opgravede materiale vil helt overvejende blive fjernet fra Rungstedlund. På grund af terræn- og koteforholdene i områderne skønnes ingen af tiltagene at have negative
indvirkninger på arealer udenfor Rungstedlund. Tiltagene vil efter planen blive gennemført udenfor
fugles og padders yngletid, dog så vidt muligt på et tidspunkt hvor vandstanden er lav, dvs. i sen-
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sommeren eller i det tidlige efterår 2016 og gennemføres således, at vinternedbøren vil kunne genfylde bassinerne.”
Høringssvar:
Hørsholm Kommune har den 21. juli 2017 oplyst blandt andet, at de ansøgte tiltag under ansøgningens pkt. 1- 3 efter kommunens opfattelse ikke kræver dispensation fra fredningsnævnet, da der er
tale om vedligeholdelse og oprensning, men at disse tiltag og det øvrige ansøgte kræver kommunens tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 og/eller planlovens § 35. Det er i øvrigt kommunens vurdering, at den del af det ansøgte, der kræver fredningsnævnets godkendelse, ligger inden
for og understøtter fredningens formål, hvorfor det kan anbefales, at fredningsnævnet meddeler dispensation.
Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm afdeling, har den 27. juni 2016 efter en gennemgang
af det ansøgte oplyst, at foreningen finder, at det ansøgte understøtter fredningens overordnede formål, og at foreningen ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har den 1. juni 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4,
blandt andet oplyst, at det ansøgte ikke vurderes at medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnets afgørelse:
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan,
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Fredningsnævnet finder efter det oplyste at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke vil være i
modstrid med de hensyn, som fredningen har til formål at beskytte. På denne baggrund findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at
det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4.
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.
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Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten
for afgørelsen, 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 rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er pr. e-mail til:
Rungstedlundfonden v/konsulent Peter Friis Møller, skovnat@post12.tele.dk
Hørsholm Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF København, Hørsholm
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Bilag 1
Naturbeskyttelseslovens § 50
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan
1.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

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

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

