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Fredning af Krogenlund Mose med omgivelser,
Allerød og Stenløse kommuner

følgende
afgørelse:
I. Indledning:
Ved brev af 28. juni 1977 anmodede Danmarks Naturfredningsforening fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds om at rejse fredningssag for
Krogenlund Mose, som for størsteparten ligger i Allerød Kommune.
Formålet med fredningen angives at være, at sikre de meget betydelige botaniske
interesser, som knytter sig til Krogenlund Mose - kaldet "Småsøerne", blandt andet
ved at opretholde en i dette område maksimal vandstand. Endvidere at sikre det
tunneldallandskab, som Krogenlund Mose er en del af.
Arealet af det område, der foreslås fredet, opgøres i rejsningsskrivelsen til 28,9 ha.
alt beliggende i landzone. Af skrivelsen fremgår det videre, at området er klassificeret som værende af største landskabelige interesse, jf.landskabsbonitering i
Danmark 1972, og udgør en del af den såkaldte Farum Naturpark, der, med
undtagelse af dette område, er sikret gennem fredning.
Danmarks Naturfredningsforening
fredningspåstand:

nedlagde med rejsningsskrivelsen følgende

"Generelle bestemmelser.
1.

Arealet skal henligge i en sådan tilstand, at de for området karakteristiske
plantesamfund med deres specielle arter, og de for området karakteristiske
geologiske dannelser, bevares 'og friholdes for indgreb, som kan føre til
deres ødelæggelse.

2.

Arealet må ikke bebygges, og der må ikke opstilles skure, master, boder,
transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger.

3.

Arealerne må ikke benyttes til camping eller teltslagning.

4.

Der må ikke foretages terrænændringer

5.

Der må ikke foretages vandstandsændringer. Afløb og kanaler, som kan
ændre vandstanden, må ikke etableres.
Oprensning af eksisterende grøfter må kun finde sted efter samråd med de
påtaleberettigede.

ved afgravning eller opfyldning.
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6.

Spildevand og stoffer, som kan føre til forurening og ændring af området,
må ikke tilledes eller anvendes. Herbicider kan anvendes efter godkendelse
af de påtaleberettigede.

7.

Henkastning af affald må ikke finde sted.

8. .

Etablering aflossepladser, motorbaner, skydebaner samt henstilling af
udrangerede biler og andre maskiner må ikke finde ste~.

9.

Fældning ved plukhugst skal være tilladt som skovplejeforanstaltning.
Tilsyn med skovområdet skal have til formål at bevare den naturlige træog kratbevoksning samt at fremme skovens udvikling og trivsel som
løvskov. Hugstudbyttet skal ikke være bestemmende herfor. Tilplantning i
området må kun finde sted efter samråd med de påtaleberettigede.

10.

Levende hegn, fritstående træer og diger skal bevares.

11.

Der tillægges offentligheden adgang til og færdsel til fods i området i
overensstemmelse med naturfredningslovens bestemmelser.

12.

Det skal uden bekostning for ejerne være muligt for de påtaleberettigede at
foranledige naturtilstanden opretholdt ved en passende landskabspleje.

13.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige
fredningskreds, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Særbestemmelser - område A

e

1.

Fredningen har til formål at sikre, at området forbliver et åbent rigkær
uden trævækst.

2.

Oppløjning må ikke finde sted.

3.

Læskure kan etableres til kreaturhold med de påtaleberettigedes godkendelse.

4.

Det skal tilstræbes at opretholde den for området maksimale vandstand.
Der kan dog efter samråd med de påtaleberettigede etableres vandingsbrønd til kreaturer,

5.

Eksisterende grøfter må ikke oprenses.

6.

Gødskning og anvendelse af insecticider er ikke tilladt.

7.

Den for området karakteristiske urtevegetation plejes efter foranstaltninger
godkendt af de påtaleberettigede. Moderat græning eller høslet med
efterfølgende fjernelse af høstet materiale kan fmde sted efter samråd med
de påtaleberettigede.
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8.

Eksisterende træer og buske fjernes og holdes fremover nede enten ved
fældning eller ved afbidning af kreaturer.

9.

Enhver form for planteindsamJing skal ikke være tilladt.

Særbestemmelser - område B
1.

Fredningen har til formål at bevare en blandet krat- og tagrørsvegetation
samt endvidere at tjene som beskyttelsesområde for område A.

2.

