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KENDELSE
om fredning af

Tysmosen
i Ledøj e-Smørum kommune

afsagt den 26. september 2006 af Fredningsnævnet for København.

Den 25. november 2002 rejste Københavns amt forslag til fredning af Tys-
mosen i Ledøje-Smørum kommune.

Forslaget blev i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1, bekendtgjort
i Statstidende, Jyllandsposten og Berlingske Tidende den 10. januar 2003 og
i Søndagsavisen den 12. januar 2003.

Den 26. februar 2003 afholdtes i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 37,
stk. 3, offentligt møde vedrørende forslaget.

Fredningsnævnet har besigtiget området den 18. juni 2003.

Baggrunden for fredningsforslaget.
Fredningsforslaget omfatter 77 ha. Mosen har ikke tidligere været fredet.

Mosen har direkte sammenhæng med P~rsemosen og Høholm.

Der er udarbejdet en rammeplan for Vestegnens moser, og udgangspunktet
for planen er at søge at knytte områdets mange og forskelligartede interesser
sammen, samt styrke de biologiske spredningsmuligheder i området ved na-
turgenopretning og naturpleje.

e Formålet med fredningen er endvidere at muliggøre en mere struktureret
pleje afmosen.

Tysmosen rummer særdeles værdifulde botaniske lokaliteter med forekomst
afbl.a. Vandbrunrod, Skov-hullæbe og Kær-fuokurt. Flere af de værdifulde
lokaliteter er dog truet på grund aftidligere afvandingsarbejder og tilgroning
med buske, træer og højstauder. Tysmosen har endvidere et varieret dyreliv
og er især en vigtig lokalitet for sumpfugle.

Ved siden af den jordbrugsmæssige udnyttelse til afgræsning og småskov-
drift udnyttes mosen i dag først og fremmest rekreativt aflodsejere, om-
kringboende samt naturistlejrens beboere.

Dele af mosen og dens nære omgivelser udnyttes desudenjagtmæssigt.

Planlægningsforhold.
Tysmosen er i regionplanen udpeget som biologisk interesseområde
(kerne område og tillige som sårbart naturområde.)



Naturbeskyttelse
Hovedparten af Tysmosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med
generelle bestemmelser om beskyttelse af søer og moser. Dette medfører, at
der ikke må foretages ændringer i tilstanden herunder terrænændringer, be-
plantning og placering af bebyggelse.

Sagens behandling

I forbindelse med besigtigelsen har fredningsnævnet besluttet følgende:

Matr. nr. 19, Ih, lz, 2 l, 2 m og 2 n Nybølle by, Smørum, der er omfattet af
forslag til fredning afPorsemosen og Høholm i Høje Taastrup og Ledøje-
Smørum kommune, flyttes til nærværende fredning af Tysmosen.

Den del afmatr. nr. 4 a Ledøje by, Ledøje, der ligger syd for Vårens Rende
udgår af fredningen. I øvrigt følger fredningsgrænsen den, Københavns amt
har foreslået, dog at alleen til 0bakkegård ikke omfattes af fredningen. Der
henvises til særskilt detaiIkort.

Der fastsættes følgende

FREDNINGSBESTEMMELSER

§ 1 Fredningens formål

Det er fredningens formål

1. at beskytte og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier,

2. at skabe bedre indsyn over de fredede arealer fra de eksist~rende veje og
stier og

3. at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forplig-
telser til at beskytte naturen.

§2 Fredningsområdet

Fredningsområdet er på ca. 81 ha og fremgår af det til kendelsen hørende
fredningskort.

Området inddeles i 3 delområder

1. Bebyggelses- ogjordbrugsområder
2. Græsningsomrftder
3. Vådområder med rørsump, pilekrat og søer

Delområderne er vist på særskilt fredningskort.
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§ 3 Tilstandsændringer

Med mindre det er tilladt i særbestemmelserne for de enkelte delområder må
der ikke

1. foretages ændringer i terræn, vandstand og vegetationsforhold

2. opføres bygninger, opsættes skilte eller etableres andre anlæg, såsom ma-
ster, vindmøller, transformerstationer og lignende,

3. ske træfældning, buskrydning, hegning, jordbearbejdning, tilsåning, ny-
plantning, deponering eller afbrænding,

4. gødskes, anvendes sprøjtemidler eller fodres andefugle,

5. opgraves vilde planter.

6. Skilte skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

§ 4 Plejeplaner
Københavns amt udarbejder en plejeplan, der omfatte hele det fredede områ-
de. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, og derefter for 10 år ad
gangen. Plejeplanen kan indeholde bestemmelser om tilstandsændringer og
andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre-
og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre
de landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Plejeplanen kan fastsætte maksimal afgræsningsbelastning, således at græs-
ningstrykket afpasses efter jordbund og vegetation i de på områdekortet vi-
ste særlige områder i delområde 2, matr. nr. 6 n, 18 i, 20 d, 21 b, 24 c, 40 f,
56 i, 86 a, 86 b og 86 c Ledøje by, Ledøje. Ved reguleringen fastsættes græs-
ningstrykket, så det svarer til 0,5 ungdyr pr. ha i perioden fra 15. maj til 15.
oktober eller tilsvarende antal dyr i henhold til omregningstabellen fra
"Rette græsningstryk afhænger afmålet for plejen", maj 1997, Forsknings-
centret for Skov og Landskab, Miljø- og Emergiministeriet. Vedlagt som
bilag.

Der kan med det formål at forbedre vandmiljøet og levevilkårene for plante-
og dyrelivet foretages vandstandshævning. En eventuel fremtidig vand-
standshævning kan dog kun gennemføres, hvis vandløbsregulativet ændres,
jf. vandløbsloven.

Der skal gives grundejere, kommunen, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk forening og Friluftsrådet ret til at udtale sig om forslaget
til plejeplan.

Såfremt der er uenighed om forslaget, forelægges det for fredningsnævnet til
afgørelse.

§ 5 Tilsyn
Københavns amt fører tilsyn med, at fredningsbestemmelserne og plejepla-
nen overholdes.
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Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ulovlig eller skæmmende bebyggelse,
anlæg, oplagning m.v. fjernes, og kan, hvis påbud herom ikke er efterkom-
met inden fastsat frist, lade det gøre på ejerens bekostning. Kravet kan fore-
lægges fredningsnævnet til afgørelse.

§ 6 Særbestemmelser
Delområde 1
Området kan anvendes som hidtil efter de gældende planlægningsbestem-
melser for landzone. Eksisterende, lovlig bebyggelse og arealanvendelse kan
bevares og fortsætte.

Der må anvendes gødskning og sprøjtemidler i lovligt omfang.

Ny beplantning skal ske med danske arter af løvtræer og buske.

Når nåletræsbeplantninger afdrives, skal en eventuel genplantning ske med
en træart, der godkendes afplejemyndigheden.

Delområde 2
De afgræssede områder skal bevares og udvides til at omfatte hovedparten af
området med henblik på at genskabe det historiske eng- og overdrevsland-
skab.

Der må anvendes gødskning og sprøjtemidler i lovligt omfang på arealer,
der ikke er omfattet afNaturbeskyttelseslovens § 3.

Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering af læskure til dyr.

Delområde 3
De vådområder, der er under tilgroning, skal plejes med træudtynding og
kratrydning. -

Når granerne på det på områdekortet viste areal på matr. nr. 5 d Ledøje by,
Ledøje, afdrives, må der ikke genplantes. Afdrivning skal være gennemført
senest 1. marts 2015.

§ 7 Naturbeskyttelsesloven
Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fred-
ningsbestemmelser, kan foretages uden særlig tilladelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 3 (beskyttede n?-turtyper) samt § 17 ( skovbyggelinien).

