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Vedrørende fredning af Utterslev Mose mv. i København og
Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen i Gladsaxe.

ttvedlagt fremsendes de ovennævnte fredningskendelser.

Klage over en eller begge kendelser skal ske skriftligt inden 4
uger til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København
K.

Klageberettiget er:

1.
2.

Ejere- og brugere,
enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har
fremsat ønsker om underretning om sagens afgørelse.
statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres
af forslaget, samt
organisationer med videre, som antages at have en væsentlig
interesse i forslaget.

3 .

Hans Chr. Poulsen
formand



FRS 39/98

K E N D E L S E

om fredning af

Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen

Gladsaxe

afsagt den 13. juli 2000

§ 1. Formål.

Det er fredningens formål

at opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske,
landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park,

at regulere almenhedens ret til færdsel i området og

at sikre området som en del af det regionale system af
grønne områder, specielt sammenhængen med Utterslev Mo-
se, Vestvolden og Hjortespringskilens grønne områder.

Det fredede område, der er på godt 53 ha, fremgår af det til
kendelsen hørende fredningskort. Området inddeles i to delom-
råder, som vist på kortet.

§ 2. Aralernes tilstand

Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i
vegetationsforholdene, med mindre sådanne til-
standsændringer er umiddelbart tilladt i de efter-
følgende bestemmelser eller tillades eller foretages af
vedkommende plej emyndighed efter § 4'.



§ 3. Bebyggelse.

l. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre
anlæg, med mindre det umiddelbart er tilladt i de ef-
terfølgende bestemmelser eller tillades eller foretages
af vedkommende plejemyndighed efter § 4.

§ 4. Pleje og tilsyn.

l. Gladsaxe kommune er plejemyndighed i delområde l.

Københavns amt er plejemyndighed i delområde 2.

2. Københavns amt er tilsynsmyndighed for hele området,
jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. l.

3. Uanset § 2 må plejemyndighederne udføre de foranstalt-
ninger, der skønnes egnede til at forbedre forholdene
for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige
for at opretholde eller forbedre de landskabelige vær-
dier. Foranstaltningerne skal udføres på grundlag er en
plejeplan efter stk. 4.

4. En plejeplan skal i samarbejde være udarbejdet af Kø-
benhavns amt og Gladsaxe kommune efter reglerne i stk.
5 og 6 samt tilsendt Fredningsnævnet og Naturklagenæv-
net.

5. Plejeplanen skal redegøre for de plejeforanstaltninger
og anlægsarbejder, som påtænkes udført i de følgende
højst 5 år, og for eventuelle ændringer i almenhedens
adgangsret. Plejeplanen skal samordnes med plejeplanen
for Vestvolden og med Københavns kommunes plejeplan for
Utterslev Mose med henblik på at bibeholde oplevelsen
af eet sammenhængende, grønt område.

6. I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal føl-
gende foreninger, organisationer med videre gives lej-
lighed til at udtale sig:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet



- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- Københavns kommune

Eventuel uenighed om plejeplanens indhold afgøres af fred-
ningsnævnet.

§ 5. Almenhedens adgang.

1. Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres karak-
ter ikke bør være offentligt tilgængelige, er fred-
ningsområdet åbent for almenhedens færdsel til ,fods med
de nedennævnte begrænsninger.

2. Cykling kan kun ske på de stier, der i plejeplanen er
udlagt som cykelstier.

3. I plejeplanen kan til beskyttelse af plante- og dyreliv
fastsættes bestemmelser for, at færdsel forbydes i nær-
mere bestemte områder.

4. Hunde skal føres i snor. Plejemyndighederne kan dog i
plejeplanen dispensere fra denne bestemmelse i mindre
områder.

5. Sejlads er ikke tilladt, med mindre det sker i forbin-
delse med miljø- og naturovervågning og pleje af områ-
det.

6. Fiskeri er kun tilladt med det formål at regulere den
biologiske balance.

§ 6. Veje, stier, parkeringspladser og tekniske anlæg.

1. De eksisterende veje og stier kan opretholdes.

2 . Nye stier må ikke anlægges uden at være fastlagt i ple-
jeplanen. Nye cykelstier og redningsstier kan asfalte-
res. Øvrige stier anlægges med grusbelægning eller som
naturstier.



3 . Den eksisterende belysning langs stierne og vejene kan
bibeholdes. Der må i øvrigt ikke opstilles belysning u-
den fredningsnævnets tilladelse.

4. Der må kun anlægges nye parkeringspladser med fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse.

5. Der må ikke anbringes reklameskilte, lysreklamer, og
lignende.

§ 7. Forholdet til naturbeskyttelseslovens generell~ beskyt-
telsesliniebestemmelser.

Foranstaltningerne, der tillades eller udføres i medfør
af foranstående fredningsbestemmelser, herunder pleje-
planer efter § 4, kan foretages uden særskilt dispensa-
tion efter naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede na-
turtyper) og § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien) .

§ 8. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, såfremt den ikke vil
stride mod fredningens formål.