Oprensning af grøften langs sydsiden af Krogenslund skov må ikke finde
sted. - Det skal tilstræbes at opretholde den for området maksimale vandstand.

3.

Eksisterende rødgranbevoksninger fjernes, når de er hugstmodne. Der må
ikke indplantes nåletræer. Nye selvsåninger af nåletræ fjernes.

4.

Det skal være tilladt at afhøste tagrørsbevoksninger fra 1.11 til 1.3.

5.

Planter, som er ikke-karakteristiske
områdets karakteristiske flora.

6.

Insecticider må ikke anvendes i området."

for området, skal fjernes for at bevare

Fredningsforslaget omfatter herefter følgende ejendomme:
Bastrup By, Uggeløse, del afmatr. nr. 5~, del af 5 g og del af 32.
Ganløse By, Ganløse, del afmatr. nr. 20 k.
II. Nævnets behandling

af sagen:

Efter at fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds havde
bekendtgjort fredningsforslaget i Statstidende den 1. september 1977 og i Frederiksborg Amts Avis den 2. september 1977, afholdt nævnet møde den 28. september 1977 med de af forslaget berørte grundejere og myndigheder.
Repræsentanter for Allerød Kommune, Stenløse Kommune, Hovedstadsrådet,
Naturfredningsrådet og Fredningsplanudvalget kunne på mødet alle tiltræde, at
området fredes. SkovstyreIsen stillede sig som den ene ejer positiv over for en fredning, men havde en række bemærkninger til fredningsbestemmelserne. SkovstyreIsens repræsentant ønskede særligt ikke skov inddraget under fredningen. Også den
anden ejer, gårdejer Bodilsen, stillede sig positiv under forudsætning af, at den
hidtidige landbrugsdrift kunne fortsætte.
Man drøftede herefter grundvandstandens betydning for de værdifulde plantesam3

fund, og de problemer en højere grundvandstand kunne påføre gårdejer Bodilsen på
dennes agerjord i fredningsområdets østlige del.
Sagen udsattes til forhandling mellem parterne.
Danmarks Naturfredningsforening ændrede i brev af 27. juni 1978 fredningspåstanden. Fredningsbestemmelserne
knyttede sig stadig til en opdeling af den
vestlige del af fredningsområdet i et område A og et område B. Skovstyreisen
tiltrådte fredningspåstanden ved brev af 5. oktober 1978.
Danmarks Naturfredningsforening henledte med brev af 26. marts 1982 fredningsnævnets opmærksomhed på, at foreningen havde ført forhandlinger med Skovstyrelsen og gårdejer Bodilsen og anmodede nævnet om at holde et afsluttende
møde i sagen.
' .
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds holdt fornyet
møde den 2. juni 1983 til fortsat behandling af fredningssagen og til behandling af,
ansøgning om dispensation til oprensning af en grØft. I forbindelse med mødet blev
der foretaget besigtigelse.
Danmarks Naturfredningsforening
havde på mødet ingen indvendinger mod, at den
hidtidige opdeling affredningsområdets
vestlige del i 2 zoner bortfalder, således at
alt behandles som et område.
Gårdejer Bodilsen ønskede mulighed for at oprense den øst-vestgående grøft på en
sådan måde, at vandstanden i grøften er under bundkoten i drænrøret. Hvis ønsket
kunne imødekommes, ville man være villig til at finde en løsning på fredningssagen.
Man drøftede herefter muligheden for at regulere vandstanden i grøften ved hjælp
af et stigbord på en måde som tilgodeser de sjældne plantearter uden at genere
markanvendelsen øst for moseområdet.
Ingen havde indvendinger mod at tillade en oprensning af tværgrøften eller mod,
at der opsættes et stigbord, men Hovedstadsrådets repræsentanter udtrykte
betænkelighed ved en fast grænse for afstrømningen via tværgrøften. Hovedstadsrådet havde fulgt udviklingen i de sjældne plantearters bestande ved naturovervågning og målinger af vandstanden i moseområdet og ville fortsætte denne overvågning med henblik på at sikre den bedste plejeindsats.
Der blev ikke fremsat bemærkninger
27. juni 1978.

i øvrigt til den ændrede fredningspåstand

af

Den omtalte grøft blev oprenset i efteråret 1983 og i efteråret 1985 meddelte
fredningsnævnet tidsbegrænset tilladelse til etablering af et stigbord i grøften,
således at vandstanden kan reguleres. Stigbordet blev etableret og vedligeholdes af
statsskovvæsenet.
Fredningsnævnet

e
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anmodedede i brev af 23. april 1986 Hovedstadsrådet