Ledøje, den .2 ru, ~ . ,.z () C ~

J~~-W~~
Hans Chr. Poulsen

Formand

~~,
Udpeget af Københavns amt

. ..~ jiU CG- / .ecu r-s ~t,
Alice Pedersen

Udpeget af Ledøje-Smørum kommune
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Emnegruppe:
Landskabspjeje

Dato: Maj 1997

Blaa nr:
6.1-2

Det r~tte græsningstryk afhænger af målet med plejen
Græsningstryk i relation til plantevækst og fugleliv

Valg af græsningstryk afhænger af målet for græs-
ningsplejen. Et højt græsningstryk, eventuelt kombi-
neret med græsning i vinterhalvåret, har stor betyd-
ning for træ- og buskvegetation. Et moderat græs-
ningstryk, der resulterer i plantevækst i forskellig
højde, giver mange levesteder for sommerfugle og
andre insekter, fugle, krybdyr, mus og andre dyr. Ved
plejeopgaver bør græsningstrykket fastsættes ud fra
veldefmerede og målbare målsætninger.

Primærproduktion og fordøjelighed

Primærproduktionen er generelt lav på naturgræs-
gange, samrnenligqet med gødede og vandede kultur-
græsgange, og kan'variere meget fra år til år. Forårs-
og somrnertørke kan sætte produktionen helt i stå j en
kortere eller længere periode og medføre, at dyrene
må flyttes eller at der må gives tilskudsfoder. Kolde
forår kan sinke produktionen på strandenge og andre
våde,' kolde græsgange, således at udbindingen må
udskydes. På lavbundsarealer med begrænset plante-
vækst kan dyrene trampe de spirende planter i styk-
ker, således at væksten yderligere begrænses.

Vedvarende vækstfase

Der kan være store forskelle i primærproduktion og
fordøjelighed på samme type græsgang på forskellige
lokaliteter. Produktionen afhænger af jordens sur-
hedsgrad, næringsindhold, vandbindingsevne m.m.

(a .Desuden spiller den hidtidige. drift ~n stor rolle. Un-
'-W der græsnmg holdes vegetatIonen l en vedvarende

vækstfase, der giver friskt, næringsrig vegetation med
høj fordøjelighed. Får planterne lov til at sætte frø
eller visne, inden der sættes dyr på, falder så vel
fordøjeligheden som råprotein-indholdet. En vel-
græsset, moden græsgang giver en mere stabil pri-
mærproduktion end en græsgang under etablering.

N~[uJ'lype Pnmærprodul:lion
kg. l<lrsloflh~

Udnyut:ises-
~r~d

Foderenhedcr_
FE/ho

Dyreenheder
/h~

Det vejledende antal dyr pr. ha kan be-
regnes ud fra foderbehovet (se tabel 2)
x antal græsningsdage, sammenholdt
med produktionen af foderenheder pr.
hektar. Det anslåede antal justeres på
baggrund af en konkret vurdering af
arealet sammenholdt med målsætnin-
gen for lokaliteten.

Lyng og græshede
Nrermgsf<llhg, sur eng
Nænngsng loreng
Nrering~ng. fugtIg eng
Godet. vond~l !!t",~murl:

2000·';000
4000·5000
4000·5000
7000-8000
iO.OOO

J5·20';'f-
20-25%
25-30%
3D-50';:.
50·60%

250-400
600·S00
SOO-l 000
J 800-2800
., .100

Her er plantevækstens fordøjelighed 9fte lav på grund
af et stort indhold af dødt plantemateriale, og den kan
være domineret af planter, som græsningsdyrene ikke
gerne æder.

Udnyttelsesgrad og foderbehov

Kun en del af den årlige primærproduktion kan udnyt-
tes af græsningsdyrene. En del af plantevæksten vok-
ser så t~t ved jordoverfladen, at dyrene ikke kan få fat
iden. Tilvæksten på træer og buske kan også helt el-
ler delvis være uden for dyrenes rækkevidde. Hertil'
kommer, at en del af plantevæksten er forveddet og
dermed ufordøjelig for dyrene. Det gælder især hed-
ernes dværgbusksarnfund; hvor udnyttelsesgraden
derfor bør være lille. Se tabel 1.'

En voksen ko bruger 5-6 foderenheder (FE) pr. dag til
vedligeholdelse. Der går l FE pr. 2.5 I mælk, der pro-
duceres pr. dag. En ammeko med kalv producerer ca.
10 l mælk om dagen, hvilket giver et totalt foderbe-
bov på 9 FE pr. dag.

. .
Græsningstryk

Yoksen ko (sortbroget og tilsvarende slørrelse malkekvæg) 1.0
Kalve. første græsmngssæson (6-18 måneder) 0.5
Ungdyr(lS-30måncder) J,O
Ammeko (stor mce. charolnis. skovk=g og lign.) med,knlv J.6
Ammeko (mellemstor race, Jlereford, angus og lign.) med kniv 1,4
Ammcko (lille race, gullowny, skotsk højllllldskvæg, m.fl.)
med kniv 1.2
Voksne fåT og geder 0.15
Lnm og gedekid 0.07
Smil hcsleraccr og ponyer (islandske hes!C, nordbllkker og lign.) 0,8
Store hestemccr 1.5

Tabel 2. OmreglZingsjaktorerjor dyrearter og alders-
grupper til dyreenheder

0.25-0.5
0.6-0.8
0.8·1.0
2.0-3.0
3.0~~.0

Tabel j, Gennemsnitstal jor oveljordisk primælproc!lIktion m.ålt i kg
rorstajpr. ha,foresldet udnyttelsesgrad i% og omregneTTiI auraljoder-
enheder pr. ha samT vejledende græsningst1~'k udtrykt som antal dyre-
enheder pr. ha j'ed sO/lll1lergræslling i ca. J 60 dage.

© Ccpynght. Eflen:ryk i1d~etilladt.



Vegetationstilstand som mål

F?r at præcisere det ønskede græsningstryk i en græs-
nmgsaftale kan man fastsætte et mål for vegetationens
tilstand under eller efter græsningen. Det kan være
vegetationshøjden, mængden a~ førne (1agets tykkelse
og udbredelse), tilgroningsgrad m.m. Vegetationshøj-
den kan måles ved hjælp af forskellige græsmålere.

I Sverige anvendes mål for græshøjde, målt ved hjælp
af ~n græsmarkslineal, i en del græsningsaftaler. Her

. anbefales en græshøjde ved græsningsophør på under
3 cm for overdrev og enge, under 5 cm for fugtige enge
og under 7 cm for hØjstar-enge.

Fig. l. Måling med græsmarks-
linealen giver oplysninger om så-
vel højde som tæthed i vegetatio-
nen. Linealen er en hvid skive
med tydelig centimeterinddeling.
Skiven placeret I vegetationen, så-
ledes at den hviler påjordoverfla-
den. Den aflæses fra 5 meters af-
stand i hugsiddende stilling. Høj-
den aflæses idet ni~eau, hvor 50%
af skiven er skju.lt af vegetation.
Hervedfås et relativt inålfor, mængden afvegeration..
Kilde: Ekstam & Forshed 1996.

Plantediversitet

En moderat samlet stresspåvirkning (tørke eller
næringsstofmangel, forstyrrelse ved græsning) frem-
mer mulighederne for relativt artsrige samfund bestå-
ende af et- og toårige planter samt flerårige planter
med begra:ns.et vækstrate og lav statur.

I forsøg på Mols har et græsningstryk på ea. 0,3 dyre-
enheder pr. ha vist sig at være tilpas på tørre, nærings-
fattige hede- og overdrevsarealer. Målet er at etablere
modne græsningssamfund med typisk overdrevsvege-
tatio!'!, der samtidig tilgodeser ønsket om stor rumlig
struktur af hensyn til.sommerfuglepopulationer og
andre insekter. Ved sommergræsning er græshøjden
ved indbinding 3-5 cm, mens lyngflader og -tuer er op
til ca. 25 cm.