Gladsaxe, den /3.r ..2 000

Lrælr\?~
Hans Chr. Poulsen

formand

__ 9 0( /~ :~?
<"" ~v"-d~

~0ørn Bendtz Hansen
~CJ( j;n, cJJUiL Jl~;l-?1"
~~e-Lise Møller Jenfe~



DISPENSATIONER>

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













A

Fredning af Høje Gladsakse Parken og Gyngemosen

Fredningsgrænse

Fredning heliggende i Københavns Komm.

rri Fløje Gladsakse Parken

r2 i Gyngemosen •
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune 
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 
Vand og VVM 

Att.: Linnea Fosdal Stern

Via e-post: linfos@tmf.kk.dk

Utterslev Mose – Udvidelse af cykelsti 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til udvidelse af cykelsti, herunder ryd-
ning af krat, fældning af ni træer, etablering af ny belysning samt terrænregulering, på ejen-
dommene matr.nrr. 3323, 3414, 3415, 3416 og 3430a Brønshøj, København, samt 38, 41, 
3368, 3731, 3732, 3734 og 3736 Husum, København. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende to 
kortudsnit:

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-68-2020 

Den 17. januar 2021
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Sagens oplysninger

Fredningsforhold

Det fremgår af sagen, at det område, hvor belysningen er etableret, er omfattet af fred-
ningsnævnets afgørelse af 13. juli 2000 om fredning af Utterslev Mose m. v.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”§ l. Formål.
Det er fredningens formål

 at sikre området som parkområde
 at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske/landskabelige og rekre-

ative værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende ud-
formning

 at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelsen til fri-
tidsformål og 

 at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt sammen-
hængen med Vestvolden og med Hjortespringskilens grønne områder.

§ 2. Arealernes tilstand 
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Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i vegetationsfor-holdene, med mindre så-
danne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades eller 
foretages af Københavns kommune som plejemyndighed efter § 4. 

Stk. 2. Der må ikke foretages væsentlige ændringer i søernes eller kanalernes form. Fredningen er 
ikke til hinder for mindre justeringer med henblik på at forbedre vandkvaliteten i området. Den er 
heller ikke til hinder for initiativer, der har til formål at mindske udløbet af spildevand i mosen. 
Nye anlæg samt disses udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. 

§ 4. Pleje 
Københavns kommune er plejemyndighed i fredningsområdet. 

Stk. 2. Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltninger, der skønnes egnede til at for-
bedre forholdene for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller for-
bedre de landskabelige værdier. Foranstaltningerne skal udføres på grundlag af en plejeplan efter 
stk. 3. 

§ 5. Almenhedens adgang 
Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres karakter ikke bør være offentligt tilgængelige, er 
fredningsområdet åbent for almenhedens færdsel til fods med de nedennævnte begrænsninger. 

Stk. 2. Cykling kan kun ske på de stier, der i plejeplanen er udlagt som cykelstier.

§ 6. Veje, stier, parkeringspladser og tekniske anlæg.
1. De eksisterende veje og stier kan opretholdes.
2. Nye stier må ikke anlægges uden at være fastlagt i plejeplanen. Nye cykelstier og rednings-

stier kan asfalteres. Øvrige stier anlægges med grusbelægning eller som naturstier.
3. Den eksisterende belysning langs stierne og vejene kan bibeholdes. Der må i øvrigt ikke op-

stilles belysning uden fredningsnævnets tilladelse.”

Internationale naturbeskyttelsesområder

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den etablerede 
belysning. Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte ikke vil med-
føre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. Forud for an-
søgningen har Københavns Kommune gennemført besigtigelse af projektområdet med delta-
gelse af repræsentanter for bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og DOF, ligesom kommu-
nen har indhentet høringssvar fra Friluftsrådet.

Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte.

Københavns Kommune har som fredningstilsyn vurderet, at der kan dispenseres til projektet 
idet det ikke strider mod fredningens formål, idet der ikke er væsentlige ændringer i terræn og 
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vegetation, og idet der i tidligere sager er dispenseret til asfaltering og belysning i Utterslev 
Mose.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til pro-
jektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og er i 
overensstemmelse med nævnets dispensationspraksis i området

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fril-
uftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Gladsaxe Kommune
Att.: Steen Himmer

Via e-post: STEHIM@gladsaxe.dk

Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen - Midlertidigt læskur til heste
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til etablering af mid-
lertidigt læskur til heste på ejendommen matr.nr. 5ba Buddinge, Gladsaxe, Gladsaxe Kommu-
ne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nær-
mere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 13. juli 
2000 om fredning af Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”§ 1. Formål.
Det er fredningens formål 
at opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske, landskabelige og rekreative 

værdier, der er knyttet til Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park,
at regulere almenhedens ret til færdsel i området og

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B  
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-001-2021 

Den 18. april2021

http://matr.nr/
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at sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt sam-
menhængen med Utterslev Mose, Vestvolden og Hjortespringskilens grønne områ-
der.

Det fredede område, der er på godt 53 ha, fremgår af det til kendelsen hørende fredningskort. 
Området inddeles i to delområder, som vist på kortet.

