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

Helsingør, den

79f;"'3. ot>
1 5 SEP. 2004

Allerød Kommune
Byggeri & Miljø
Rådhusvej l
3450 Allerød -.

FS. 76/03. Blovstrød Banens forlængelse iAllerød Sø-området. Deres j.nr.

04.08.00GOI-I01/99.

Fredningsnævnet har fra Allerød Kommune modtaget en ansøgning fra Blovstrød

Banen om tilladelse til at forlænge sporet ad det gamle tipvognsspor i Allerød Sø-

området.

Kommunen har herved oplyst, at banen tidligere, med tilladelse fra Fredningsnævnet,

har anlagt spor i Allerød Sø-området frem til stationen "Oskar Jensens Bro", der ligger

ca. 100 m inde i området, med henblik på senere forlængelse af sporet.

Banen ønsker nu at forlænge dette spor, og i ansøgningen fra banen anføres, at

arbejdet opdeles i 4 faser, og at man i første omgang søger om tilladelse til at begynde

fase 1: Strækningen fra "Oskar Jensens Bro" til Vestre Teglværksvej.

Det er hensigten senere at fortsætte frem til Tivoli Huse i yderligere 3 faser, når

resurserne tillader det.

Kommunen har ved brev af 10. oktober 2003 oplyst, at Teknisk Udvalg har behandlet

sagen den 9. december 2003 med henblik på fremsendelse af en udtalelse til

Fredningsnævnet.

Teknisk Udvalg besluttede:

"At Fredningsnævnet meddeles at Allerød Kommune ikke kan anbefale at der gives

tilladelse til det ansøgte i sin helhed.

Som begrundelse kan det anføres, at Skov- og Naturstyrelsen, siden sagens start i

1996/97, klart har tilkendegivet, at det ikke kan tillades at der anlægges spor i

Sønderskov.

Skov- og Natri.Y'styre)se~
J.nr. Si" 2~~l 12.\\ /'2. - ODl 2-
Akt nr. 1\ - BiI-
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Samtidig vil det ansøgte være et væsentligt indgreb i den eksisterende natur og i strid

med de gældende planbestemmelser.

På denne baggrund skønnes det formålsløst, at forlænge sporet fra "Oskar Jensens

Bro" til Vestre Teglværksvej."

Fredningsnævnet har tillige modtaget en følgende udtalelse i sagen fra Frederiksborg

Amt:

"Frederiksborg Amt har fra Fredningsnævnet 1O. oktober 2003 modtaget

ansøgning om forlængelse af Blovstrødbanen til udtalelse. Ansøgningen er

tillige fremsendt fra ansøger - Allerød Kommune - med anmodning om

landzoneudtalelse. Ansøgningen ledsages af et etapekort, som her betragtes som

projektskitse. Der foreligger kun oplysninger om, at der skal etableres skinner til

tipvogne (smalsporsbane). Eventuel opstilling af master eller etableri..ng af

trinbræt er ikke beskrevet i ansøgningen.

Frederiksborg Amt har i denne udtalelse forholdt sig til "etape I", der er omfattet

af fredningsforslaget for Allerød Sø. Det vil sige, at der med udtalelsen ikke er

taget stilling til banens videreførelse på Allerød Kommunes arealer i landzone

samt i Sønderskov, der en statsskov, drevet af Københavns Statsskovdistrikt.

Banens "etape 1" omfatter en strækning på ca. 250 meter, hvoraf omtrent 175

meter ligger inden for grænsen til fredningsforslaget for Allerød Sø og Kattehale

Mose.

Fredningsmæssige forhold:

Området er omfattet af Allerød Kommunes "Fredningsforslag for Allerød Sø og

Kattehale Mose" af juni 1989. Fredningen har til formål"at sikre og i visse hen-

seender retablere arealets naturværdier ved drift og pleje samt at give

offentligheden adgang til området under respekt afnaturværdierne".

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at:

"Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning" samt at :

"Der må anlægges skinnespor til veteranjernbanedrift med små tog, svarende

til smalsporede skinneanlæg. Skinnesporene kan anlægges på det tidligere tip-

vognsspor fra Blovstrød Teglværk ad det østgående teglspor mod

Sønderskov". Endvidere: "Sporføringen skal i princippet anlægges som anvist

•
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på kortet (svarer til etape 1's del i fredning) og efter anvisninger der

udarbejdes af de påtaleberettigede': D.v.s. efter dispensation fra

Fredningsnævnet jfr. Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l.

Banen i relation til naturgrundlag og regionplan:

Området er foruden at være omfattet af "Endeligt fredningsforslag for Allerød

Sø og Kattehale Mose" i regionplanen udpeget som værdifuldt landskab samt

grøn kile.

Området er ikke i regionplanen udpeget som kulturhistorisk beskyttelsesområde.