Ynglefugle på strandenge

På Tipperne er effekten af græsmng og høslær på antal-
let af yng1ende engfugle undersøgt over en længere
årrække. Engene græsses af ungkreaturer. De karakte-
ristiske engvadefugJe rødben, brushane, alm. ryle, vibe,
stor kobbersneppe og strandskade er afhænglge af :av
vegetation, det vil sige en drift baseret på græsning og/
eller slåning. Især alm. ryle, vibe og stor kobbersneppe
kræver større, iibne tlader med vidt udsyn for at kunne
yngle, mens rødben og brushane er mere tolerante overe

lo)ctlv,
Dnlhblhad
.n-.g.; .1
.. ,db ...... i
lø;u,ltltrw l

sI'DSI

Shganaa ~"V.S'
tenDnu; IDlG1tnod;rmu.t)

fald.nåa g,æsrwnv
(gr:ltme; baggtundsgtlllsning)

Fig. 2. Potentiel plaJltediversitet udtrykt som arts-
tæthed i relation til græsningstryk/samlet stress-
påvirkning

for hØjt græs. Tidspunkteme for høslæt og udbinding er
af stor betydning for fuglenes ynglesucees. Høslæt ska-
der æg såvel som unger, mens græsning særligt skader
ved at æggene trarnpes itu. Ved et græsningsrryk på 3.5
ungkrearurer, som er almindeligt på strandenge med
fenneskift, er der iagttaget nedtrampning af 14% af alle
reder pr. dag. Ved et græsningstryk på 1,5 ungk.reaturer
nedtrampes 6% af alle reder hver dag.

I relation til ynglen de engvadefugle er det vigtigt:

- at sikre en lav vegetation ved yngelsæsonens start
(lav græshøjae (under 5 cm) på indbindingstids-
punktet) .

- .at sikre tilstrækkeligt store åbne flader i yngel-
. sæsonen

- at holde vegetation lav omring vandhuller, grøfter
og i kystbræmmen

Skader på æglmld kan begrænses ved:

• sen udbinding, dvs. 31. maj, evt. kombineret med
fenneskift 20. juni og 4. juli

- lavt græsningstryk, mens der er reder med æg
- brug af' voksne dyr (kødvæg) eller stude, der bevæ-

ger sig mindre.
- brug affår

"-

Rita M. Buuensc!løn
Kilder:
R.M. Buttenschøn,1993: Plejemetoder og driftsfor-
mer i Naturplejebogen, C.H.Ovesen (ed.)~ Skoy- og
Naturstyrelsen.
Urban Ekstam & N. Forshed, 1996; Aldre foder-
marker. Naturvårdsverkets forlag, Stockholm.
J. Balsby Nielsen, ] 997: Hvordan måler vi kvalitet i
grønne områder? Skov & Landskabskonferencen
1997. Forskningseentret for Skov & Landskab.
Ole Thorup, 1997: Indlæg på seminar om landskabs-
pleje af holdt af Forskningscentret for Skov & Land-
skab den 17.-18. apri11997 j Ebeltoft.
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ERSTATNINGSAFG0RELSE
vedrørende

fredning af Tysmosen

Afsagt den 26. september 2006.

Ved en samtidig afsagt kendelse er Tysmosen i Ledøje-Smørum kommune
blevet fredet.

Generelt bemærkes, at gennemførelse afplejeplan skal ske ved forelæggelse
for grundejerne og i tilfælde af uenighed forelægges Fredningsnævnet. Ple-
jen af arealer i henhold til en plejeplan skal være omkostningsfri for den en-
kelte grundejer.

e Grundejerne fik ved skrivelse af 4. juni 2004 tilsendt de vedtagne frednings-
bestemmelser og blev anmodet om at fremsætte eventuelle erstatningskrav.

På baggrund af'de rejste erstatningskrav har fredningsnævnet ændret fred-
ningsbestemmelserne, således at fredningen kun tillader vandstandshævning
ved en ændring afvandløbsregulativet.

Det er endvidere blevet tilladt at gødske og sprøjte også i delområde 2, med-
mindre arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3

Forbudet mod afgræsning på visse områder er ændret til, at det vil være mu-
ligt i en plejeplan at begrænse græsningstrykket på enkelte ejendomme. (,

Der fremkom bemærlrning fra følgende:

Lodsejer.2
Elin Lindstrøm, nu tillige Poul Lindstrøm. Betinget adkomst til Lars
Eghøj Nielsen, matr. nr. 4a Ledøje by, Ledøje.
Ejerens advokat har for fredning af delområde 2 og 3 påstået erstatning med
2.280.300 kr. Det er anført, at en del er braklagt landbrugsjord med mulig-
hed for dyr~ng ved ombytning med anden landbrugsjord. Tabet er oplyst
at udgøre 150.000 kr. pr. ha.

Der er endvidere rejst ikke nærmere opgjorte krav på erstatning for vand-
standshævning og forbud mod gødskning og sprøjtning.

For tab ved forringede jagtlejeindtægter er rejst krav på erstatning med
500.000 kr:

Der er for tab vedrørende fredning af alleen og "fjernelse afbraklægning" er
rejst ik)<:enærmere opgjorte erstatningskrav.

For opsætning af stålhegn mod nabo er rejst et krav på 50.000 kr.
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Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Parterne har aftalt, at eventuel erstatning skal betales til sælgerne.

Fredningsnævnet udtaler:
Den vestlige del af ejendommen er i delområde 2. Den vestlige del heraf er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette er dog først sket efter, at den-
ne del af ejendommen blev braklagt efter EU-braklægningsstøtteordningen.
§ 3-beskyttelsen kan derfor ophøre, dersom ejeren senest 1 år efter braklæg-
ningens ophør påny bringer jorden i drift. Såfremt ejeren vælger dette, er der
ikke grundlag for erstatning, fordi der nu ikke mere i delområde 2 er forbud
mod lovlig gødskning og sprøjtning. Såfremt ejeren vælger at holde denne
del af ejendommen ude af produktion, forbliver den under § 3-beskyttelsen,
hvorfor der heller ikke i denne situation er grundlag for erstatning.

Den østlige del af ejendommen er i delområde 3. Denne del har hele tiden
været omfattet afNaturbeskyttelseslovens § 3. Der er derfor ikke grundlag
for erstatning.

Vandstandshævning ikke tilladt, medmindre der sker ændring af vandløbsre-
gulativet. Der er derfor ikke grundlag for erstatning'.

Fredningen indeholder ikke bestemmelser, som hindrer jagt.

På ejerens foranledning er alleen udgået af fredningen.

Fredningen medfører ikke krav om opsætning afhegn mod nabo.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 7

Lodsejer 4
Jens Kristian Frost, matr. nr. Sd Ledøje by, Ledøje, har i skrivelse af28.
juli 2004 nedlagt påstand om erstatning på 1.500.000 kr. vedrørende mang-
lende mulighed for slåning afhø, for forbud mod udlægning afvildtfoder,
for manglende mulighed for dyrkning afbiobrændsel, for forringede jagtmu-
ligheder og for vandstandsforøgelse med 15.000 kr. pr. år, kapitaliseret til
750.000 kr. og sa:nnne beløb for værdiforringelse.

Ved skrivelse af6. marts 2006 har ejerens advokat nedsat kravet, efter
at en del af det område, der oprindeligt indgik i fredningssagen, er taget
ud afforslaget, til 1.100.000 kr. Kravet er opgjort således:

Forringelse af jagt, skønsmæssigt fastsat till 0.000 kr. pr. år i 25 år 250.000 kr.

Manglende mulighed for brug afkom til jordskokker, brændsel m.m,
skønsmæssigt ansat til 10.000 kr. i 25 år 250.000 kr.

Værdi forringelse 600.000 kr.
1.100.000 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.



Fredningsnævnet udtaler:
Fredningen medfører ikke forringede jagtmuligheder, idet det bemærkes, at
der ikke i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må udlæg-
ges vildtfoder. Den begrænser ikke anvendelse af jorden i forhold til den
hidtidige anvendelse, idet det bemærkes, at det er tilladt i område 2 at gød-
ske og sprøjte i lovligt omfang. Det er ikke godtgjort, at ejendommens værdi
forringes.

Fristen for afdrivning af granerne er udskudt til 2015.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 8.

Lodsejer 5
Anker Adolf Bay Rasmussen, matr. nr. 6a Ledøje by, Ledøje har nedlagt
påstand om erstatning således:

Det fredede areal anvendes til "døgngræs" for gennemsnitlig 20 heste i peri-
oden maj til september.

Årligt tab, da der er forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af det
fredede areal:

Indkøb af ekstra foder til 20 heste i 4 måneder
433 kr. pr. hest 34.640 kr.