…

§ 3. Bebyggelse.
l. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med mindre det umiddelbart er til-
ladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades eller foretages af vedkommende plejemyndig-
hed efter § 4.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet og har oplyst, at for-
målet med udsætningen af heste er blandt andet at øge biodiversiteten og styrke områdets rekreati-
ve oplevelser.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for en dispensation.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Kristian Erland Jensen (udpeget af Gladsaxe Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at byggeriet er en nødvendig støttefunktion til opnåelse 
af en bedre biodiversitet gennem hestegræsning.
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fril-
uftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-
telse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Gladsaxe Kommune 
Att.: Steen Himmer 
 
Via e-post: STEHIM@gladsaxe.dk 
 
 
 
 
 
Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen - Midlertidigt læskur til heste 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af permanent læskur til 
heste på ejendommen matr.nr. 5ba Buddinge, Gladsaxe, Gladsaxe Kommune. Projektet er nær-
mere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Skuret afløser det midlerti-
dige skur, der blev meddelt dispensation til ved Fredningsnævnets afgørelse af 18. april 2021 
(FN-KBH-001-2021). Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 13. juli 
2000 om fredning af Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål. 
Det er fredningens formål  
at  opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske, landskabelige og rekreative 

værdier, der er knyttet til Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park, 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-95-2021  
 
Den 13. marts 2022 

http://matr.nr/
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at  regulere almenhedens ret til færdsel i området og 
at  sikre området som en del af det regionale system af grønne områder, specielt sam-

menhængen med Utterslev Mose, Vestvolden og Hjortespringskilens grønne områ-
der. 

 
Det fredede område, der er på godt 53 ha, fremgår af det til kendelsen hørende fredningskort. 
Området inddeles i to delområder, som vist på kortet. 
 
… 
 
§ 3. Bebyggelse. 
l. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med mindre det umiddelbart er til-
ladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades eller foretages af vedkommende plejemyndig-
hed efter § 4.” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 

Gladsaxe Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet og har oplyst, at for-
målet med udsætningen af heste er blandt andet at øge biodiversiteten og styrke områdets rekrea-
tive oplevelser. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at byggeriet ikke afviger væsentligt fra det byggeri, der 
tidligere er meddelt dispensation til, og at det er en nødvendig støttefunktion til opnåelse af en 
bedre biodiversitet gennem hestegræsning. 
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-
telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Gladsaxe Kommune 
Att.: Anders Adams  
 
Via e-post: ANDADA@gladsaxe.dk 
 
 
 
 
 
Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen – Sejlads 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til årlige sejladser i september måned 
i to søer på ejendommen matr.nr. 5ba Buddinge, beliggende i Høje Gladsaxe Park i Gladsaxe. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende kortudsnit, hvor de to søer er markeret med deres navne, Kra-
tersøen og Bjergsøen: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 13. juli 
2000 om fredning af Utterslev Mose mv. i København og Høje Gladsaxe Park og Gyngemo-
sen i Gladsaxe. 
 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 47 33 87 32  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-94-2021  
 
Den 23. august 2022 
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål.  
Det er fredningens formål at opretholde og muliggøre en forbedring af de biologiske, 
landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til Gyngemosen og Høje Gladsaxe 
Park, at regulere almenhedens ret til færdsel i området og at sikre området som en del af 
det regionale system af grønne områder, specielt sammenhængen med Utterslev Mose, 
Vestvolden og Hjortespringskilens grønne områder. 
 
… 
 
§ 5. Almenhedens adgang.  

1. Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres karakter ikke bør være offentligt til-
gængelige, er fredningsområdet åbent for almenhedens færdsel til ,fodsmed de neden-
nævnte begrænsninger.  

2. Cykling kan kun ske på de stier, der i plejeplanen er udlagt som cykelstier.  
3. I plejeplanen kan til beskyttelse af plante- og dyreliv fastsættes bestemmelser for, at 

færdsel forbydes i nærmere bestemte områder.  
4. Hunde skal føres i snor. Plejemyndighederne kan dog i plejeplanen dispensere fra 

denne bestemmelse i mindre områder.  
5. Sejlads er ikke tilladt, medmindre det sker i forbindelse med miljø- og naturovervåg-

ning og pleje af området.  
6. Fiskeri er kun tilladt med det formål at regulere den biologiske balance.” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 

Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadi-
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og DOF har udtalt sig imod projektet. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Claus Wachmann (udpeget af Gladsaxe Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet for så vidt angår sejlads Bjergsøen. Der meddeles afslag på sejlads for så 
vidt angår Kratersøen. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at den kunstige sø, Bjergsøen efter sin karakter og belig-
genhed forekommer velegnet til det påtænkte formål, uden at det kompromitterer andre hen-
syn i fredningen. Den naturlige sø, Kratersøen er efter fredningsnævnets vurdering mindre eg-
net til sejlads, og den påtænkte aktivitet vil kunne være til gene for søens og breddernes flora 
og fauna. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
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via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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