Landskabet er imidlertid kraftigt præget af industriel udnyttelse af egnens

ressource i form afler, der er anvendt til tegl. Det er således ler- og tørvegrave -

idet de indgår i en mosaik af overdrev, eng og skov - som giver livsbetingelserne

til et stort antal plante og dyrearter.

Blovstrød Teglværk havde sin storhedstid omkring 1920'eme og 1930'erne, men

teglproduktion har fundet sted i området siden 1860. Lertransporten med tip-

vognstog ophørte omkring 1966, hvor man gik over til at bruge lastbiler, men

sveller ses stadig på den gamle banedæmning samt ibanens hulspor.

Vurdering:

Linjeføringen for Banens første etape er på en dæmning, der delvist er bevokset

med tjørn. For at genskabe banen skal en del tjørn fjernes. Genskabelse afbanen

anses ikke for at influere på moseområdet vest for Banen, som er omfattet af

naturbeskyttelseslovens § 3, idet en markvej løber mellem mosen og

banedæmningen.

Det er Forvaltningens opfattelse, at retableringen af Banen ikke må bevirke ned-

læggelse af den eksisterende markvej. Offentlighedens adgang og færdsel må

ikke forringes eller besværliggøres af skinnerne.

Det er således Forvaltningens vurdering, at den ansøgte første etape af

Blovstrødbanens forlængelse ikke er i strid med fredningen s formål, idet

forslaget netop omfatter bestemmelser om tipvognsbanens forløb.

Med baggrund i områdets industrihistorie anskueliggør banen udnyttelsen af

naturens ressourcer og de gode muligheder for distribution af tegl via

"København Hillerød Banen".

f'
I

Anbefaling:
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Forvaltningen kan således anbefale baneforlængelsens første etape

(strækningen inden for "Allerød Sø og Kattehale Mose Fredningen") under

forudsætning af, at den eksisterende markvej ikke nedlægges."

-.
Endvidere har fredningsnævnet modtaget en udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite, hvorefter foreningen ikke har indvendinger mod gennemførelse

af den ansøgte fase 1 af banen, men er betænkelig ved gennemførelse af fase 2, der

synes uforenelig med den offentlige sti på det tidligere togspor.

Endelig har fredningsnævnet modtaget et brev fra H.B. Nielsen, 0xenholm, der har

udtalt sig imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

ordlyden affredningsforslaget vedr. Allerød Sø og Kattehale Mose. Uanset dette

finder nævnet at måtte lægge afgørende vægt på, at det ikke synes realistisk, at de

efterfølgende faser 2-4 vil kunne gennemføres. Denne omstændighed, sammenholdt

med at fase 1 har en længde på kun ca. 250 m, fører til, at nævnet vurderer, at

området, der er omfattet af fredningsforslaget, ikke bør belastes af baneanlægget.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelsesl~vens § 50, stk. 1,

afslag på det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse 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 o.1ign., som har

en 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en
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opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Svend MelbyThorkild Bendse
nævnets formand .

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-201-6-03

Hovedstadens Udviklingsråd

Skov- og Naturstyrelsen

Københavns Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokaikornite vi Christian Rørdam

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

_ get

H.B. Nielsen, 0xenholm, Kattehalevej 16, 3460 Birkerød

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Svend Melby

5

http://www.nkn.dk






,.

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

Den 2 1 AUG. 2006

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

FS 99/06. Matr. nr. 5 ae og 6 eø Blovstrød by, Blovstrød og matr. nr. 17 Allerød by,

Blovstrød. Deres j.nr. 8-70-51-8-201-2-06.

Fredningsnævnet har ved brev af 4. august 2006 fra Frederiksborg Amt modtaget en

ansøgning om tilladelse til at afholde DM i crossløb i et område, der er omfattet af forslag

til fredning af Allerød Sø og Kattehale Mose.

Ansøgning

I Amtets brev er oplyst om ansøgningen:

"Blovstrød Løverne er en af de dominerende klubber og har derfor en forpligtelse til at

være arrangør med jævne mellemrum. DM cross har været holdt i Allerød i 1985 og 1999.

Tidligere afholdt man crossløb i skovene, men nu skal cross løbes i åbne områder og helst

• på et underlag af græs. Til dette er området ved Allerød Sø er helt perfekt. Blovstrødhallen

- som bruges til omklædning og præmieoverrækkelse - er placeret ca. 800 meter øst for

løbet ønskes afholdt. Kombinationen af det gode terræn og gode omklædningsfaciliteter er

helt unikt.

Dato og tid: Søndag d. 29. oktober kl. 13 og kl. 14.

Der forventes ca. 150 mænd og ca. 75 kvinder til start, heraf ca. 30 løbere fra Blovstrød

Løverne. Det er dansk mesterskab for ungdom, senior og veteran. Der skal laves en

rundstrækning på 2 km, som gennemløbes 5 gange for mænd og 4 gange for kvinder. Start

og mål påtænkes på det flade område øst for Allerød Sø. Det meste af ruten vil gå i det

bakkede område ved Karen Sofies Høj.