Ekstra arbejde: 4 timer daglig i 122 dage af 120 kr. 58.560 kr.

Ekstra tømning af mødding
I alt årligt tab

3.000 kr.
96.200 kr.

x aktuel kapitaliseringsfaktor for varige ulemper: Godt 20 1.924.000 kr.

eller
Erstatning for sprøjte-, gødsknings- og omlægningsforbud
på ca. 6,5 ha
generel fredningserstatning 2.000 kr. pr. ha x 7,5

433.335 kr.
15.000 kr.

Særlig ekstra tab på grund af indretning som
hestepensionsvirksomhed skønsmæssigt ansat til
ialt

. 1.000.000 kr.
1.448.335 kr.

samt omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Forbudet mod gødskning og sprøjtning er blevet begrænset til område 3.
Fredningen medfører derfor ikke, at der må indkøbes ekstra foder, eller at
staldgødningen ikke kan anvendes på området. Den indebærer heller ikke
begrænsning i muligheden for omlægning. En eventuel begrænsning i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 3 er fredningserstatningen uvedkommende.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 8.
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Lodsejer 6
Anna og Alexander Mauthner, matr. nr. 7 k Ledøje by, Ledøje, har
nedlagt påstand om erstatning for forbud mod fremtidig sprøjtning, gødsk-
ning og omlægning 107.334 kr
generel fredningserstatning 2.000 kr. pr. ha x 2,3 ha 4.600 kr.
ialt 111.934 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Der er ikke i område 2 længere forbud mod gødskning og sprøjtning. Fred-
ningen indebærer heller ikke begrænsning' i muligheden for omlægning.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 8.

Lodsejer 7
Jørgen Peter Schultz Petersen, matr. nr. 7a og 7c Ledøje by, Ledøje har
nedlagt påstand om erstatning således:
Et areal på 12 ha, der hidtil har været anvendt til græsningsfolde, kan kun
forventes anvendt til "luftningsareal" for hestene, og.der må derfor inddrages
nyt areal til græsningsfolde på de resterende arealer syd for gården, hvilket
vil medføre etablering af nye indhegninger. På erstatningsarealerne er der
indgået kontrakt om dyrkning af græs til Wrap-ensilage frem til1/l0-2007.
Kravet er herefter opgjort således:
Mistet forpagtningsindtægt ved inddragelse af ca. 6 ha "Wrap-arealer"
a 5.000 kr 30.000 kr.
Skønsmæssigt årligt tab ved opgivelse af forpagtede arealer
og efterfølgende inddragelse af ca. 6 ha "Wrap-arealer
li5.000 kr. (5 år) 30.000 kr

60.000 kr.

Aktuel kapitalisering for varige ulemper, 20 x 30.000 kr.
Kapitalisering for forpagtning, 5 x 30.000 kr.
Ekstraudgift til nye indhegninger
laIt

600.000 kr.
150.000 kr.

40.000 kr.
790.000 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Det fredede område udgør 6,4 ha. Fredningen medfører ikke begrænsning
for anvendelsen af den del af området på 4,1 ha, der er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Efter forbudet mod gødskning og sprøjtning er blevet
begrænset til område 3, medfører forbudet ikke tab for den resterende ejen-
dom.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 8.

Lodsejer 8
Johannes Andersen Nielsen, matr. nr. 7 d Ledøje by, Ledøje, har nedlagt
påstand om erstatning på 73.000 kr. vedrørende sprøjt-, gødsknings- og om-
Jægningsforbud samt generel fredningserstatning
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Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Der er ikke i område 2 længere forbud mod gødskning og sprøjtning.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 8.

Lodsejer 9
Steen Vesterager Nielsen, matr. nr. 7e Ledøje by, Ledøje, har nedlagt på-
stand om erstatning på 118.000 kr. vedrørende sprøjte-, gødsknings- og om-
lægningsforbud 100.000 kr.
Generel fredningserstatning 3.000 kr.
Manglende afgræsningsmulighed for heste samt
nedgang i jagtværdi, skønsmæssigt
Omkostninger til sagkyndig bistand

15.000 kr.
2.500 kr.

118.500 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Hele ejendommen er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor fred-
ningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Det bemærkes, at der
ikke i fredningsbestemmelserne er forbud mod jagt .

. Lodsejer 15
Harry Vesterager Nielsen, matr. nr. 18 i, 20d, 21b og 23a Ledøje by,
Ledøje, har nedlagt påstand om erstatning for sprøjte-, gødsk-
nings- og omlægningsforbud på ca. 2,1 ha 140.000 kr.
Erstatning for vedvarende græsningsarealer, registreret som
kultureng, 5,8 ha a 46.667 kr
Generel fredningserstatning 2.000 kr. pr. ha x 7,9

270.668 kr.
15.800 kr.

Særlig ekstra tab på grund af manglende afgræsningsmulig-
hed for heste samt nedgang i jagtværdi, skønsmæssigt 50.000 kr.

476.468 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Fredningen medfører ikke begrænsning for anvendelsen af den del af områ-
det, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Efter forbudet mod gødskning og sprøjtning er blevet begrænset til område
3, medfører forbudet ikke tab for denne ejendom.

Det bemærkes, at der ikke i fredningsbestemmelserne er forbud mod j agt.

Fredningserstatningen fastsættes som anført nedenfor side 9-10.
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Lodsejer 21
Gunnar Søren Knudsen, matr. nr. 9a, Nybølle by, Smørum har nedlagt
påstand om erstatning på minimum 50.000 kr., blandt andet vedrørende
manglende mulighed for fremtidig juletræsproduktion.

Ejendommen er afhændet til Jan Pedersen og Helle May Brønnum.

Fredningsnævnet udtaler:
Hele ejendommen er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor fred-
ningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ikke
erstatning.

Lodsejer 25
Karen Else Dora Rasmussen, matr. nr. 5 f og 5e Nybølle by, Smørum,
har nedlagt påstand således:
Erstatning for vedvarende græsningsarealer, registreret som
kultureng, 2,2 ha li 46.667 kr 102.667 kr.
Generel fredningserstatning 2.000 kr. pr. ha x 2,2 4.400 kr

_ 107.067 kr.

Hertil kommer godtgørelse af omkostninger til sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet udtaler:
Hele ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor fred-
ningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ikke
erstatning.

Lodsejer 26
Inge og Bent Ravn, matr. nr. 1 k, 1 re, 2 a, 2 I,2 m og 2 n Nybølle by,
Smørum, har nedlagt påstand om erstatning principalt på 20.000 kr. pr. ha,
subsidiært et beløb, der svarer til det, de andre lodsejere 1ar.

Fredningsnævnet udtaler:
Hele ejendommen er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor fred-
ningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ikke
erstatning.

Fredningsnævnets bemærkninger i øvrigt:
En del af det fredede område er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der
er sålydende:

"Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er
på over l00m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren
efter indstilling fra amtsrådet er udpeget som beskyttede.

Stk. 2. der må ikke foretages ændringer i tilstanden i
l)heder
2)moser og lignende
3)strandenge og strandsumpe samt
4)ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller iforbindelse med de søer,
der er nævnt i stk. l, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
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Stk. 3. der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignen-
de, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger iforbindelse med en sø eller
et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.
Stk. 4. J.\lfiljø-og energim inisteren kan fastsætte regler om gødskning på are-
aler, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af
gødskning, der må tilføres disse araler, og forbud mod gødskning. /I

Det område, der er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3, fremgår af ved-
lagte kortbilag.

Fredningserstatningernes udmåling:
Arealer. der ejes af en offentlig myndighed.
Der ydes ikke erstatning for fredning af disse arealer.

Arealer. der er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Der ydes ikke erstatning for fredning af disse arealer.

Øvrige arealer:
Der ydes en erstatning på 3.200 kr. pr. ha, mindst 3.200 kr. pr. ejendom.

For landbrugsarealer ydes er erstatning på 40.000 kr/ha, dog mindst 3.200 kr., i det
omfang, fredningen indeholder forbud mod gødskning og sprøjtning. Dette gælder
dog ikke arealer i delområde 1 og 2, hvor der ikke er sådant forbud.

