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KENDELSE

om fredning af

Den Nordøstlige del af Flyvestation Værløse

og tilstødende arealer omkring Præstesø og Søndersø i Furesø kommune

afsagt den 24. september 2007 af Fredningsnævnet for København.

Den 13. april 2005 rejste Danmarks Naturfredningsforening, Værløse kommune og
Københavns amt forslag til fredning af den Nordøstlige del af Flyvestation Værløse og
tilstødende arealer omkring Præstesø og Søndersø i Værløse kommune, Københavns
amt.

Forslaget blev i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1, bekendtgjort i blandt
andet Hareskov-Værløse Avis og Statstidende den 12. maj 2005.

Den 29. juni 2005 afholdtes i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 3, offent-
ligt møde vedrørende forslaget.

Det tidligere fredningsnævn har besigtiget området den 12. oktober 2005 og den 20.
september 2006. Det nye fredningsnævn foretog besigtigelse 22. marts 2007.

Baggrunden for fredningsforslaget.

Fredningsforslaget omfatter ca. 66 ha. Arealet har ikke tidligere været fredet.

Fredningen har primært til formål at sikre områdets botaniske, geologiske og landska-
belige interesser, sikre og forbedre offentlighedens adgang samt skabe grundlag for na-
turgenopretning og naturpleje af dele af området

Fredningsområdet kan beskrives således:

1. Præstesø med omliggende lave eng- og græsningsområder.

Præstesø er et tidligere afvandet sø/moseareal, der ved naturgenopretning har fået hæ-
vet vandstanden. Området indeholder lavtliggende beskyttede mose- og engarealer.
Mod vest er skræntarealet beskyttet af overdrev. Arealerne omkring Pæstesø henligger
som afgræssede, lysåbne arealer iblandet områder med gammel, mosbegroet vidje-
skov. Der findes artsrige kær og mere kulturprægede enge. Der er en varieret flora med
flere ualmindelige arter.

2. Skrænt- og overdrevsarealer syd for Præstesø og mod Søndersø samt plateau med
Hjortøkård og arealerne vest og syd herfor.

I området findes flere småmoser, overdrevsområder, høsletenge samt det tidligere Kø-
benhavns amts eneste naturlige lynghede med mange af hedens karakteristiske arter.
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3. Søndersøs lavtliggende bredområder

Bredzonen omkring Søndersø er registreret som beskyttet mose. Mosearealerne har ka-
rakter af sumpskov med en dominans af Rød-El.

I hele fredningsområdet er der et mangfoldigt fugleliv.

Stiforbindelser.

Gennem fredningsområdet løber den regionale hovedsti, der fra syd om Søndersø fører
gennem området og videre syd om Kirke Værløse tillandskabsstrøget langs Bunds å.

Man kan også komme til området via en sti, der går nord om Søndersø og via en sti,
der løber langs områdets grænse mod vest. Der er fra nord adgang til området via sti
fra Dalsø Parks grønne områder, ad markvej og sti fra Kirke Værløse.

Planlægningsforhold.

I Regionplan 2005 indgår fredningsområdet i et større regionalt biologisk, geologisk,
landskabeligt interesseområde samt regionalt friluftsområde. Området var desuden et af
Københavns amt vigtigste indsatsområder for naturgenopretning.

I Kommuneplan 1997-2009 for Værløse kommune fremgår, at de rekreative mulighe-
der for Værløse kommunes borgere bør søges tilgodeset, såfremt Flyvestationens virk-
somhed indskrænkes.

Det foreslåede fredningsområde er i sin helhed beliggende i landzone.

Naturbeskyttelse.

En meget stor del af området er omfattet afNaturbeskyttelseslovens § 3 om biotopbe-
skyttelse samt lovens § 16, § 17 og § 18 om bygge- og beskyttelseslinier omkring søer,
skove og fortidsminder. En del af området er desuden omfattet af fredskovspligt.

Sagens behandling.

Thomas Mollerup Skov, der er ejer afmatr.nr. 13 b, 13 e og 13 i Kirke Værløse by,
Værløse, har under besigtigelsen foreslået fredningen udvidet med den tilstødende
ejendom, matr.nr. 25 ae Kirke Værløse by, Værløse, der ejes af Værløse kommune,
idet arealet hører naturligt til det område, der er foreslået fredet.