Til tidtagning er det nødvendigt at køre en bil ca. 50 m ind ad den asfalterede vej fra P-

_ pladsen for enden af Allerødvej. Hvis det bliver regnvejr, vil vi muligvis opsætte et telt

ved målområdet. Afmærkning af ruten vil blive med minestrimmel på "spyd", som vil

51VC;:,- J Z. { - QuLS~
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blive fjernet igen efter løbet.

Omklædning, præmieoverrækkelse mm. vil blive ved Blovstrødhallen. For at kunne

gennemføre løbet er det nødvendigt, at:

• Køre en bil ind til målområdet - ca. 50 meter fra P pladsen.

• Opsætte telt ved målområdet - hvis det regner.

• Afmærke ruten med minestrimmel

Slå græs langs den østlige side af det åbne område ved Karen Sofies Høj

Udlægge flis 3 steder hvor ruten krydser asfalteret spor

Genetablere tidligere sti nord for Karen Sofies Høj ved at fjerne grene."

Fredningsmæssige forhold:

Området er omfattet af Allerød Kommunes "Fredningsforslag for Allerød Sø og Kattehale
•

arealets naturværdier ved drift og pleje samt at give offentligheden adgang til området

under respekt af naturværdierne fl.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at:

• "Teltslagning kan kun finde ske efter aftale"

"Der må ikke placeres boder, skure, master, transformatorstationer eller andre

skæmmende indretninger i området. Undtaget herfra er nødvendige læskure til kreaturer,

der kan opføres efter aftale fl.

"Offentligheden skal have tilladelse til at færdes til fods, på cykel og til hest efter

retningslinier der udarbejdes af de påtaleberettigede fl.

• "Brugen af arealet til hundeluftning, (hunde skaljøres i snor) terrænspor og

friluftsmøder reguleres efter aftale med de påtaleberettigede. Motorkørsel skal ikke

tillades fl.

•

Amtets brev indeholder følgende "Vurdering:

Løbsområdet er placeret i den nordlige ende af fredningen umiddelbart syd for S-

togbanen. Det meste af området bakket græsområde. Kommunen slår græsset i området.

Terrænløbet vurderes ikke at influere på moseområdet syd for løbsområdet, som er

omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3. Løbsområdet omfatter også et område syd for

forlængelsen af Allerød vej som er registret som overdrev. Det vurderes ligeledes, at løbet

ikke medfører tilstandsændringer af overdrevet som forudsætter dispensation fra § 3.
•
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Der er rapporteret fund afmarkfirben i området i 1990erne. Markfirben er listet på EF-

habitatdirektivets bilag N og er derfor særligt beskyttet. Myndigheden skal vurdere

konsekvenserne for Bilag N arterne i forbindelse med sagsbehandlingen og sikre, at der

ikke sker forringelser af artens leve og ynglesteder. Det er amtets vurdering, at løbet ikke

vil medføre forringelser for markfirbenene, idet markfirbenene er krøbet i overvintringshi

i slutningen af oktober.

Det er således Forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens

formål, idet forslaget omfatter bestemmelser om terrænsport.

Anbefaling:

Forvaltningen kan således anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at:

• der kun må køre een bil ind i området i forbindelse med tidtagning,

• der må kun opslås et mindre telt ved målområdet,

• Der må ikke udlægges flis på græsarealerne omfattet af § 3 beskyttelsen,

• Området skal være fuldstændig retableret senest mandag den 30. oktober 2006, dvs.

al minestrimmel, telt, flis m.m. skal være fjernet."

Fredningsnævnets afgørelse.

På det foreliggende grundlag vurderes det i overensstemmelse med Amtets indstilling, at

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i

forhold til dette, såfremt de af Amtet anbefalede vilkår overholdes.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte cross-Iøb på vilkår,

der kun må køre een bil ind i området i forbindelse med tidtagning,

• der må kun opslås et mindre telt ved mål området,

• der må ikke udlægges flis på græsarealerne omfattet af § 3 beskyttelsen,

• området skal være fuldstændig retableret senest mandag den 30. oktober 2006, dvs.

al minestrimmel, telt, flis m.m. skal være fjernet.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.
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Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage

bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler

et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på

gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Per le Fevre Hansen, Lyøvej 33, 3450 Allerød

Allerød Kommune

http://www.nkn.dk
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Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lars luel Sørensen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 11. december 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FN-NSJ-32-2022 – Ansøgning om dispensation til etablering af belysning af en cykelsti i områ-
det ved Allerød Sø og Kattehale Mose, ejendommene matr. nr. 43, 6fd og 6be Blovstrød By, 
Blovstrød, Allerød Kommune.        
 