For muligheden for begrænsning af afgræsning ydes en erstatning på 5.000 kr. pr. ha
på områder, som ikke permanent er dækket med vand.

Erstatningerne fastsættes herefter således:

Lodsejer 1
Anton Adolf Vilhelm og Lis Sass, matr. nr 12a Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 1,5 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskytte1seslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 2
Elin og Poul Lindstrøm, matr. nr. 4a Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 6,0 ha. 0,8 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 5,8 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr. pr.
ha eller, 18.560 kr.

Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 10.000 kr., idet indsigelse mod forbud mod gødskning og sprøjtning har medført,
at forbudet er blevet begrænset til område 3. Københavns amt har endvidere frafaldet
fredning af alleen til Øbakkegård.

Ejernes advokat og landboorganisationen har anvendt megen tid under fredningsfor-
slagets behandling, dog uden betydning ud over det ovenanførte.
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Lodsejer 3
Ulla Margrethe og Peter Speldt, matr. nr. lSh, 6Se, 49d, S4c og 38f alle Ledøje
by, Ledøje.
Ejendommen er på 1,4 ha. 1,2 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 0,2 ha er beliggende i delområde 3. Der ydes erstatning for forbud mod
gødskning og sprøjtning med 8.000 kr.

Lodsejer 4
Jens Kristian Frost, matr. nr. Sd Ledøje by, Ledøje
Ejendommen er på 3,6 ha. 2,2 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 1,4 ha er beliggende idelområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr. pr.
ha eller 4.480 kr.

Der ydes erstatning for afdrivning af graner senest 2015 med 5.000 kr.

Den samlede erstatning udgør herefter 9.480 kr.

Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistande med 4.000 kr.

Lodsejer S
Anker Adolf Bay Rasmussen, matr. nr 6a Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 7,7 ha. 1,1 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 6,6 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr. pr.
ha eller 21.120 kr.

Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 2.000 kr.

Lodsejer 6
Anna Ingrid Mauthner, matr. nr. 7k Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 2,9 ha. Den er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med
3.200 kr. pr. ha eller 9.280 kr.

e Efter naturbeskyttel"seslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 2.000 kr.

Lodsejer 7
Jørgen Peter Schultz-Petersen, matr. nr 7a og 7c Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 6,4 ha. 4,1 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 2,3 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr. pr.
ha eller 7.360 kr.

Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 2.000 kr.

Lodsejer 8
Johannes Andersen Nielsen, matr. nr. 7d Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 1,5 ha. 1,3 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 0,2 ha er beliggende idelområde 2. Der ydes mindsteerstatning med 3.200
kr.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 2.000 kr.

e· Lodsejer 9
Sten Vesterager Nielsen, matr. nr. 7e Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 0,4 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Der ydes ikke erstatning for sagkyndig bistand, dels fordi det ikke er oplyst, hvori
denne har bestået, dels fordi den ikke har givet anledning til erstatning.

Lodsejer 10
Per Mogens Baad, matr. nr. 46c, 64b og 33d alle Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 0,6 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 11
Andelsselskabet Salomico vi Tove Klargaard, matr. nr. 37c Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 0,2 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 12
Boris Nørgaard og Susanne Kjeldsen, matr. nr. 55b Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 0,2 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 13
Andelsselskabet Salamico vi Mette Welander, matr. nr. 29a Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 2,5 ha. 1,5 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 1,0 ha er beliggende i delområde 1. Der ydes erstatning med 3.200 kr.

Lodsejer 14
Birthe og Ewald Andersen, matr. nr. 6n Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 2,2 ha. Den er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, .
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Ej endommen er omfattet af mulighed for begrænsning af afgræsning. Der ydes en er-
statning på 5.000 kr. pr. ha, eller 11.000 kr., herfor.

Lodsejer 15
Harry Vesterager Nielsen, matr. nr. 20d, 21b, 23a og 18i alle Ledøje by, Ledøje
Ejendommen er på 8,1 ha. 5,9 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 2,2 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr. pr.
ha eller 7.040 kr.

5,9 ha er omfattet af ejendommen er omfattet af mulighed for begrænsning af afgræs-
ning. Der ydes en erstatning på 5.000 kr. pr. ha, eller 29.500 kr., herfor.
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Den samlede erstatning udgør herefter 36.540 kr.

Efter naturbeskyttelseslovens § 47 ydes endvidere godtgørelse for sagkyndig bistand
med 2.000 kr.

Lodsejer 16
Henning Bay, matr. nr. 40f, 56i og 48f alle Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 2,3 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning bortset fra, at 1,9 ha er af ejendommen er omfattet af mulighed for be-
grænsning af afgræsning. Der ydes en erstatning på 5.000 kr. pr. ha, eller 9.500 kr.,
herfor.

Lodsejer 17
Lars Arp-Hansen, matr. nr. 86a, 86b, 86c og 24c alle Ledøje by, Ledøje.
Ej endommen er på 5,3 ha. 4,3 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 1,0 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr.

Ejendommen er omfattet af mulighed for begrænsning af afgræsning. Der ydes en er-
statning på 5.000 kr. pr. ha, eller 26.500 kr., herfor.

Lodsejer 18
Jesper Due Hansen, Anita Nielsen og Ole Smedegaard Hansen, matr. nr. 8fLed-
øje by, Ledøje.
Ejendommen er på 0,4 ha. 0,3 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 0,1 ha er beliggende i delområde 3. Der ydes erstatning med 4.000 kr. for
forbud mod gødskning og sprøjtning.

Lodsejer 19
Edelgave Gods APS, matr. nr. 22c Ledøje by, Ledøje.
Ejendommen er på 4,0 ha. Den er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 20
LedøJe-Smørum kommune, matr. nr. 7000t Ledøje by, Ledøje og matr. nr. 7000e
Nybølle by, Smørum.
Der er tale om arealer i offentligt eje.

Lodsejer 21
Jan Pedersen og Helle Mary Brønnum, matr. nr. 9a Nybølle by, Smørum.
Ejendommen er på 0,9 ha. Den er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 22
Erik og Solveig Hansen, matr. nr. 9b og 9d Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på 1,9 ha. Den er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.
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Lodsejer 23
Jacob Kenneth Jensen, matr. nr. 7c, Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på 2,1 ha. 1,1 ha heraf er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 1,0 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes erstatning med 3.200 kr.

Lodsejer 24
Ib Rasmussen, matr. nr. 20, Sg og Sd alle Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på 6,1 ha. 6,0 ha heraf er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Resten på 0,1 ha er beliggende i delområde 2. Der ydes mindsteerstatning med 3.200
kr.

Lodsejer 25
Karen Else Dora Rasmussen, matr. nr. Sf og Se Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på 3,2 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes' derfor ik-
ke erstatning.

e Der ydes ikke erstatning for sagkyndig bistand, fordi den ikke har givet anledning til
erstatning.

Lodsejer 26
Bent og Inge Ravn
matr. nr. lk, læ, 2a, 21,2m og 2n alle Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på 9,4 ha. Den er i sin helhed omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 27
Michael Rino Kriigermejer, matr. nr. 19 og lz Nybølle by, Smørum
Ejendommen er på O, l ha. Den er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor fredningen ikke medfører begrænsning i dens anvendelse. Der ydes derfor ik-
ke erstatning.

Lodsejer 28
Københavns Energi, matr. nr. Ih, Nybølle by, Smørum.
Ejendommen er i offentligt eje. Der ydes derfor ikke erstatning.

De samlede erstatninger udgør herefter 174.140 kr. Hertil kommer 34.000 kr. til sagkyn-
dig bistand.

Ledøje, den .;z ~/&1,.-Zco & k\æLr.w~~
Hans Chr. PoulsenH:Ø; FormanM~IS-dl~~

Ole ~~ .. Alice Pedersen
Udpeget af Københavns amt Udpeget af Ledøje-Smørum kommune
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~l , FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, den 2. maj 2003
FRS nr. 16/03 BH

Anker Bay Rasmussen
Gammelgård Hestepension
Ledøje Sdr. gade 15
2765 Smærum

S'- Modtaget i
KOV-og Natu rstyrelsen

B 5 MAJ 2892
Sk Modtaget i

OV- og Naturstyrelsen

O5 MAJ 2003

'. Vedr. dispensation til hesteafgræsning m.v. på matr .nr. 6 A Ledøje By, Ledøje.