(lIR)

om at

'.

besigtige og vurdere det opsatte stigbord. lIR svarer nævnet ved brev af 21. juli
1986 og anbefaler, at der meddeles tilladelse til stigbordets bibeholdelse. I et brev
af 12. september 1988 gør lIR opmærksom på, at den fortsatte naturovervågning
har vist, at der er sket en tredobling af antallet af Maj-Gøgeurt siden stigbordets
etablering. lIR anbefaler påny stigbordets bibeholdelse og anbefaler, at fredningssagen fremmes.
Der er ikke af fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds
foretaget videre i sagen, før nævnet blev nedlagt som en konsekvens af naturbeskyttelseslovens ikrafttræden medio 1992.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, som medio 1992 erstattede de to hidtidige
nævn, har anmodet Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, om en kort redegørelse for Krogenlund Moses botaniske forhold og om udviklingen i de sjældneste
plantearters bestande de seneste år.
Landskabsafdelingen
således:

har besvaret nævnets forespørgsel i brev af 15. februar 1994

"Krogenlund Mose er en af Danmarks fineste botaniske lokaliteter. Botanisk
karakteriseres lokaliteten som et ekstremrigkær, som er en sjælden mosetype, med
forekomst af en lang række sjældne kærplanter, hvoraf der er særlig grund til at
fremhæve Melet Kodriver, som i Danmark kun findes på tre voksesteder i hovedstadsregionen samt på Bornholm. Den meget sjældne halvgræs Rust-Skæne uddøde
i mosen for få år siden, formentlig på grund af tilgroning. Derudover er mosen
kendt for sine orkideer, Sump-Hullæbe, Kødfarvet og Maj-Gøgeurt, og især sidstnævnte optræder som en følge af naturpleje i et meget stort antal. Fremhæves kan
også arter som Leverurt, Vibefedt, Sod-Siv, Bredbladet Kæruld, Tvebo Star,
Krognæb-Star og Fåblomstret Kogleaks. Mosen har igennem mange år været et
besøgt ekskursionsmål for universitetet på grund af en række sjældne arter af
mosser. Flere af disse synes imidlertid at være forsvundet fra Krogenlund Mose i
nyere tid.
For at vurdere om plejen gavner de værdifulde plantesamfund er Maj-Gøgeurt og
Melet Kodriver blevet fulgt gennem årlige undersøgelser, først foretaget af Hovedstadsrådet og siden af Frederiksborg Amt. Undersøgelserne viser, at bestanden af
Maj-Gøgeurt er ti-doblet på bare 10 år til ca. 16.000 blomstrende planter, mens
bestanden af Melet Kodriver har været relativt stabil, men dog svagt stigende de
seneste år.
Den gunstige udvikling for disse arter må tilskrives naturplejen i form af kreaturgræsning og reguleringen af vandstanden med stigbordet.
I betragtning af mosens værdi som botanisk lokalitet er det overordentligt vigtigt,
at naturplejen fortsat sker på baggrund af naturovervågning af sjældnere plantearter."
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III. Nævnets afgørelse:
Efter foretagen besigtigelse, rådslagning og votering samt under hensyntagen til de
fremkomne mundtlige og skriftlige indlæg fra myndigheder, organisationer og
lodsejere skal nævnet udtale:
Fredningens formål:
Nævnet kan tiltræde, at det pågældende område rummer meget betydelige
botaniske og landskabelige værdier, der bør sikres og forbedres gennem fredning.
Nævnet finder det tillige væsentligt, at der fastsættes en pligt til at pleje de
sjældne plantesamfund på baggrund af en årlig gennemført overvågning af en
række sjældnere kærplanter.
Fredningens afgrænsning:
Nævnet finder ikke, at der er grund til at foretage ændringer af det areal, der efter
forslaget ønskes fredet.
Vedrørende de enkelte fredningsbestemmelser:
Nævnet finder ikke, at der er grund til en opdeling af fredningsområdet med
tilknyttede særbestemmelser .
Nævnet finder ikke, at der efter etablering af stigbord i tværgrøften syd for
Krogenlund Skov er grund til at forbyde sædvanlig vedligeholdelse af grøften med
henblik på at bortlede vand fra markerne øst for Krogenlund Skov. Nævnet finder
dog, at det er nødvendigt at pålægge ejeren af grøften at vedligeholde stigbordet,
således at overløbskoten er identisk med bundkoten i drænrøret på matr. 5 ~
Bastrup By, Uggeløse.
Med henblik på bevarelsen af de sjældne plantearter og -samfund finder nævnet at
måtte pålægge statsskovvæsenet en pligt til at pleje Småsøerne m.v. ved kreaturgræsning på baggrund af de resultater, der fremkommer ved den overvågning af
sjældne plantearter, som nævnet finder at måtte pålægge Frederiksborg Amt at
fortsætte.
Med baggrund i ovenstående har nævnet fundet at måtte ændre fredningspåstanden, således som det fremgår af nedenfor anførte servitutbestemmelser.
Erstatning:
Der er ikke af ejerne fremsat krav om erstatning som følge af fredningen. Erstat-'
ningsspørgsmålet er afgjort ved en særskilt, samtidig hermed truffet afgørelse.
Efter det foran anførte, og idet der ikke er rejst indsigelse mod fredningsforslaget
bestemmes:
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Med det neden for under § 1 anførte formål for øje fredes ejendommene matr. nr. 5
~, 5 g og 32 Bastrup By, Uggeløse og matr. nr. 20 k Ganløse By, Ganløse i det
foran fastlagte omfang ved pålæg af følgende