 
Fredningen: 
  
Ovennævnte ejendomme er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2012 
om fredning af Allerød Sø og Kattehale Mose i Allerød Kommune. Fredningen har til formål at 
sikre og forbedre områdets biologiske og naturmæssige værdier og medvirke til at sikre overholdel-
sen af landets internationale forpligtelser samt at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for 
arter og naturtyper, som EU-habitatområdet er udpeget for, at sikre og forbedre de landskabelige og 
bynære rekreative værdier samt at sikre de kulturhistoriske spor efter lergravning og teglværktiden. 
Af fredningens § 3 om tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v. fremgår blandt an-
det, at det fredede område skal bevares i sin nuværende form, medmindre en tilstandsændring er på-
budt eller tilladt i fredningens bestemmelser. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg, 
medmindre sådanne ændringer følger af fredningens andre bestemmelser. Der må ikke nedlægges 
veje og stier, foretages vejreguleringer eller anlægges nye veje og stier over de fredede arealer uden 
forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 
  
Ansøgningen og Allerød Kommunes udtalelse: 
  
Allerød Kommune har den 25. maj 2022 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, 
idet kommunen ønsker at etablere en belyst cykelsti fra Lillerød By til et nyt boligområde syd for 
Blovstrød og til Allerød Privatskole på Sortemosevej. Cykelstien vil på en strækning af omkring 
300 meter være omfattet af fredningen af Allerød Sø og Kattehale Mose. Stiforløbet vil følge et ek-
sisterende stiforløb i det fredede område. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår: 
  
”Allerød Kommune planlægger at lægge ny asfalt og etablere belysning på en strækning af den ek-

sisterende sti/vej, der forløber i udkanten af området Allerød Sø og Kattehale Mose langs jernbanen, 
som vist med grønt på nedenstående kort. Området er fredet efter Natur- og Miljøklagenævnets af-
gørelse den 9. november 2012 (Reg.nr. 07953.00). 
  
Den samlede stiforbindelse vist med orange strækning, hvor den grønne strækning er omfattet af 
fredning. 
  
Baggrund 
Der er i området syd for Blovstrød udbygget med ca. 400 boliger i de seneste år, og der planlægges 
yderligere udbygning i de kommende år. Dette har medført behov for en styrket stiforbindelse for 
cyklister og gående mellem de nye boligområder og Lillerød By. 
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Allerød Kommune har derfor besluttet, at etablere cykelsti fra Lillerød By til de nye boligområder 
syd for Blovstrød og til Allerød Privatskole på Sortemosevej. For at sikre, at cyklende og gående 
kan komme sikkert mellem bydelene planlægges etableret en cykel og gangsti i eget trace. I dag 
cykles langs trafikerede veje, og gennem en rundkørsel og et stort kryds, hvilket ikke opfattes som 
trygt og sikkert især for skolebørn. Den eksisterende vej/sti på Allerødvej vil udgøre en del af en 
samlet stiforbindelse, mens resten af forbindelsen er nyanlæg. 
  
Strækningen på Allerødvej går langs jernbanen, og er en ca. 2,5 m bred vej, som primært anvendes 
som sti for cyklende og gående til naturområdet ved Allerød Sø, samt for cyklende der skal videre 
mod Allerød Privatskole og boligområder på den anden side af banen. Vejen anvendes endvidere af 
biler, der skal til naturområdet og holder på p-pladsen for enden af vejen. 
  

 
Vejen er i dag med asfalt af ældre dato og er meget ujævn og hullet. 
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Projekt 
I forbindelse med etablering af en samlet stiforbindelse, vil strækningen på Allerødvej blive reetab-
leret med ny asfalt, da asfalten i dag er i meget dårlig stand. Det planlægges at lukke vejen for bil-
kørsel, så den udelukkende fungerer som sti. Der vil blive etableret ny parkeringsplads længere mod 
vest, så der stadig fastholdes god adgang til naturområdet, også når man kommer i bil. Den nye p-
plads placeres på den gamle containerplads, ved Allerødvej 35 (se ovenstående kort). Denne kom-
mer til at ligge uden for det fredede område. Det bliver sikret, at der stadig er adgang til området i 
bil forbindelse med ærindekørsel fx drift af stier og naturområde. 
  
Af hensyn til cyklende og gåendes sikkerhed og tryghed ønsker Allerød Kommune at stien bliver 
belyst. Hvis stien ikke belyses, vil den blive mindre attraktiv at anvende, og flere vil tage bilen i ste-
det for at cykle fx når de skal til skole. 
  
Allerød Kommune er opmærksomme på, at belysning af sti gennem naturområde, skal udføres med 
mindst mulig påvirkning af det omgivende område. 
  