I skrivelse af 3. april 2003 har De ansøgt om dispensation til afgræsning med heste,
bekæmpelse af ukrudt og giftige planter for heste og udkørsel af kunstgødning.

Ejendommen er omfattet af fredningsforslaget vedrørende Tysmosen, hvorefter der
ikke må afgræsses med heste, gødskes m.v.

Københavns amt har i skrivelse af 8. april 2003 anbefalet, at der meddeles dispensa-
tion til det ansøgte på betingelse af, at der ikke sker afgræsning m.v. i de egentlige
vådområder .

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte, dog ikke i de mose-
områder, som er vist på vedlagte rids.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

k~fv;fi21~
Hans Chr. Poulsen

formand

'_kov- ogNaturs~YJelsen
J.nr. SN 2001 d l1.l y~.,L - O O Z 3
Akt. nr. S- --.... Bil.
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·( ~REDNINGSNÆYNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

~E6.NR."VI

Gladsaxe, den 13. marts 2006
FRS nT. 3/06 BH

'.'

Københavns amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Jr. nr. 9874435-02 - opførelse af fåreskur på ejendommen, matr.nr. 12 a Ledøje
By, Ledøje, Ledøje-Smørum kommune, omfattet af fredningsforslaget for Tys-
mosen.

De har i skrivelse af 13. januar 2006 på vegne Ledøje Fårelaug søgt om lovliggørende
dispensation til et allerede opført f'areskur på ejendommen matr. nr. 12 a Ledøje by,
Ledøje.

Ansøgeren har anført, at huset måler 4x5 meter og har en taghældning på 60 grader.
Højde til tagryg er 3,50 meter. Huset er beklædt med profilbrædder, ubehandlede og ta-
get med sorte stålprofilplader. Der er et lille høloft. Det er endvidere oplyst, at det er
nødvendigt med et skur til opbevaring af foder m.v, ligesom fårene skal kunne lemme
indendørs på grund af ræve. Det påregnes, at skuret skal afløses af et visuelt pænere
skur.

Arealet, hvorpå skuret er opført, er omfattet af forslag til fredning afTysmosen, hvor-
efter der ikke må opføres bygninger.

Det fremgår af Københavns amt, Teknisk forvaltnings skrivelse af 13. januar 2006:

"

Vurdering

Det planlagte fårehold vil medvirke til pleje af det pågældende areal, der fremstår som
en tilgroet mose. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastholdes et dyrehold på area-
let. Det vurderes, at der kan opføres etfilreskur på ejendommen i normal størrelse til
det mindre antal dyr. Et sådantfåreskur bør ikke være jordfæstet og skal fjernes fra
det fredede areal, nårfåregræsningen ophører, eller når der opnås mulighed for pla-
cering uden for det fredede areal.

Tidligere behandling

Amtet·har forud forfredningsforslaget indgået en aftale med ejeren af ejendommen om
græS71l71gcifarealet. Denne ciftale har Ikke været tilstrækkelig. l det sene efterår viste
der sig mulighed for Fårelau,?et k.unnepåtage sig at {ifgræsse arealet.



.,
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Side 2/2
Da Fårelauget har været i en nødsituation, har amtet under de givne omstændigheder
accepteret et primitivt midlertidigt læskur på arealet under forudsætning af efterføl-
gende godkendelse af Fredningsnævnet.

Indstilling

Det indstilles, at der dispenseres til et midlertidigt fåreskur i normal størrelse. "

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, lov-
liggørende dispensation til det opsatte skur til udgangen af juni 2006, hvor skuret skal
være fjemet.

Fredningsnævnet er sindet at meddele dispensation til et mere diskret skur, såfremt der
måtte blive fremsendt ansøgning herom.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenæ\llet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær\ærenæ frednings-
næVI\ der videresender den til Naturklagenævntt.

Det er en betingelse for Naturklagenævntts behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenavnet, der vil sende en opkrævring på geby-
ret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet Naturklagenævmi vil ikke påbegyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenæ\llets hjemmeside www.nkn.dk.

II ;()f) r-z=> 'JtI~ 't~/ (();~i!.::st-~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.


Ledøje Fårelaug
v. Jørgen Grønlund
Øbakkevej 8
2765 Smørum

ModfaQet i
SkOV- og Naturstyrelsen

1 5 MAJ 2006

Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI/: 33955700
Fax: 33955769
X.4oo: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mail: nkn@nhz.dk

O 5 MAJ 2D~~
J.nr.: 03-121/150-0012
LTP

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Fredningsnævnet for København har den 13. marts 2006 i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt lovliggørende dispensation fra
fredningsforslaget for Tysmosen til bibeholdelse af et fåreskur på
ejendommen matr.nr. 12a, Ledøje By, Ledøje, indtil udgangen af juni må-
ned 2006.

De har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Klagen er modtaget i
fredningsnævnet den 12. april 2006.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 87, stk. l, er klagefristen 4 uger fra
den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Afgørelsen må antages at være med-
delt dagen efter afsendelsen. En klage skal, for at være rettidig, være
modtaget i fredningsnævnet den 11. april 2006.

Da klagen således er indkommet efter klagefristens udløb må Naturklage-
nævnet afvise at behandle klagen.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets veg-
ne, jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

~'~(~ ~\PJ~7h
Mikkel Schaldemose / Lisbeth Toft- Petersen

viceformand fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.

mailto:nkn@nhz.dk


NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, 1360 København K
/

SCAN"NET
TI/: 33955700
Fax: 33955769
XAoo: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mai!: nkn@nkn.dk

Ledøje Fårelaug
V/formand Jørgen
Øbakkevej 8
Ledøje
2765 Smørum

o 7 JULI 2006
Grønlund t'

Modtage I
Skov- og Naturstyrelsen

- 2 AUG. 2006

J.nr.: 03-121/150-0015
LTP

• Fredningsnævnet for København meddelte Dem den 13. marts 2006 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, lovliggørende dispensation fra
fredningsforslaget for Tysmosen til bibeholdelse af et fåreskur på
ejendommen matr.nr. 12a, Ledøje By, Ledøje, indtil udgangen af juni må-
ned 2006. De påklagede i brev af 10. april 2006 afgørelsen til Natur-
klagenævnet.

Naturklagenævnet afviste den 5. maj 2006 at realitetsbehandle Deres
klage, idet klagen var indkommet i fredningsnævnet den 12. april 2006,
dagen efter klagefristens udløb. Nævnet lagde herved til grund, at af-
gørelsen måtte antages at være kommet frem til Dem dagen efter afsen-
delsen, dvs. den 14. marts 2006.

De har i brev af 24. maj 2006 anmodet Naturklagenævnet om at genoptage
sagen, idet De har anført, at De først har modtaget fredningsnævnets
afgørelse den 15. marts 2006.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

En allerede afgjort sag kan genoptages, hvis der foreligger væsentlige
oplysninger, som - hvis de havde foreligge oprindeligt - kunne have
ført til en ændret afgørelse. Genoptagelse vil endvidere kunne finde
sted, såfremt afgørelsen er behæftet med retlige mangler.

Fredningsnævnet har på Naturklagenævnets foranledning oplyst, at næv-
nets afgørelser altid afsendes den dag, de er dateret, og altid som A-
post.

::,kJ':>- J'L I ~ J::>-:> ~ 1
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Københavns Amt og Ledøje-Smørum Kommune har således også overfor nævnet
oplyst, at afgørelsen er modtaget i henholdsvis amtet og kommunen den
14. marts 2006.

På baggrund af disse oplysninger må Naturklagenævnet fastholde den
trufne afgørelse q~ 5. maj 2006 og nævnet finder herefter ikke grundlag
for at genoptage sagen med henblik på realitetsbehandling af Deres kla-
ge.