Værløse kommune, der er ejer af arealet, som er på 3.942 m2, har i skrivelse af 10. ok-
tober 2006 på administrativt niveau tiltrådt dette. Arealet ligger i byzone og er efter 10-
kalplanen udlagt til grønt område.

Fredningsnævnet har fundet, at terrænforholdene tilsiger, at dette område også fredes.

Thomas Mollerup Skov har protesteret mod, at hans ejendom fredes, og især mod at
den giver mulighed for anlæg af sti på den.

Fredningsnævnet har besluttet, at fredningen ikke skal være til hinder for anlæg af na-
tursti efter lovgivningen herom.
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Københavns amt indstillede, at det i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5, be-
stemmes, at de områder, der ejes af Kuben Byg AIS, vederlagsfrit skal afstås til Furesø
kommune.

Fredningsnævnet har fundet, at fredningen kan gennemføres uden sådan bestemmelse.
Såfremt lodsejeren og kommunen måtte finde en overdragelse hensigtsmæssig, kan
denne ske ved aftale

Det daværende fredningsnævn vedtog i begyndelsen af december 2006 en kendelse om
fredning. Den blev sendt til de private grundejere til fremsættelse af erstatningskrav.
Da kravene var modtaget, blev de sendt med kendelsen til Furesø kommune og Skov-
og Naturstyrelsen til udtalelse. Kendeisens indhold blev kommenteret, ligesom Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite i Værløse og Herlev afgav udtalelse.

Disse bemærkninger har givet anledning til enkelte korrektioner i kendelsen. Ændrin-
gerne medfører ikke øgede byrder for de private grundejere.

Der fastsættes følgende

FREDNINGSBESTEMMELSER

§ 1 Fredningens formål

Det er fredningens formål
at bevare og forbedre levemulighedeme for plante- og dyreliv
at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter
at sikre og forbedre offentlighedens adgang
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter og
at skabe grundlag for naturpleje og -genopretning.

§ 2 Fredningsområdet

Området fremgår af det til denne kendelse hørende fredningskort. Arealet er på ca. 67
ha. De ovenfor beskrevne delområder er anført på kortet.

§3 Tilstandsændringer

Med mindre det er tilladt nedenfor, må der ikke
l. foretages terrænændringer
2. opføres bygninger
3. opgraves vilde planter
4. deponeres affald
5. gødskes, sprøjtes eller kalke s
6. tilskudsfodres, med mindre det tillades i en plejeplan
7. opsættes skilte uden tilsynsmyndighedens godkendelse.

Eventuel genplantning skal ske med løvtræer, der er naturligt forekommende på egnen.

Der skal ske en oprydning på arealet, herunder fjernelse af overflødige bygninger og
tekniske anlæg, efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse. Arbejdet udføres af
Furesø kommune uden udgift for lodsejeren.
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Fredningen er ikke til hinder for, at vandindvinding kan ske som hidtil.

Fredningen er ikke til hinder for anlæg af naturstier efter lovgivningen herom.

§ 4 Tilsyn

Tilsynsmyndighed og plejemyndighed er i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestem-
melser. Der således nu Furesø kommune, der fører tilsyn med, at fredningsbestemmel-
serne overholdes.

§ 5 Plejeplaner

Furesø kommune skal udarbejde plejeplan for hele området.

Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de følgende for højst 10 år ad gangen.

Plejeplanen kan indeholde bestemmelser om tilstandsændringer og andre foranstaltnin-
ger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet eller findes
hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige og kulturhistoriske
værdier.

Træfældning, buskrydning, hegning, jordbearbejdning, tilsåning, afbrænding og nyp-
lantning kan kun ske med tilladelse fra plejemyndigheden i henhold til en plejeplan.

Plejeplanen kan regulere afgræsning ved at bestemme dyrearter/dyreracer og antallet af
dyr, samt fastsætte tidspunkter for disse foranstaltninger.

Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering af læ- og foderhuse til græsningsdyre-
ne.