Fredning 
For den 300 m lange strækning af stien, der er omfattet af fredning har Allerød Kommunes Planaf-
deling vurderet, at etablering af belysning forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser: 
  
§ 3, stk 6 Der må ikke nedlægges veje og stier, foretages vejreguleringer eller anlægges nye veje og 

stier over de fredede arealer uden forudgående godkendelse fra fredningsnævnet. 
  
Allerød Kommune ønsker at bidrage til at så mange som muligt cykler og går, i stedet for at tage 
bilen. Etablering af trygge stiforbindelser mellem byområder er en vigtig forudsætning for, at få 
folk til vælge cyklen når de skal på arbejde eller til skole. 
  
Den strækning af stien, som indgår i det fredede område, forløber langs jernbanen. For ca. 120 m af 
stien ligger banen klods op ad stien, for ca. 160 m går stien lidt væk fra banen, ca. 40 m hvor afstan-
den er størst. Der kører S-tog hvert 5. minut i dagtimerne, og der er således allerede en betydelig 
forstyrrelse i form af lys og støj i dette område. Det er således uklart, hvor stor en påvirkning etable-
ring af stibelysning vil have på området med nærheden til jernbanen taget i betragtning. 
  
Hvis det kan have betydning for muligheden for at opnå dispensation til etablering af belysning, kan 
det vælges at lade stien gå langs banen helt frem til underføring under banen: 
  
 Rød fuldt optrukken markering viser alternativ stiføring. Rød prikket linje viser planlagt stiføring. 
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Dispensation 
Der søges om dispensation til etablering af belysning langs en 300 m lang strækning af stien, belig-
gende på matriklerne: 
43 Allerød By, Blovstrød, ejet af Allerød Kommune 
6fd Blovstrød By, Blovstrød, ejet af Allerød Kommune 
6be Blovstrød By, Blovstrød, ejet af Allerød Kommune 
  
  

 
  
Det ønskes at belyse stien med lave master på 3,5 m opsat med 20-25 m afstand, hvor lyset tænkes 
placeret vest for stien med lys mod banen. Lys tændes fra solnedgang til kl. 22, hvor lyset dæmpes 
til 50 % frem til kl. 6, hvorefter lyset skrues op frem til solopgang. 
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Allerød Kommune har undersøgt, hvordan belysning af stien kan ske, så den giver mindst mulig på-
virkning af dyrelivet i området og i det hele taget mindst mulig påvirkning også af udtrykket i områ-
det. Eventuel belysning vil udformes, så lyset kun oplyser stien og ikke lyser unødigt ud i området. 
Endvidere vil lyset blive dæmpet mest muligt og evt. kan det helt slukkes om natten. 
  
Alternative løsninger: 
  
- Lys fra solnedgang til kl. 18, hvorefter lyset slukkes. Lyset tændes igen kl. 6 – solopgang. Lyset 
kan eventuelt tænde med en 
  optrapning af lys og modsat når det slukkes. 
- Lyset udføres med en farve for at mindske gener for insektliv mest muligt. 
  
En arbejdsgruppe kan nedsættes så man i fællesskab kan se på, hvilken mulighed som vil være 
bedst for alle interessenter.” 
  
Allerød Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den 15. au-
gust 2022 foretaget en habitat- og naturvurdering af det ansøgte. Af denne fremgår:  
  
”… 
  
Allerødvej er på en 300 meter delstrækning omfattet af fredningen af Allerød Sø og Kattehale 
Mose. 
  
… 
  
Hermed sendes Allerød Kommunes udtalelse inkl. habitatvurdering. 
  
Vurdering af projektet i forhold til fredningen 
Natur og Miljø vurderer, at cykelstiprojektet på Allerødvej ikke vil stride væsentligt mod frednin-
gen af Allerød Sø og Kattehale Mose, fordi cykelstien etableres på en eksisterende asfalteret vej i 
det fredede område og dermed udnytter, at der allerede i dag er en asfalteret adgangsvej til naturom-
rådet. Den eksisterende vejstrækning er således omfattet af fredningen. Der anlægges ikke et nyt 
vejtrace. Den eksisterende vej er imidlertid ikke oplyst af lysmaster eller lignende. Et af formålene 
med fredningen er at sikre og forbedre områdets biologiske og naturmæssige værdier samt sikre og 
forbedre de landskabelige værdier. Der må således ikke etableres anlæg inden for fredningen, jf. § 
3, stk. 3. Lysforurening kan forstyrre dyrelivet og især natlevende insekter. Kunstigt/ekstra lys ska-
ber bl.a. forstyrrelse af insekters fødesøgning og reproduktion. Der forekommer dog i dag lys langs 
Allerødvej fra S-banen, idet der passerer S-tog i dag- og aftentimerne, samt i nattetimerne lørdag og 
søndag. Natur og Miljø har vanskeligt ved at vurdere, hvad lysforurening præcis vil have af betyd-
ning i det aktuelle projekt, hvor stien ligger i udkanten af det fredede område, og hvor der i forvejen 
er lys fra S-banen. Efter Natur og Miljøs vurdering bør man i et fredet område anvende et forsigtig-
hedsprincip og begrænse lys mest muligt af hensyn til dyrelivet og brugernes oplevelse af området 
evt. via etablering af lave master eller dioder i vejen for således at undgå at stride væsentligt med 
formålsparagraffen og fredningens § 3 stk. 3. 
  