Mikkel Schaldemose / Lisbeth Toft-Petersen

Viceforrnand fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø.
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



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

Den 17. december 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-062-2017 – Ansøgning om tilladelse til at etablering af cafe og til opførelse og lovliggø-
relse af shelters m.v. på ejendommen matr. nr. 29a Ledøje By, Ledøje, beliggende Nybøllevej 
21, 2765 Smørum, Egedal Kommune. 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 12. september 2017 via Egedal Kommune modtaget en 
ansøgning, hvorefter der søges om lovliggørelse og dispensation i relation til en række forhold på 
ejendommen. Af det i forbindelse med henvendelsen fremsendte ansøgningsmateriele fremgår blandt 
andet:

”Danske Naturister købte den matr. 29a og 37c i Ledøje By, Ledøje fra Andelsselskabet Solamico 
den 9. april 2016.  

Danske Naturister ønsker at fortsætte og udvikle den hidtidige drift af naturistpladsen på arealet in-
den for rammerne af arealets karakter og den offentlige regulering. I udviklingen af arealet lægger 
Danske Naturister vægt på: 

 At arealet kan bruges til afholdelse af naturistaktiviteter som møder, kurser og sociale aktiviteter
 At arealet ikke mindst om sommeren kan fungere som en rekreativ mulighed for naturister i ho-

vedstadsområdet 
 At arealet kan bruges som en mindre campingplads i sommermånederne med hovedvægten lagt 

på bløde campingformer som telte og lign. 
 Vi er åbne over for at området i perioder kan bruges af ikke naturister, så længe der er respekt for 

at det er et clothes optional område.  
 At arealet kan bruges som udgangspunkt for ture i det fredede moseområde og til videreformid-

ling af naturoplevelsen 
 At arealet lokalt kan opleves som et tilbud. Det kan f.eks. være i form af naturture, petanque og 

saunagus mv. Danske Naturister er interesseret i at samarbejde med lokale organisationer som 
Ledøje Bylaug og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Egedal, samt Friluftsrådets 
lokal kreds Nord Storkøbenhavn med flere. 

En række forhold sætter naturlige grænser for udnyttelsen af området: 
 Det er et naturligt vådt område, fordi det ligger så tæt på og i en mose. Det gælder ikke mindst i 

vinterhalvåret. 
 Der har i den hidtidige campingtilladelse været tilladelse til 50 campingenheder. Vi har ikke no-

get ønske om at ændre herpå. 
 Der er et begrænset antal på ca. 25-35 parkeringspladser tilknyttet til pladsen. 

…

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Ejendommen er omfattet af fredningen af Tysmosen. Det mest af ejendommen herunder bygningerne 
ligger i delområde 1 i fredningen, der er bebyggelses- og jordbrugsområder. Det er i Naturklagenæv-
nets afgørelse af 26. marts 2010 besluttet, at den lovlige anvendelse af delområde 1 kan fortsætte. I 
samme afgørelser er under afsnittet om friluftsliv nævnt, at der er en naturistlejr, der sammen med 
lodsejere og andre i nærområdet udnytter området rekreativt.  

I forbindelse med Danske Naturisters overtagelse af området og for at kunne realisere vores planer 
for en videreudvikling af området skal søges om følgende tilladelser og dispensationer i forhold til 
fredningen, i forhold til landzonetilladelse og campingtilladelse: 

…

2. Ansøgning om lovliggørelse af genopført fælleshus 
Tysmoses fælleshus brændte i 2011. Det er efterfølgende blevet genopført på fundamentet, og med 
samme areal som det tidligere fælleshus. Danske Naturister har efter overtagelse af ejendomme ikke 
kunnet finde dokumentation for, at der er givet byggetilladelse til genopførelse af fælleshuset. Der 
søges derfor om lovliggørelse af byggeriet i forhold til fredningen og i forhold planlovens og bygge-
lovens bestemmelser. Der henvises bl.a. til vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om lovliggørelse 
af ulovligt byggeri fra juli (2014http://bygningsreglementet.dk/file/495601/lovliggoerelse_af_ulov-
ligt_byggeri.pdf). 
 
Fælleshuset har en vigtig understøtte funktion i forhold til brugen af arealet. Det er samlingssted ved 
dårligt vejr, og giver mulighed for at gennemføre aktiviteter i vinterhalvåret. 

3. Ansøgning om indretning af cafe i fælleshuset 
Der ansøges om tilladelse til at drive cafe i fælleshuset. Med arealets overgang fra at være baseret på 
en gruppe af fastliggende campister til en mere blandet gruppe af besøgende virker den driftsform 
som den mest hensigtsmæssige. 
 
Fysisk:  
Selve huset indeholder afskærmet køkkenareal (Ca. 2 x 7 meter) der er selve cafeen. Resten af huset 
indrettes med cafeborde og stole, sofagruppe og nogle barstole langs bardisk. Indendørs vil der være 
ca. 30 siddepladser. Huset indrettes lidt retro og der opsættes et galleri af sjove gamle plakater på 
væggene. På sigt tænkes etableret et lille scenerepos under nuværende sofagruppe. Selve huset er ca. 
7x11 meter. 

…

4. Etablering af 2-3 shelters 
For at sikre mulighed for friluftsfolk under enhver form, er der etableret en shelterplads, hvor der er 
opført en ny shelter i delområde 1 til erstatning for shelteret, i delområde 3 der nu er fjernet. Der på-
tænkes at opføre yderligere en til to shelters mere her. Hver shelter har plads til 4 personer. 

…
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Bilag 2: Plan over det nuværende fælleshus  

 

Bilag 3 – Plan over den fremtidige cafe 
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Bilag 4: Oversigtstegning over samtlige bygninger og befæstede arealer på ejendommen. 
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Bilag 5: Beskrivelse af nuværende og planlagt anvendelse af de forskellige bygninger og ube-
byggede arealer, herunder udendørs oplag, parkeringspladser, m.v. 
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1. Fælleshus 

Tidligere: Brugt som køkken for turister og fælles mødes sted for fastligger og turister. Fæl-
leshuset blev også brugt til møder og diverse events. 

Fremtid: Vi ønsker at bruges det tidligere fælleshus til Café, da vi ser det som et naturligt 
omdrejningspunkt for pladsens fremtidige brugere.  

Til fælleshuset er det en lille gårdhave med flise belægning og hegn rundt om. 

… 

11: Shelter plads 

Fremtid: Vi ønsker at opfører 2-3 shelters på denne plads. 

I forbindelse med ovennævnte materiale er endvidere fremsendt fotos af blandt andet eksisterende 
fælleshus og de ansøgte shelters, der er udført i træ. 

Høringssvar:

Egedal Kommune har som pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen i et skriftligt indlæg af 12. sep-
tember 2017 angivet:

”Ved ansøgning af 18.7.2017, med supplerende materiale af den 25.8.2017 er der søgt Egedal kom-
mune om tilladelse til at ændre eksisterende klubhus til café, lovliggøre et shelter, samt at opføre 2-3 
sheltere mere. Der er ligeledes ansøgt om campingtilladelse.  
 

Campingplads 

Ejendommen har været benyttet til campingplads siden 1950èrne og var ejet af naturistforeningen 
Solamico. Pladsen har ikke været benyttet i denne sæson bl.a. på grund af problemer med drikkevan-
det. Ejendommen er herefter solgt til Danske Naturister, der ønsker en mere åben benyttelse, med 
færre fastliggere og flere daggæster og gæster med telt. I den forbindelse ønsker de, at indrette 
klubhuset til café og etablere sheltere. Pladsen er beliggende i lavbundsareal, hvilket medføre en pro-
blematik i forhold til tunge campingvogne, ligesom grusvejen til pladsen ikke er særlig egnet til store 
vogne. Ejendommen har campingtilladelse til 50 enheder, hvilket der også ønskes fremover. Da der 
er nye ejerforhold, kræver det en ny udlejningstilladelse, før de nye ejere kan drive campingpladsen. I 
den forbindelse skal Fredningsnævnet høres. 
 