servitutbestemmelser:

Fredningens

formål

§ 1. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige botaniske og
landskabelige værdier, der knytter sig til området, samt at fastholde offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen har endvidere til formål at
sikre pleje af området.

Generelle bestemmelser
§ 2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må således
ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af
arealerne, og der må ikke sløjfes eller anlægges nye skel, diger eller levende hegn,
der kan ændre eller sløre de nuværende markinddelinger. Der må ikke opføres
bebyggelse, tekniske eller friluftsmæssige anlæg eller foretages udsigtshæmmende
tilplantning, med mindre dette er tilladt i de følgende bestemmelser, tillades ved en
dispensation efter § 14 eller sker med hjemmel i § 110m landskabspleje.

Dyrkede arealer
§ 3. Det følger af § 2, at opdyrkede arealer må udnyttes som hidtil. Der kan uanset
fredningen foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må
ikke anlægges juletræs- eller pyntegrøntkulturer eller andre flerårige afgrøder,
etableres læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og buske, der kan
virke udsigtshæmmende. Der må ikke oprettes pelsdyr-, grise- eller fjerkræfarme,
fasanerier og lignende eller drivhusgartnerier. Der må ikke etableres planteskoler,
frugtplantager eller koloni- og nyttehaver.

Udyrkede arealer
§ 4. Udyrkede arealer, herunder vedvarende græsningsarealer må ikke opdyrkes,

sprøjtes, gødes og omlægges. Vandhuller, diger, gærder og andre småbiotoper skal
opretholdes som sådan.

Affald m.v.
5. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, oplagsplads, motorbane, modelflyvebane, skydebane, bilophugningsplads eller
§
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lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer .
Bebyggelse
§ 6. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder boder, skure og transformerstationer. Der må ikke opstilles vindmøller, master eller anbringes skæmmende indretninger i området, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må
ikke anbringes campingvogne eller telte.

stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for læskure til kreaturer i forbindelse med
landskabspleje efter § 11. Der må kun hegnes med sædvanlige kreaturhegn i
forbindelse med afgræsning.
Terrænændringer
§ 7. Der må ikke foretages terrænændringer.

Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af
terrænet. Forbudet mod terrænændringer gælder ikke videnskabelige arkæologiske
undersøgelser.
Beplantning
8. Der må ikke foretages tilplantninger. Eksisterende nåletræsbevoksninger
inden for fredningsområdet skal afdrives.
§

Veje og stier
§ 9. Der må ikke anlægges nye veje og stier. Eksisterende veje må ikke udbygges.
Nye stier må kun anlægges i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.

Offentlighedens

adgang og ophold

§ 10. Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at opholde sig på de
eksisterende stier og udyrkede arealet:. Eksisterende stier skal opretholdes. Ved
evt. hegning og kreaturafgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der
etableres passager til publikum. i hegnene.