Imødekommer fredningsnævnet etablering af lysmaster, forventes det, at der stilles vilkår om mest 
mulig begrænsning af lysforurening, og at højde af master reduceres væsentligt (max. 1 meter) og 
placeres så lyskegle påvirker flora og fauna mindst muligt, fx ved at placere master på den sydlige 
side af stien så lyskeglen kaster lyset i retning af S-banen og dermed i retning væk fra det fredet 
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område. S-banen forløber parallelt med den asfalterede adgangsvej. Alternativt er det vigtigt, at ly-
set skærmes så godt som muligt, så lyset kastes ned på den asfalterede sti, og dermed opnår mindst 
mulig lys-tab ud mod dyrefolden, der grænser op til kørevejen i dag. 
  
Cykelstien planlægges etableret af hensyn til skolebørn, der færdes i trafikken i de travle timer. Det 
vurderes derfor at behovet for oplysning af cykelstien sker i vinterhalvåret og pågår i hverdagene i 
tidsrummet: 
·                                         
·                                       Morgentimerne: fra kl. 06:00 til solopgang 
·                                       Aftentimerne: fra solnedgang til kl. 18:00 
  
Endelig anbefales at cykelstien placeres på vejtraceet, der forløber nærmest S-banen 
  
Habitatvurdering inkl. bilag IV-arter 
Bilag IV-arter. 
Ansøgningen vedrører den nordlige del af fredningen Allerød Sø og Kattehale Mose. Inden for fred-
ningen er registret bilag IV-arterne markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, stor kærguld-
smed, grøn mosaikguldsmed og en række flagermus (brunflagermus, dværgflagermus, sydflager-
mus, troldflagermus og vandflagermus). Guldsmedene er dog registreret på lokaliteten Kattehale 
Mose og ikke i den øvrige del af fredningen, herunder hvor projektet foregår. 
  
Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, faglig rapport nr. 635 er der yderligere 
potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat, som projektområdet er beliggende i: lang-
øret flagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus. 
  
Det er naturgruppens vurdering, at cykelstiprojektet med asfaltering af en eksisterende vejbane og 
etablering af lysanlæg ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle- 
og/eller rasteområde for de potentielle bilag IV-arter. Der vil ikke skulle fældes træer langs vejba-
nen. Gamle træer kan være egnede levesteder for registrerede og potentielle flagermus. Cykelstipro-
jektet vil således ikke påvirke eventuelle kolonier af flagermus. Natur og Miljø har umiddelbart 
vanskeligt ved at vurdere, hvad opsætning af lysmaster har af betydning for flagemusenes ledelinjer 
i landskabet. Da opsætningen sker ved en eksisterende vej og tæt op af S-banen, formodes opsæt-
ningen at have begrænset betydning for flagemusenes anvendelse af deres jagtområde. 
  
Vejtraceet er endvidere ikke egnet som leve-, yngle- eller rasteområde for de nævnte padder (spids-
snudet frø og stor vandsalamander) eller insekter (stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed), der 
er knyttet til våde naturtyper. 
  
Der er i Naturbasen.dk 4 registreringer af markfirben i 2019 inden for projektområdet (på vejtra-
ceet). Observationerne er fra den 5.7.2019 og 11.7.2019 dvs. 4 observationer på 2 dage. Ved den 
ene registrering blev observeret 2 markfirben. Det vides ikke, hvorvidt der er tale om samme indivi-
der ved de øvrige registreringer, eller om der er flere individer, men alle 4 observationer er af 
voksne markfirben. 
  
Markfirben er kendetegnet ved at være stedfaste og holder sig typisk inden for en afstand af få 
hundrede meter fra lokaliteten, hvor hunnen lægger æg. Markfirben spreder sig derfor typisk ikke til 
nye lokaliteter, men træffes ofte i små kolonier. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er tale om for-
skellige individer. 
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Kommunen vurderer, at vejtraceet ikke er et rasteområde, der benyttes i forbindelse med vinterhi, 
da den dog noget slidte vejbelægning forhindrer dette. 
  
Vejarealet vurderes ikke at have strukturer, der gør det muligt for markfirben at grave sig ned i un-
derlaget til placering af æg og/eller til udgravning af huller til vinterhi ophold. 
  
