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Vedr. fredning af Sømosen i Ballerup og Herlev kommuner, Københavns Amt

Naturklagenævnet har den 8. februar 2006 med en enkelt ændring stadfæ-
stet Fredningsnævnet for Københavns fredningskendelse af 8. august
2005.

Fredningsnævnets kendelse forsynet med Naturklagenævnets påtegning om
stadfæstelsen vedlægges.

•
Med venlig hilsen

ca
Pia Andersen

Afdelingssekretær
direkte tlf.: 3395 5741

mailto:nkn@nkn.dk
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pette brev er sendt til:

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0. Att.
Ole Jappe.
Taksationskommissionen, c/o Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0.
Københavns Amt, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.
Fredningsafdelingen, Københavns Amt, Stationsparken 27, 2600
Glostrup.
Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade l, 1216 København K.
Landbrugets Rådgivningscenter, Afdelingen for Landboret, Udkærsvej
15, Skejby, 8200 Århus.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0.
Direktoratet for FødevareErhverv, Arealkontoret, Kampmansgade
3, 1780 København V.
Dansk Ornitologisk Forening, Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Told- og Skattestyrelsen, 0stbanegade 123, 2100 København 0.
Fredningsregistret, Skov- og Naturstyrelsen,Haraldsgade 53,
2100 København 0.
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.



FRS 55/03 Sømosen

Fredningsnævnet for I(Bbenhsvs
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

aI?(tJ1J? ~q? 93Øl9

Den 8. august 2005 afsagde Fredningsnævnet for København følgende

KENDELSE:

Den 22. august 2003 har Københavns amt fremsat forslag til nye fredningsbestemmel-
ser for Sømosen i Ballerup og Herlev kommuner. Sømosen er fredet ved Overfred-
ningsnævnets kendelse af 8. juni 1951. Det allerede fredede areal udgør ca. 20 ha.
Fredningsforslaget ville medføre en udvidelse af den eksisterende fredning med ca. 3
ha.

Redegørelse:
Sømosen er en mose beliggende ved Lautrupparken, vest for Herlev by i Ballerup og
Herlev kommuner. Mosen er en del af en større mosaik afmoser i Hjortespringkilen og
Københavns vestegn. De eksisterende naturværdier i mosen er af stor betydning for op-
retholdelse af et alsidigt dyre- og planteliv i Vestegnen, herunder især mosens yngle-
fugle. I mosen ses ynglende vibe, og der er et rigt småfugleliv. Området er også en
glimrende raste- og træklokalitet for andefugle og rovfugle.

Der er ikke plejehjemmel i den eksisterende fredning. Da det er ønskeligt med en mål-
rettet, smllinenhængende pleje, har amtet som led i arbejdet med modernisering af æld-
re fredninger foreslået nye fredningsbestemmelser. Formålet er at styrke og bevare de
store biologiske værdier i mosen, herunder et rigt fugleliv, og at forøge muligheden for
at skabe oplevelses- og beskyttelsesmæssig sammenhæng mellem de omgivende græs-
arealer med parkkarakter og de egentlige naturarealer. Der ønskes således skabt mulig-
hed for pleje og genopretning i form afrydning og afgræsning.

1/3 af mosens samlede areal udnyttes i dag til parkmæssige formål, og mosen benyttes i
høj grad som rekreativt område for de mange boliger, institutioner og virksomheder i
området. De lavestliggende fugtige moseområder fremtræder med rørskov, småsøer og
moseflader med hængesæklignende partier. De højereliggende græs- og parkområder
fremtræder åbne med spredte buskbevoksninger.

Der er vejadgang fra alle sider til området, og der er et gang- og cykelstiforløb rundt om
mosen.

Hovedparten af Sømosen er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3, hvorefter der ikke
må ske ændringer i tilstanden uden forudgående tilladelse fra amtet.