Plejeplanen kan indeholde bestemmelser om naturstier.

Plejeplanen skal godkendes af grundejerne, kommunen, Danmarks Naturfredningsfore-
ning. Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

Såfremt enighed ikke opnås, forelægges den fredningsnævnet til afgørelse.

§ 6 Offentlighedens adgang

Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette omfatter også area-
ler, som er hegnede af hensyn til græssende dyr.

Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelse afplante- og dyrelivet fastsætte regler
for begrænsning af offentlighedens færdsel i området.

På de arealer, der er vist på vedhæftede kortbilag, har offentligheden ikke adgang, før
tilsynsmyndigheden giver tilladelse hertil i medfør af jordforureningslovens § 8. Fred-
ningen er ikke til hinder for undersøgelser og afværgeforanstaltninger i henhold til § 63
i samme lov.
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§ 7 Særbestemmelser

Fredningen er ikke til hinder for, at der f. eks. kan indrettes naturskole eller andre fri-
luftsrelaterede aktiviteter i de eksisterende bygninger. Disse bygninger kan endvidere
anvendes til rekreative formål, offentlige toiletter m.v.

Der kan opstilles informationstavler, bordelbænke m.v. i tilknytning til eksisterende
bebyggelse.

Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestem-
melser, kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5, foretages uden særlig tilla-
delse efter naturbeskyttelseslovens § 3 (skovbyggelinien), § 18 (fredet fortidsminde)
skovloven samt planlovens § 35.

Kirke Værløse, den Z l.f ~ ,J 00 7

~Ou1?~
Hans Chr. Poulsen

Formand

Malene Hammer
Valgt af miljøministeren

Svend Erik J r e en
Valgt af Værløse kommune
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ERSTATNINGSKENDELSE SC~NET
vedrørende fredning af

Flyvestation Værløse, nordøstlig del,
og

tilstødende arealer omkring Præstesø og Søndersø

Afsagt den 24. september 2007

Ved en samtidig afsagt kendelse har Fredningsnævnet for København fredet
den nordøstlige del af Flyvestation Værløse og tilstødende arealer.

Fredningen ikke er til hinder for anlæg af naturstier efter lovgivningen her-
om. I kendelsen er bestemt, at Furesø kommune skal udarbejde plejeplan for
hele det fredede område. Plejeplanen kan indeholde bestemmelser om natur-
stier.

En plejeplan skal ske ved forelæggelse for de enkelte grundejere og i tilfæl-
de af uenighed forelægges Fredningsnævnet. Plejen af arealer i henhold til
en plejeplan skal være omkostningsfri for de enkelte grundejere. Derfor ta-
ger Fredningsnævnet ikke stilling til krav, som en fremtidig plejeplan måtte
give anledning til.

Der er i forbindelse med fredningssagen rejst krav om erstatning fra lods-
ejerne Thomas Mollerup Skov og Kuben Byg NS.

Thomas Mollerup Skov

I skrivelse af 18. januar 2007 har advokat Karen Damgaard for Thomas
Mollerup Skov rejst krav om følgende erstatning:

Tab afjagtrettigheder: 30 år a 6.000,00 kr. 180.000,00 kr.

Fredning af 1,16 ha dyrkningsbar landbrugsjord
li 175.000,00 kr. pr. ha - 2/3 heraf 135.333,34 kr.

Fredning af3,93 ha særlig sårbar landbrugsjord,
anslået 200.000.00 kr.

I alt afrundet 515.330,00 kr.

Thomas Mollerup Skov har derudover anmodet om at få refunderet
advokatomkostninger .



Det er i skrivelsen oplyst, at Thomas Mollerup Skov har boet på landbrugs-
ejendommen Lundsdal i 6 år. Det er anført, at 1,16 ha af den j ord, der skal
fredes, ikke i forvejen er underlagt restriktioner efter naturbeskyttelseslov-
givningen, hvorfor erstatningen bør fastsættes til 2/3 af jordens værdi i han-
del og vandel. I skrivelsen er anført, at landbrugsjord for tiden sælges til en
pris svarende til 150.000 kr. - 200.000 kr. pr. ha.