Den kun lidt trafikerede vejbane kan derimod have en potentiel funktion til solbadning – dette for-
hold vurderes ikke at ændre sig væsentligt efter renovering af det eksisterende vejanlæg, da færds-
len forventes at ændres fra bilkørsel til flere cyklende. 
  
Vejbanen kan derfor have en potentiel funktion i det tidlige forår, hvor dyrene kommer frem for at 
opvarme sig. Vejtraceet kan i det tidlige forår således udgøre en potentiel vigtig lokaltet, hvor dy-
rene opvarmes på den af solen opvarmede asfalt/vejbelægning. 
  
Såfremt cykelstien anlægges i sommerhalvåret, anbefaler kommunen, at der etableres to store flade 
bunker af grus eller sten forud for anlægsarbejdet og ved siden af den kommende cykelsti som af-
værgeforanstaltning for solbadning. Endvidere anbefales det, at der som vilkår anlægges en sten-
bunke til vinterskjul for generelt at forbedre forholdene for markfirben på lokaliteten, da arten er i 
tilbagegang. 
  
Det er Natur og Miljøs vurdering, at stiprojektet med udlægning af ny asfalt på eksisterende vej 
samt lysanordning på nævnte vilkår endvidere ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet 
som levested samt yngle- og/eller rasteområde for markfirben og de øvrige potentielle bilag IV-ar-
ter, der kan forekomme i området. 
  
Natura 2000-områder. 
Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000 område, som 
potentielt vil kunne påvirkes af projektet er Kattehale Mose, nr. 137, som ligger ca. 480 meter syd-
sydvest for projektområdet. 
  
Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område nr. 137 Kattehale Mose er vist i nedenstående fi-
gur 1. Området består af habitatbeskyttelsesområde nr. 121 (Miljøstyrelsen, Maj 2020). 
  

 
På baggrund af afstand og udpegningsgrundlaget for Natura2000- området, er det kommunernes 
vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede naturtyper eller arternes levesteder ne-
gativt.” 
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Skriftlige høringssvar: 
  
Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, har den 12. september 2022 angivet: 
  
” DN-Allerøds: indsigelse: 
  
Kommunens forslag overtræder 3 fredningsbestemmelser, som det kræver dispensation for at kunne 
at gennemføres: 
  
             1. Jf. Fredningsbestemmelsen § 3 stk. 3: 
             Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg……. 

  
Et lysanlæg i form af sti-lamper er et nyetableret anlæg, som DN-Allerød ikke kan ac-
ceptere. DN Allerød mener, at lysmaster på det berørte vejstykke vil ændre indtrykket 
fra   naturområde til bynært parkområde.    
                  

            2. Jf.   § 3 stk. 6: Der må ikke nedlægges veje og stier og foretages reguleringer…………. 
  
I henhold til ovenstående paragraf gøres der indsigelse mod kommunens plan om at 
regulere Allerødvej til cykel/gangsti langs S-banen til nuværende P- plads 

  
            3. § 3 stk. 1: Det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand……… 

  
Allerød Sø og Kattehale Mose er det vigtigste, største og artsrigeste fredede område i 
kommunen med stor betydning for lokalbefolkningen og fagfolk. Området har igennem 
årtier været ekskursionsmål for Universitet, Landbohøjskolen og Skovskolen. Det fre-
dede areal vil med opsætning af lamper ændres henimod en bypark. 

  
  Indsigelsen baserer sig også på følgende argumenter: 

  
·       Opsætning af lamper på stedet vil udgøre et naturfremmed og skæmmende indslag i det 

fredede område. 
·       Belysning om natten vil udgøre et forstyrrende element for natinsekter og fredede flager-

mus, hvoraf der kan findes flere sjældne og fåtallige arter, bl.a. arter der er på EU's bilags 
liste. Det er ikke tilladt på nogen måde at forringe disse arters levevilkår jf. EU's habitatdi-
rektiv og bilagslister  

·       DN-Allerød forudsætter, at Forvaltningen ikke har foretaget undersøgelser fra flagermus-
eksperter til at belyse tilstedeværelsen af disse arter, førend forslag om sti og lamper er 
fremført? 

·       Mange mennesker får dagligt et fint indtryk af de græssende dyr i området, som de opfatter 
som et naturområde, når de færdes med S-tog langs den strækning hvor kommunen vil op-
sætte sti lamper. Dette indtryk vil ændre sig henimod et parklignende landskab med opsæt-
ning af belysning.                                                             

·       I Fredningsbestemmelserne er der netop lagt vægt på at bevare det varierede naturområde, 
som det fremstod på fredningstidspunktet. Fredningen er dog ikke til hinder for gennem ak-
tiv naturpleje at fremme artsdiversiteten. Opsætning af sti lamper hører dog ikke ind under 
denne bestemmelse. 