Ku Itu rh istoriske interesser:
Søl110senrummer i henhold til Rigsantikvarens oplysninger væsentlige krigsbyttefund.
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• Sagens behandling:
Fredningsnævnet har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. l, bekendtgj ort
fredningen i Statstidende, Herlev Bladet, Ballerup Bladet, Berlingske Tidende, Søn-
dagsavisen og Jyllands-Posten.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 3, har der den 21. januar 2004 været af-
holdt offentligt møde.

Fredningsnævnet har besigtiget området den 12. maj 2004.

Fredningsnævnet har besluttet, at stideklarationen over matr. nr. 16 pb og 16 pc Herlev
by, Herlev aflyses.

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat indsigelse mod, at fredningen som fore-
slået ophæves på matr. nr. 21 o, 21 n og 21 c, alle Ballerup by. Det er anført, at arealet
formentlig er et vigtigt overvintringsområde for krybdyr og padder. Det kraftigt skrånen-
de sydvendte græsareal er velegnet som overvintringsplads for padder og krybdyr (for-
trinsvis snoge). Der er ikke i forslaget fremført nogen tungtvejende samfundsinteresser
som begrundelse for ophævelse af fredningen.

Københavns amt har til belysning af i hvilket omfang den del af matr. nr. 21 o, 21 n og
21 c, alle Ballerup by, der er foreslået udtaget af fredningen, er egnet til overvintrings-
sted for padder, snoge m.v. udfærdiget et notat. Det fremgår heraf, at de bedst egnede
arealer er de ikke slåede arealer. Der blev ved amtets besigtigelse af arealerne ikke re-
gistreret padder eller krybdyr på de slåede arealer.

Fredningsnævnet har besluttet at tage indsigelsen mod ophævelsen af fredningen til føl-
ge, således at slåning af arealerne kun må ske 1 gang om året. Derved vil arealerne kun-
ne tjene det af Danmarks Naturfredningsforening nævnte formål.

Fredningsnævnet har besluttet at udvide fredningen som foreslået med en del af matr.
nr. 21 c Ballerup by, Ballerup, og en del afmatr. nr. 20 e Ballerup by, Ballerup, idet om-
råderne nu er en naturlig del af mosen.

Fredningsnævnet har endvidere besluttet at udvide fredningen som foreslået på matr. nr.
16 to Herlev by, Herlev, for at sikre udsigten over mosen. Den øvrige foreslåede udvi-
delse af fredningen på matr. nr. 17 k og 17 nr, Herlev by, Herlev, tages ikke til følge, da
Olmådet ikke skønnes fredningsværdigt.

Stien rundt om mosen kan være oversvømmet, og stien flyttes derfor mod vest og syd til
højereliggende arealer.

Ballerup kommune har foreslået, at fredningen ~dvides med det areal, kommunen har
købt af Ingeniørhøjskolen.

Fredningsnævnet har besluttet at udvide fredningen med en del af dette areal, således at
fredningsgrænsen følger den nye sti, jf. ovenfor.

Det fredede areal udgør 23,4 ha.

Der er ikke fremsat erstatningskrav inden den af fredningsnævnet fastsatte frist.
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• Der fastsættes følgende

FREDNINGSBESTEMMELSER

§ 1. Fredningens formål
Det er fredningen s formål
at bevare og forbedre levemulighedeme for plante- og dyreliv,
at skabe en generel forbedring af områdets biologiske, rekreative og landskabelige vær-
di,
at skabe bedre indsyn over de fredede arealer.
at sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser til naturbeskyttelse.

§ 2. Tilstandsændringer
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer ide nuværende vegetationsfor-
hold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med mindre så-
danne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de foranstående eller efterfølgende be-

.. stemmelser. Opgravning af vilde planter er ikke tilladt..1
Der må ikke ske træfældning, buskrydning, hegning, jordbearbejdning, tilsåning, depo-
nering eller afbrænding.

Sejlads er ikke tilladt, medmindre det sker som del afnaturpleje efter § 3 og tillades af
plejemyndigheden.