I skrivelse af27. marts 2007 er anført, at Thomas Mollerup Skov i 2003 fik
meddelelse om, at 3,93 ha af hans ejendom var udpeget til særligt følsomt
område og beskyttet i medfør af naturbeskytteleslovens § 3. Da der to år ef-
ter indledtes fredningssag, og da han udtrykkeligt ved en skrivelse af 27. fe-
bruar 2003 fra Københavns Amt fik oplyst, at udpegningen af området ingen
begrænsende betydning havde for arealanvendelsen, synes han, det vil være
urimeligt, hvis man vil anvende den lave takst ved tilkendelse af erstatning.

Thomas Mollerup Skov har endvidere anført, at han ikke længere kan drive
jagt på sin ejendom, idet formålet med fredningen blandt andet er at sikre og
forbedre offentlighedens adgang til det fredede område. Thomas Mollerup
Skov har fået et tilbud på udleje af jagten for 6.000 kr. pr. år.

Furesø kommune har i skrivelse af 8. marts 2007 givet en udtalelse om kra-
vet og blandt andet oplyst, at ialt 5,1 ha af Thomas Mollerup Skovs ejendom
berøres af fredningen, og at ca. 4,7 ha af dette areal er omfattet af søbeskyt-
te1seslinje omkring Præstesø efter naturbeskyttelseslovens § 16.

Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at der for de 1,16 ha, der ikke er under-
lagt begrænsninger i henhold til naturbeskyttelselovens § 3, bør ydes erstat-
ning for den nedgang i handelsværdien, som følger af forbudet mod gøds-
kning, sprøjtning og kalkning i fredningskendelsens § 3, stk. 5. Størrelsen af
erstatningen bør bero på den hidtidige anvendelse, sammenhængen med an-
vendelse af ejendommens øvrige arealer uden for fredning og sammenligne-
lige handelspriser i området. For de øvrige arealer, som er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3, bør der som udgangspunkt ikke ydes erstatning. Dog
kan lodsejeren være berettiget til erstatning for områder, der er klassificeret
som ferske enge, såfremt den pågældende kan godtgøre, at fredningen med-
fører begrænsninger af den hidtidige, lovlige anvendelse af disse arealer. Da
fredningen ikke indeholder begrænsninger af jagtretten, skal der efter styreI-
sens opfattelse ikke ydes erstatning herfor.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Der ydes ikke erstatning for tab af jagtrettigheder, da fredningskendelsen ik-
ke indeholder bestemmelser om jagt, og da fredningen i øvrigt ikke ses at
medføre begrænsning heri.

Skrivelsen fra Københavns amt af27. februar 2003 omhandlede ikke natur-
beskyttelseslovens § 3, men alene, at jorden var udpeget som et område,
hvor ejeren har mulighed for støtte til særlige miljøvenlige jordbrugsforan-
staltninger. Udpegningen medførte ikke i sig selv begrænsning i arealanven-
delsen.
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e Naturbeskyttelseslavens § 3 er sålydende:

"Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er
på over 100 m2 eller af vandløb eller dele af vandløb, der af milj"øministeren
efter indstillingfra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette
gælder dog ikke for sædvanlgige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
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.
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.l
Stk4. Milj"øministeren kanfastsætte regler om gødskningpå arealer, som er
beskyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødskning, der
må tilføres disse arealer, ogforbud mod gødskning."

Naturbeskyttelseslavens § 16, stk. 1, er sålydende:

"Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignedne, foretages
beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 mfra sø-
er med en vandjlade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en
beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. "

Der ydes ikke erstatning for de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelses-
lavens § 3, idet fredningen ikke medfører yderligere begrænsning i brugsret-
ten.