Klubhus/café 

Det tidligere klubhus er brændt og genopført i 2005. Klubhuset er indskrevet i BBR-registret som 
bygning 2 og 3 – opholdsrum og veranda, men fremstår som en samlet bygning. Klubhuset ønskes 
ændret til café, med servering af lette retter og udskænkning af drikkevare, herunder er der søgt om 
alkoholbevilling. Cafeen tænkes først og fremmest benyttet af campingpladsens gæster, herunder 
gæster med dagsbillet, men vil kunne benyttes af alle. Vi vurderer at ændringen kræver landzonetilla-
delse og dispensation fra Fredningsnævnet, da vi vurderer at en café er en væsentlig ændring i for-
hold til klubhus.   
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Den beskrevne ønskede benyttelse, vurderes dog ikke, at påvirke området væsentligt mere intensivt, 
men vi vurderer, at der bør stilles vilkår om benyttelsen, således at cafeen ikke kan benyttes på en 
måde der belaster området mere end hidtil, herunder at der ikke kan afholdes private fester og andre 
arrangementer, der ikke relaterer sig til brugen som campingplads. Hvis der igen opstår behov for 
klubhus, bør der være vilkår om, at cafeen kan ændres tilbage til klubhus, således at det ansøgte ikke 
udleder behov for et nyt klubhus.

Shelter 

Shelterne er/ønskes etableret i nærhed med den ønskede teltplads i forbindelse med, at campingplad-
sen ønskes benyttet mer til kortvarige ophold, end til fastliggere, som tidligere var dominerende på 
pladsen.

Ejendommen er en ejendom uden landbrugspligt på 25.465 m2.

I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt følgen-
de bygninger:  

bygning 1: anden bygning til fritidsformål på 17 m² – omklædning bygning 2: anden bygning til fri-
tidsformål på 29 m²– opholdshus bygning 3: anden bygning til fritidsformål på 50 m² - overdækket 
veranda bygning 4: udhus på 24 m² bygning 5: udhus på 11 m² badehus med badstue bygning 6: an-
den bygning til fritidsformål på 40 m² 

Fredning 

Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 26.9.2006, og Naturklagenævnets afgørelse af 
26.3.2010. 

Formålet med fredningen er jf. § 1 
 at beskytte og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier, 
 at skabe bedre indsyn over de fredede arealer fra de eksisterende veje og stier, og 
 at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtigelser 

til at beskyttenaturen. 
 
Ejendommen er omfattet af delområde 1, der er bebyggelses- og jordbrugsområder. Lovlig anvendel-
se af området kan fortsætte. 

I § 3. bebyggelse m.m. står: Der må ikke opføres bygninger eller etableres andre anlæg og konstruk-
tioner, såsom master, vindmøller, transformerstationer, jagtstiger, jagttårne, skydeskjul, foderhuse og 
lignende. 

Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven. 

Kommuneplan 2009–2021 fra Egedal Kommune 
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 – 2021 udlagt i område Lavbundsområder, natur-
beskyttelse – Tysmosen, Vestskovskilens forlængelse, Landskabskarakterområde – Værebro å, Beva-
ringsværdige landskaber - Porsemosen og Tysmosen med rørskov og pilekrat, fritidszone 1. 
Herudover er en del af ejedommen mose, men ikke hvor klubhus og sheltere ønskes placeret.

Kommunens vurdering 
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Egedal kommune anbefaler at Fredningsnævnet godkender ændringen af klubhus til cafe, med vilkår 
om, at cafeen ikke kan benyttes til særarrangementer og fester der ikke har relation til campingplad-
sen, og at bygningen skal tilbageføres til klubhus, hvis dette behov opstår. 

Det ansøgte vurderes at være en acceptabel udvikling af en eksisterende campingplads, trods denne 
ikke har været i brug i denne sæson. 

Egedal kommune vurderer, at de nye udlejeres ønske om campingpladsen imødeser fleres benyttelse 
af området, uden at ejendommen samlede anvendelse skønnes intensiveret. 

Vi vurdere ligeledes at shelterne bør godkendes, da de har et beskedent omfang og understøtter den 
mere midlertidige benyttelse med telte i stedet for mange fastliggere.”

Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 19. september 2017 oplyst, at de støtter det ansøg-
te, idet det sikrer den fremtidige drift af et vigtigt friluftsområde, og det vil sikre en bedre benyttelse 
ved anlæg af flere små sheltere. 

Miljøstyrelsen har den 18. september 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angi-
vet: 

”Der søges om dispensation til opførelse af 2 – 3 sheltere, lovliggørelse 1 shelter samt ændring af et 
eksisterende klubhus til cafe på en ejendom omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 
2010 om fredning af Tysmosen. Ejendommen er beliggende i fredningens delområde 1 og 3 (se ne-
denstående kortudsnit).

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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Udsnit af fredningskortet visende ejendommen matr. nr. 29a Ledøje By, Ledøje

Det fremgår af ansøgningen, at et eksisterende klubhus ønskes ændret til cafe, men det fremgår ikke 
at denne ændring medfører udvendige ændringer af huset. Kommunen oplyser i sin udtalelse til fred-
ningsnævnet, at det er kommunens vurdering, at ændringen af anvendelsen fra klubhus til cafe er en 
væsentlig ændring, der kræver dispensation fra fredningsnævnet.

…

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. … 
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at nævnet forstår den fremsendte ansøgning således, at 
der søges om fredningsnævnets dispensation i relation til en eksisterende bygning, der indtil nu har 
været anvendt som ”fælleshus”, som nu ønskes anvendt som café, om nævnets dispensation til etable-
ring af 2 -3 nye shelters samt lovliggørelse af et tidligere opført shelter. Om fælleshuset er det oplyst, 
at det blev genopbygget med de samme mål, som en tidligere bygning, der nedbrændte i 2011. Fred-
ningsnævnet ses ikke i forbindelse med genopbygningen at have meddelt dispensation hertil.  

Fredningsafgørelsen indeholder ikke specifikke bestemmelser i relation til brugen af den fredede 
ejendom, idet det dog i fredningens § 5 for delområde 1 er bestemt, at lovlig anvendelse af området 
kan fortsætte. Det fremgår ikke af det fremsendte ansøgningsmateriale, at ændringen af brugen af det 
eksisterende fælleshus til café indebærer udvendige bygningsmæssige ændringer. Fredningsnævnet 
finder på den baggrund, at den ændrede brug af fælleshuset i sig selv, således som fredningsbestem-
melserne er formuleret, kræver fredningsnævnets dispensation.

I relation til de ansøgte shelters finder fredningsnævnet at kunne lægge til grund, at påvirkningen af 
disse i relation til det fredede område vil være begrænset henset til placeringen, antal og udformning. 
De ansøgte shelters findes ikke i øvrigt at stride mod de hensyn, som fredningen tilsigter at beskytte. 
I relation til det genopførte fælleshus bemærkes, at fredningsnævnet ikke tidligere ses at have med-
delt dispensation til. Om det genopførte fælleshus er det blandt andet oplyst, at det har samme udven-
dige dimensioner, som det nedbrændte hus. Efter praksis tillades normalt genopførelse efter brand, 



11

såfremt dette tilsvarer det nedbrændte hus. Fredningsnævnet finder i det foreliggende tilfælde ikke, at 
der er oplyst omstændigheder eller forhold, som medfører, at udgangspunktet bør fraviges. På denne 
baggrund findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med 
fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger 
yderligere til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, dispensation til det ansøgte. For at sikre, at omgivelserne ikke påvirkes unødigt, er det et vilkår, at 
shelterne fremstår i naturtræ eller i jordfarve.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 af 
27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

En meddelt tilladelse/godkendelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefri-
sten udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Retti-
dig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden be-
stemmer andet.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.     

 

Toftager
Nævnets formand

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 klagenæv-
nets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefri-
sten 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 offentliggjort i 

http://www.naevneneshus.dk/
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forslag 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.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen 
behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklage-
nævnets 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 afgørel-
se 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 forhand-
linger 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 sendt pr. mail  til:
Danske Naturister, att: Søren Kristensen, Nybøllevej 21, 2765 Smørum, mail: tymosen@naturister.dk 
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn
DOF
DOF København

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige for-
styrrelser 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 foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
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