Frederiksborg Amtsråd kan fastsætte ordensregler for offentlighedens adgang i
området, herunder regler for hunde. Amtsrådet kan forbyde foranstaltninger og
aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten.
Frederiksborg Amtsråd kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte.
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Plejebestemmelser
§ 11. Det pålægges Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen at foretage pleje
af de værdifulde plantesamfund ved kreaturgræsning og buskrydning i fornødent
omfang. Der må ikke tilskudsfodres. Plejen skal indrette sig efter resultaterne af
en botanisk overvågning, som det pålægges Frederiksborg Amtsråd at foretage.

.-':::.-

Frederiksborg Amtsråd har ret til at lade foretage naturpleje af privatejede dele af
fredningsområdet, herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af -.
beplantninger uden udgift for ejendommens ejer og med ejerens samtykke eller i
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det
fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsat frist og ellers
amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til
fast vej.
Frederiksborg Amtsråd kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade
naturen.
12. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, at naturbeskyttelseslovens § § 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområdet i det
omfang, forholdet ikke er reguleret af fredningsbestemme1seme.
§

13. Fredningsforslaget indebærer ikke foranstaltninger til naturgenopretning, der
kræver tilladelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven eller efter regler i anden
lovgivning.
§

§ 14. Dispensationer
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra §§ 2-11 i medfør afnaturbeskyttelseslovens almindelige regler (§ 50).

Ole Retoft

Svend Melby

Frede Lundsteen

Thorkild Bendsen
Formand
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F S 139n7

Fredning af Krogenlund Mose med
omgivelser, Allerød og Stenløse
kommuner

følgende

Erstatningsafgørelse:

Ved afgørelse af dags dato har Fredningsnævnet for FA bestemt, at Krogenlund
Mose med omgivelser, Allerød og Stenløse kommuner, matr.nnr. 5 ~, 5 g og 32
Bastrup By, Uggeløse og 20 li Ganløse By, Ganløse, fredes ved pålæg af følgende
servitutbestemmelser:
Fredningens

formål

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige botaniske og
landskabelige værdier, der knytter sig til området, samt at fastholde offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen har endvidere til formål at
sikre pleje af området.
§ 1.

Generelle bestemmelser
2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må således
ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af
arealerne, og der må ikke sløjfes eller anlægges nye skel, diger eller levende hegn,
der kan ændre eller sløre de nuværende markinddelinger. Der må ikke opføres
bebyggelse, tekniske eller friluftsmæssige anlæg eller foretages udsigtshæmmende
tilplantning, med mindre dette er tilladt i de følgende bestemmelser, tillades ved en
dispensation efter § 14 eller sker med hjemmel i § 110m landskabspleje.
§

Dyrkede arealer
§ 3. Det følger af § 2, at opdyrkede arealer må udnyttes som hidtil. Der kan uanset
fredningen foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger , men der må
ikke anlægges juletræs- eller pyntegrøntkulturer eller andre flerårige afgrøder,
etableres læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og buske, der kan
virke udsigtshæmmende. Der må ikke oprettes pelsdyr-, grise- eller fjerkræfarme,
fasanerier og lignende eller drivhusgartnerier. Der må ikke etableres planteskoler,
frugtplantager eller koloni· og nyttehaver.

Udyrkede arealer
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§ 4. Udyrkede arealer, herunder vedvarende græsningsarealer må ikke opdyrkes,
sprøjtes, gødes og omlægges. Vandhuller, diger, gærder og andre småbiotoper skal
opretholdes som sådan.
'

Affald m.v.
5. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, oplagsplads, motorbane, modelflyvebane, skydebane, bilophugningsplads eller
lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer.
§

Bebyggelse
6. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder boder, skure og transformerstationer. Der må ikke opstilles vindmøller, master eller anbringes skæmmende indretninger i området, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må
ikke anbringes campingvogne eller telte.
§

stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for læskure til kreaturer i forbindelse med
landskabspleje efter § 11. Der må kun hegnes med sædvanlige kreaturhegn iforbindelse med afgræsning.
Terrænændringer
§ 7. Der må ikke foretages terrænændringer . Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af
terrænet. Forbudet mod terrænændringer gælder ikke videnskabelige arkæologiske
undersøgelser.

Beplantning
§ 8. Der må ikke foretages tilplantninger. Eksisterende nåletræsbevoksninger
inden for fredningsområdet skal afdrives.