§ 3. Naturpleje
Det er en forudsætning for udførelse afplejeforanstaltninger, at de udføres på baggrund
af en samlet plan, som nævnt i § 4. Plejemyndigheden for naturområdet tillægges Bal-
lerup kommune og Københavns amt for arealerne beliggende i Ballerup kommune og
Herlev kommune og Københavns amt for arealerne beliggende i Herlev kommune. For
parkområderne tillægges plejemyndigheden den pågældende kommune.

Uanset § 2 kan plejemyndigheden i henhold til en plejeplan foretage tilstandsændringer
• og andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre- og

plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabeli-
ge, rekreative og kulturhistoriske værdier.

Ny beplantning skal ske med danske arter af løvtræer og skal være besluttet i en pleje-
plan.

Gødskning og anvendelse af sprøjtemidler er ikke tilladt.

Der kan etableres mindre publikumsfaciliter.

§ 4. Plejeplaner
For at en plejeplan skal kUill1edanne grundlag for plejemyndighedens udøvelse afbe-
føjeIser efter § 3, skal planen være udarbejdet for hele området afplejemyndighedeme
i forening.

Planen skal redegøre for de plejeforanstaltninger, anlægsarbejder og eventuelle ændrin-
ger i adgangsret, som påtænkes udfø11 i de første 5 år, og derefter for 10 år ad gangen.

Der skal være givet grundejere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og
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Dansk Ornitologisk Forening lejlighed til at udtale sig om plejeplanen. Uenighed fore-
lægges fredningsnævnet til afgørelse.

§ 5. Offentlighedens adgang.
Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler
for begrænsning og regulering af offentlighedens adgang i delområde 2.

Fredningen er ikke til hinder for, at der ifølge en plejeplan etableres naturstier.

§ 6. Delområder
Området inddeles i 2 delområder som vist på fredningskortet.
1. Parkområder (de parkmæssigt drevne områder i mosens vestlige og østlige del).
2. Naturområde (sø og mosearealet).

Delområde 1:
Området kan fortsat anvendes til offentlige parkformål.

Der må ikke ske græsslåning mere end en gang årligt på den fredede del afmatr nr. 21 c,
21 n og 21 o Ballerup by, Ballerup. Plejemyndigheden kan lade opsætte et pileflethegn
langs fredningsgrænsen til markering af dens forløb i terrænet.

Delområde 2:
I dette delområde findes enkelte mindre partier med ældre skovbevoksninger, overvejen-
de med birk, el m.v. Disse bevoksninger bevares og plejes ved forsigtig plukhugst, hvor
særligt karakteristiske, gamle og naturskovsprægede bevoksninger og værdifuld op-
vækst bevares.

Fodring af andefugle kan forbydes.

§ 7. Forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper
og beskyttelseslinier.
Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmel-
ser, kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 foretages uden særlig tilladelse
efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16.

Fredningsnævnet for København, den g. ~ t4 o O ~-

~f,1/?~ .~~
Hans Chr. Poulsen . Ole Reich 0

form~a Valgt af Københavm(lInt

ti:. j !J 7~Dd ~ ~~..~1tf/J J;. /
ders Løvenskjold Holm {j1~te~e(;:t(

Valgt af Ballerup kOllli11Une Va gt af Herlev kommune
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'_ Denne fredning tinglyses på følgende ejendomme:

matr. nr. 7eg, 8a, 8ed, 17a, 17e, 20e, 20q, 21a, 21e, 21n 210, 22a, 24b, 27k, 120a, 120e,
120d, Ballerup By, Ballerup

13b, l3lp, Skovlunde By, Skovlunde

16to, 17k, 17nr Herlev By, Herlev

Følgende servitutter aflyses:

Fredningen, lyst den 30 juni og 12 juli 1951, med tillæg, lyst den 9. februar 1966, afly-
ses.

Endvidere aflyses det den 12. juli 1951 på matr. nr. 16pa, 16pb og 16pe Herlev by, Her-
lev, lyste vejudlæg.

Hans Chr.Poulsen
Formand
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Naturklagenævnets fredningsafgørelse
af 8. februar 2006.