·       Den mest direkte skolevej for skolebørn er Blovstrød Teglværksvej og Sortemosevej (på 
Blovstrød Teglværksvej er vedtaget at etablere en cykelsti). På Sortemosevej findes en fuldt 
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etableret cykelsti til Lillerød- og Blovstrød Skole med  gadebelysning, fodgængerovergange 
og lyskryds 

  
Med henvisning til ovenstående argumenter må DN-Allerød på det kraftigste afvise, at der gives di-
spensation fra Frednings-bestemmelserne til det ansøgte.” 
  
Miljøstyrelsen har den 19. august 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at styrelsen 
ikke har supplerende oplysninger eller bemærkninger i sagen.  
  
Besigtigelse: 
  
Fredningsnævnet har den 30. november 2022 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendom-
men. 
  
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog repræsentanter for Allerød Kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Allerød afdeling samt Friluftsrådet Nordsjælland.      
  
Under besigtigelsen blev den stistrækning, som ansøgningen vedrører, og stiens nærmeste omgivel-
ser beset. 
  
Det blev fra Allerød Kommune oplyst, at det fortsat er ønsket, at der etableres ca. 3.5 meter høje 
lysmaster som beskrevet i det skriftlige ansøgningsmateriale. Asfalten på stien ønskes fornyet i det 
nuværende vejtrace, ligesom kommunen har et ønske om at flytte en eksisterende parkeringsplads 
til et andet sted uden for fredningen. Ansøgningen er fortsat som i den skriftlige henvendelse til 
fredningsnævnet. Kommunen er fortsat åben for angivne alternative løsning med anvendelsen af 
stien tættest på jernbanen.   
  
Repræsentanten for Friluftsrådet oplyste, at man støtter ansøgningen. 
  
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstem-
melse hermed. 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen 
og Jørgen Ekstrøm Jakobsen.   
  
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. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   
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Fredningen har til formål at sikre og forbedre områdets biologiske og naturmæssige værdier og 
medvirke til at sikre overholdelsen af landets internationale forpligtelser samt at medvirke til at 
sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som EU-habitatområdet er udpeget for, at 
sikre og forbedre de landskabelige og bynære rekreative værdier samt at sikre de kulturhistoriske 
spor efter lergravning og teglværktiden. 
  
Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at det efter fredningens indhold ikke kan antages, at 
istandsættelse af eksisterende sti i sit eksisterende trace og flytning af en eksisterende parkerings-
plads til en plads uden for det fredede område forudsætter fredningsnævnets dispensation. 
  
Der er søgt om dispensation til etablering af belysning af en eksisterende sti på en ca. 300 meter 
lang strækning. 
  
Fredningsnævnet bemærker hertil, at nævnet ikke på forhånd kan afvise, at der kan etableres en be-
lysningsløsning af den pågældende stistrækning, der ikke vil stride mod fredningens formål og som 
kan tillades ved dispensation. Det tilstræbte tryghedsskabende formål med belysningsønsket er an-
erkendelsesværdigt også henset til, at den ansøgte strækning ligger bynært.    
  
Fredningsnævnet bemærker dernæst, at den foreliggende fredning, udover det angivne kulturhistori-
ske, landskabelige og rekreative formål, navnlig har baggrund i bevarelse af og forbedring af de bi-
ologiske og naturmæssige værdier i det fredede område herunder i relation til særligt beskyttede ar-
ter. Fredningsnævnet finder, at der, henset til fredningsformålet, i den foreliggende sag må udvises 
varsomhed i relation til en mulig belysningsløsning i det fredede område. Fredningsnævnet kan ef-
ter Allerød Kommunes habitat- og naturvurdering af 15. august 2022 ikke med den fornødne sikker-
hed lægge til grund, at den ansøgte belysning ikke medfører en negativ påvirkning på det eksiste-
rende dyre- og insektliv i området. Fredningsnævnet må endvidere efter udtalelsen lægge til grund, 
at der eksisterer andre muligheder for belysning, som vil være mere skånsom i forhold til omgivel-
serne. Fredningsnævnet finder herefter og på den nævnte baggrund, at det ansøgte ikke bør og kan 
tillades ved dispensation. 
  
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 afslag på det ansøgte. 
  
Fredningsnævnet bemærker, at nærværende afgørelse ikke udelukker, at der vil kunne indgives en 
ny dispensationsansøgning med en ændret belysningsløsning. Fredningsnævnet bemærker i den for-
bindelse, at det efter indholdet af Allerød Kommunes naturvurdering af 15. august 2022 i udgangs-
punktet må antages, at et belyst stiforløb nærmest jernbanen er mest naturskånsomt. 
  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-
kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Der henvises i øvrigt til nedenstående 
klagevejledning.   
  
  
  

  
Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen, 
 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er pr, mail sendt til: 
 
Allerød Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Allerød  
Miljøstyrelsen 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland  
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Allerød 
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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 internatio-
nalt 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. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 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 fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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