Veje og stier
9. Der må ikke anlægges nye veje og stier. Eksisterende veje må ikke udbygges.
Nye stier må kun anlægges i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.
§

Offentlighedens

adgang og ophold

§ 10. Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at opholde sig på de

eksisterende stier og udyrkede arealer. Eksisterende stier skal opretholdes. Ved
2

·,
evt. hegning og kreaturafgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der
etableres passager til publikum i hegnene.
Frederiksborg Amtsråd kan fastsætte ordensregler for offentlighedens adgang i
området, herunder regler for hunde. Amtsrådet kan forbyde foranstaltninger og
aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten.
Frederiksborg Amtsråd kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte.

Plejebestemmelser
11. Det pålægges Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyreisen at foretage pleje
og buskrydning i fornødent
omfang. Der må ikke tilskudsfodres. Plejen skal indrette sig efter resultaterne af
en botanisk overvågning, som det pålægges Frederiksborg Amtsråd at foretage.
§

af de værdifulde plantesamfund ved kreaturgræsning

Frederiksborg Amtsråd har ret til at lade foretage naturpleje af privatejede dele af
fredningsområdet, herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af
beplantninger uden udgift for ejendommens ejer og med ejerens samtykke eller i
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det
fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsat frist og ellers
amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til
fast vej.
Frederiksborg Amtsråd kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade
naturen.
§ 12. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, at naturbeskyttelseslovens § § 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområdet i det
omfang, forholdet ikke er reguleret af fredningsbestemmelserne.

§ 13. Fredningsforslaget indebærer ikke foranstaltninger til naturgenopretning, der
kræver tilladelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven eller efter regler i anden
lovgivning.

§ 14. Dispensationer
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra §§ 2-11 i medfør af naturbeskyttelseslovens almindelige regler (§ 50).

Der er ikke under sagen fremkommet erstatningskrav.
Ejendommene matr.nr. 32 Bastrup By, Uggeløse og 20 k Ganløse By, Ganløse,
tilhører staten. Fredningen af disse ejendomme giver ikke anledning til erstatning.
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Ejendommene matr.nr. 5!l og 5 g Bastrup By, Uggeløse, tilhører Niels Bodilsen.
Det fredede areal af ejendommene udgør ca. 15,8 ha for matr.nr. 5 !l. Heraf er 14,4
ha omfattet af skovbeskyttelseslinien i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 17. Den
erstatningsberettigende
del af ejendommen udgør således ca. 1,4 ha.
For matr.nr. 5 g udgør den fredede del 0,2 ha, hvoraf 0,16 ha er omfattet af
naturbeskyttelseslovens
§ 17. Den erstatningsberettigende
del udgør således 0,04
ha.
Idet erstatningen vil være at fastsætte til kr. 1.000.00 pr. ha, opgøres det erstatningskrav, der herefter tilkommer Niels Bodelsen, til kr. 1.400.00 for matr.nr. 5 a
og kr. 40.00 for matr.nr. 5 d, eller ialt kr. 1.440.00.
Den tilkendte erstatning forrentes i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 39, stk. 3
fra denne afgøreIses dato, og indtil erstatningen udbetales, med en årlig rente, der
svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.
I medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 49, stk. 3 betaler staten 3/4 af de tilkendte
erstatninger, og Frederiksborg Amt betaler 1/4.
N ævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressateme for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til Fredningsnævnet.

Svend Melby

Ole Retoft

Frede Lundsteen
Thorkild Bendsen
Formand
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Vedr. FS. 9/02. Matr. nr. 5 a Bastrup by, Uggeløse, Allerød Kommune.
Ved skrivelse af 1. februar 2002 har Mølleåens Golf Klub som ejer af ovennævnte
ejendom

ansøgt

om fredningsnævnets

tilladelse

til udvidelse

af golfbanen

på

ejendommen.

Fredningsnævnet har modtaget en udtalelse fra Frederiksborg Amt i sagens anledning.
Det er heri oplyst om fredningsforholdene

på ejendommen:

"Arealer mellem Ganløse Eged, Krogenlund og Blåkærvej ønskes inddraget til
udvidelse af den golfbane, som i dag findes på nabo arealer mod øst. Den sydlige del af
området er omfattet af 2 fredninger, ligesom 2 enkeltstående træer i området er fredet.