I sagens behandling har deltaget 9 afNaturklagenævnets 10 medlemmer: Bent Jacobsen (formand),
Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif
Hermann, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Naturklagenævnet skal udtale:

Fredningsnævnet for Københavns fredningskendelse af 8. august 2005 stadfæstes med følgende
ændring:

Fredningsbestemmelserne
Med 5 stemmer mod 4 (Bent Hindrup Andersen, Martin GIerup, Leif Hermann og Bent Jacobsen)
bestemmes det, at fredningsnævnet kan dispensere til anvendelse af sprøjtemidler, når det anses for
nødvendigt af hensyn til bekæmpelse afbjørneklo. Fredningsbestemmelsen i § 3, stk. 4 ændres
derfor til:

"Gødskning og anvendelse af sprøjtemidler er ikke tilladt. Fredningsnævnet kan dog dispensere til
anvendelse af sprøjtemidler, når det anses for nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af bjørneklo."

På Naturklagenævnets vegne

~~~-t4
vicefo:f~~

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslavens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. l.
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FRS 55/03 Sømosen

Den 8. august 2005 afsagde Fredningsnævnet for København fj

KE ND E LS E:

Den 22. august 2003 har Københavns amt fremsat for ag til nye fredningsbestemmel-
ser for Sømosen i Ballerup og Herlev kommuner. S osen er fredet ved Ovemed-
ningsnævnets kendelse af 8. juni 1951. Det al1ere fredede areal udgør ca. 20 ha.
Fredningsforslaget ville medføre en udvidelse a (len eksisterende fredning med ca. 3
ha.

Redegørelse:
Sømosen er en mose beliggende ved La pparken, vest for Herlev by i Ballerup og
Herlev kommuner. Mosen er en del af n større mosaik af moser i Hjortespringkilen og
Københavns vestegn. De eksisterend naturværdier i mosen er af stor betydning for op~
retholdelse af et alsidigt dyr~ og p teliv iVestegnen, herunder især mosens yngle-
fugle. I mosen ses ynglende vibe, g der er et rigt småfugleliv. Området er også en
glimrende raste- og træklokalite for andefugl e og rovfugle.

Der er ikke plejehjemmel i n eksisterende fredning. Da det er ønskeligt med en mål-
rettet, sammenhængende p eje, har amtet som led iarbejdet med modernisering afæld~
re fredninger foreslået ny fredningsbestemmelser. Formålet er at styrke og bevare de
store biologiske værdi e i mosen, herunder et rigt fugleliv, og at forøge muligheden for
at skabe oplevelses- o beskyttelsesmæssig sammenhæng mellem de omgivende græs-
arealer med parkkar ter og de egentlige naturarealer. Der ønskes således skabt mulig-
hed for pleje og g opretning i form afrydning og afgræsning.

1/3 afmosens mlede areal udnyttes i dag til parkmæssige formål, og mosen benyttes i
høj grad som ekreativt område for de mange boliger, institutioner og virksomheder i
området. D avestliggende fugtige moseområder fremtræder med rørskov, småsøer og
moseflade med hængesæklignende partier. De højereliggende græs- og parkområder
fremtræ r åbne med spredte buskbevoksninger.

Der er vejadgang fra alle sider til området, og der er et gang- og cykelstiforløb rundt om
mosen.

Hovedparten af Sømosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorefter der ikke
må ske ændringer i tilstanden uden forudgående tilladelse fra amtet.

Kulturhistoriske interesser:
Sømosen rummer ihenhold til Rigsantikvarens oplysninger væsentlige krigsbyttefund.



FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19 Gladsaxe, den 8. august 2005
TELEFAX 39 6610 48 FRS nr. 55103 BH

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modrager i
Skov- og Naturstyre1St'"

1 O AUG. 2DDS

Vedlagt fremsendes kopi af kendelse afsagt af Fredningsnævnet for København dene 8. august 2005.

Klage over kendelsen skal ske skriftligt inden 4 uger til Naturklagenævnet, Frede-
rilcsborggade 15, 1360 København K. Klagen skal i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 43, stk. 3, jf. § 87, være modtaget senest 4 uger efter den dag, afgørelsen
er meddelt eller bekendtgjort.

I henhold til § 43, stk. 2, er følgende klageberettigede:

1) ejere og brugere,
2) enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om

underretning om sagens afgørelse,
3) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget,

samt
4) organisationer m.v. som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen.

Sag vedrørende afgøreisens lovlighed skal være anlagt senest 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt eller bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1.

~1J&.\j?~
Hans Chr. Poulsen

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



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREl\1TIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 693219
TELEFAX 39 6610 48

tE6.Nl ~o~:::. O O

Gladsaxe, den 10. april 2006
FRS nr. 16/06 Bit

Ballerup kommune
Miljø & Teknik
Hold-An Vej
2750 Ballerup SCANNET

Sags-id: 2005004863 - regnvandsudledning.

•
Ved skrivelse af3. marts 2006 har Miljø & Teknik ansøgt om dispensation fra fred-
ningen af Sømosen til at hæve stien omkring udløbet syd for Sømosen og i den for-
bindelse etablere et naturligt indpasset forsinkelsesbassin med sandfang og olie-ud-
skiller, som vist på vedlagte bilag 2, samt til nord for Sømosen at etablere et dykket
regnvandstilløb. Vandet vil forinden udløb i mosen passere sandfang og olieudskiller
jf. vedlagte bilag 3.

Begge udløb ender i en rørskov, hvorved ikke sedimenterede stoffer vil blive tilbage-
holdt.

Københavns amt, Natur- og miljøafdelingen, har ved skrivelse af21. marts 2006 ind-
stillet, at der meddeles dispensation fra fredningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte.

•
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
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på ge-
byret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordnin-
gen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, el-
ler behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

II ,{lI} r;-J,
ifn.-v:'-., I1)Lf rc;-Jj~
Hans Chr. Poulsen'

formand. S'N'~-)1 l - O.:> J DS"
L

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Ballerup Kommune 
Att.: Thomas Christensen 
 
Via e-post: thoc@balk.dk 
 
 
 
 
 
Sømosen – gangbro og opholdsplatform 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af gangbro og opholds-
platform på ejendommen matr.nr. 13b, Skovlunde By, Skovlunde, beliggende i den sydlige del 
af Sømosen i Ballerup. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fred-
ningsnævnet. Den nærmere placering fremgår med rød cirkel af følgende kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
Fredningsforhold 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets fredningskendelse af 
8. februar 2006. Projektet agtes udført på et areal, der befinder sig såvel i delområde 1 og del-
område 2 af fredningen. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Fredningens formål  
Det er fredningens formål  
at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,  
at skabe en generel forbedring af områdets biologiske, rekreative og landskabelige værdi, 
at skabe bedre indsyn over de fredede arealer,   

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-23-2022  
 
Den 18. august 2022 
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at sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser til naturbeskyttelse. 
 
§ 2. Tilstandsændringer  
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer ide nuværende vegetationsforhold, 
og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med mindre sådanne til-
standsændringer umiddelbart er tilladt i de foranstående eller efterfølgende bestemmelser. 
 
… 
 
§ 6. Delområder  
Området inddeles i 2 delområder som vist på fredningskortet.  
1. Parkområder (de parkmæssigt drevne områder i mosens vestlige og østlige del).  
2. Naturområde (sø og mosearealet).  
 
Delområde 1: Området kan fortsat anvendes til offentlige parkformål. 
...  
Delområde 2: I dette delområde findes enkelte mindre partier med ældre skovbevoksnin-
ger, overvejende med birk, el m.v. Disse bevoksninger bevares og plejes ved forsigtig 
plukhugst, hvor særligt karakteristiske, gamle og naturskovsprægede bevoksninger og 
værdifuld opvækst bevares. Fodring af andefugle kan forbydes.” 

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

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

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Ballerup Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Erling Petterson (udpeget af Ballerup Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet tilgodeser fredningens formål om at forbedre 
områdets rekreative værdi og give bedre indsyn over de fredede arealer. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

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

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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