•

Der er ikke fremsendt kortmateriale med ansøgningen .
En bræmme lige nord for Ganløse Eged (matr.nr. 20 d og 21 b Ganløse by, Ganløse) er
omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 13.2.1948, som bl.a. fastlægger flg.

bestemmelser for arealerne:
- arealerne (00') fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de nedennævnte bestemmelser
følgende indskrænkninger udelukkende kunne benyttes som
hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer, forsåvidt de hidtil har
været anvendt som saadanne.
- det er navnlig forbudt:
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- at opføre bygninger af enhver art (...) eller anbringe
andre indretninger, der kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster 0.1.
- at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige
jordsmon (..... )
Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:
(...) - at foretage beplantning på arealet ud over
vedligeholdelse af den eksisterende
at anlægge veje eller stier eller tilstå trediemand
vejrettigheder over arealet

- at udstykke de under fredningen inddragne
inddragne matrikelnumre eller dele heraf (...)

Arealerne nord herfor - jvf. vedlagte kort - er omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 1.6.1994 om fredning af Krogenlund
Mose med omgivelser. Denne kendelse fastsætter bl.a. følgende
bestemmelser:

•

§ 2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende
tilstand, og der må således ikke foretages
terrænændringer eller ændringer i den hidtidige
anvendelse af arealerne, og der må ikke sløjfes eller
anlægges nye skel, diger eller levende hegn, der kan
ændre eller sløre de nuværende markinddelinger. Der må
ikke opføres bebyggelse, tekniske eller friluftsmæssige
anlæg eller foretages udsigtshærnmende tilplantning (...).

§ 3. Det følger af § 2, at opdyrkede arealer må udnyttes
som hidtil. Der kan uanset fredningen foretages
sædvanlige landbrugsrnæssige driftsomlægninger, men
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der må ikke anlægges juletræs- eller pyntegrøntkulturer
eller andre flerårige afgrøder, etableres læhegn eller
foretages tilplantning med træer og buske, der kan virke
udsigtshæmmende. Der må ikke oprettes pelsdyr-, griseeIler fjerkræfarme, fasanerier o. lign. eller
drivhusgartnerier. Der må ikke etableres planteskoler,
frugtplantager eller koloni- og nyttehaver.
En række andre bestemmelser forbyder
terrænændringer, anlæg afveje og stier, hegning bortset
fra kreaturhegn, bebyggelse og andre skæmmende
indretninger, campingvogne, telte m.v.
Arealeme udgør en del af den såkaldte Farum Naturpark, og er en
vigtig del af et overordentlig værdifuldt, smukt og karakteristisk
tunneldallandskab, som bl.a. indeholder Bastrup Sø, Buresø samt
Krogenlund Mose, som er en helt særlig botanisk lokalitet.
Landskabet er udpeget som nationalt geologisk interesseområde, og i
regionplanen blandt andet som meget værdifuldt landskab. Arealerne
omfattet af den ældste fredning er endvidere afEU udpeget som
habi tatområde."

I Amtets udtalelse er tillige anført:
"Anvendelse til golfbane repræsenterer et anvendelsesskift, der ikke
er i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.

Der er ikke

fremlagt et projekt, men anlæg af golfbaner medfører
erfaringsmæssigt altid større og mindre terrænændringer, bl.a. til
etablering af bunkers, volde og lignende spilforhindringer samt til
etablering aftee-steder, greens m.v., der sker opsætning af flag og
skilte, ligesom der etableres beplantninger for at adskille de enkelte
fairways m.v.

4

Som det vil fremgå, er selve anvendelsesskiftet til golfbane i sig selv
i strid med fredningsbestemmelserne,

ligesom anlægget vil medføre

en række indgreb og foranstaltninger, som hver for sig ligeledes vil
være i strid med fredningsbestemmelserne.
På denne baggrund kan amtet slet ikke anbefale, at der meddeles dispensation
fra fredningeme til etablering af golfbane på de fredede arealer.

Det må iøvrigt bemærkes, at golfbanen har forskellige andre ekspansionsmuligheder på arealer udenfor fredede områder."

Fredningsnævnet har tillige modtaget en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening,
hvorefter en tilladelse anbefales på nærmere angivne vilkår.

Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet

enstemmigt i overensstemmelse

med Amtets anbefaling at det ansøgte ikke kan anses for foreneligt med fredningernes
formål. Nævnet meddeler derfor afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1.

Nævnets 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,

lokale foreninger og organisationer,

væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende

som har en

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
indsendes til fredningsnævnet.

Niels Olesen

Svend Melby
nævnets formand

og