Far de 1,16 ha af det fredede areal, som ikke er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3, og som drives eller kan drives som landbrug, ydes en erstat-
ning på 40.000 kr. pr. ha, eller 46.400 kr., fordi dette areal i henhold til fred-
ningskendelsens § 3 ikke må gødskes, sprøjtes eller kalkes,

Kuben Byg AIS:

I skrivelser af 16. og 18. januar 2007 har Kuben Byg AIS rejst følgende er-
statningskrav:

1.
Tab af byggeret på 494 m2 (Hjortøgård), mindst 8.000 kr. pr. m2, hvilket gi-
ver et samlet tab på 3.952.000 kr.

2.
Beløb til generel oprydningltjemelse af småbygninger, jemplader og pigtråd
mv., som er nødvendig for, at offentligheden kan gives adgang, og som ikke
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er forudsat fjernet af Furesø kommune i henhold til fredningsforslaget.

3.
Udgifter til oprydning på arealet, der i henhold til fredningskendelsens § 3
skal ske efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse.

I forbindelse med fredningssagen har den tidligere Værløse kommune blandt
andet udtalt følgende i skrivelse af 17. november 2005:
"Forsvaret udbød i 2004 i alt 95 ha af Flyvestation Værløse i samlet salg.
Herafvar 36 ha (Nordlejren) ved tillæg til regionplan 2001 udlagt tilfremti-
digt byområde, som ved lokalplan kunne inddrages til byzone. Den øvrige
del, herunder Hjortøgård, var i regionplan og kommuneplan fastlagt til den
hidtidige anvendelse, dvs. flyvestation, men i øvrigt uplanlagt landzone.

Fra Værløse kommunes side forelå det oplyst, at det var kommunalbestyrel-
sens intention at sikre områderne mellem perimetervejen og Søndersø som
naturprægede, offentligt tilgængelige områder i kommuneplanen. Detforelå
også oplyst, at Danmarks Naturfredningsforening med Københavns Amt og
Værløse kommune som medrejsere havde taget initiativ til at rejse fred-
ningssagfor bl.a. denne del af Flyvestationen. Forsvarets udbudsmateriale
indeholdt disse oplysninger.

Fredningssagen var i starten påtænkt rejst inden Forsvarets afhændelse af
arealerne, og der harforeligget udkast tilfredningsforslag med bestemmel-
se om, at Forsvarets arealer vedfredningens gennemførelse overgik til Vær-
løse kommune."

Københavns Amt henviste i skrivelse af24. marts 2006 til Værløse kommu-
nes oplysninger og tilføjede, at det i forbindelse med forhandlingerne om
salg af arealerne blev meddelt Kuben Byg A/S, at arealerne var inddraget i
fredningssagen som uplanlagt landzone og ønskedes benyttet af Værløse
kommune til offentlige rekreative formål.

Amtet har yderligere oplyst, at 11 ha af de omhandlede arealer er registreret
som beskyttede naturområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Arealerne vil-
le derfor ikke kunne forventes udlagt til boligbebyggelse eller anden form
for bebyggelse.

Furesø kommune har i skrivelse af 8. marts 2007 givet en udtalelse om kra-
vet og blandt andet anført følgende:
"Kubensfremsatte erstatningskrav på 8.000 kr. for tab afbyggeretfor 494
kvm. etageareal må svare til, at Hjortøgårds to længer fuldt ud kan udnyttes
til boligformål, hvilket der ikke foreligger tilladelse til eller grundlag for i
henhold til planlovgivningen.

Med henvisning til ovennævnte finder Furesø kommune således ikke bag-
grund for det fremsatte erstatningskrav. Fredningen ses ikke at være til hin-
der for en anvendelse svarende til, hvad Kuben Byg kan have haft berettige-
de forventninger om på købstidspunktet.
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el Vedr. kravet om erstatning for generel oprydning, fjernelse af småbygnin-
ger, jernplader, pigtråd mv., somjindes nødvendigt, før offentligheden gives

.; adgang til arealet, vurderer Furesø kommune det rimeligt at medtage en be-
løbsramme for, men det forudsætter konkretiseren af oprydningens omfang. "

Fredningsnævnets bemærkninger:
Der gives ikke erstatning for tab af byggeret, da Kuben Byg A/S på købs-
tidspunktet ikke kunne have en berettiget forventning om mulighed for byg-
geri på det omhandlede areal, idet det er beliggende i landzone.

Efter fredningskendelsens § 3 skal der ske en oprydning på arealet, herunder
fjernelse af overflødige bygninger og tekniske anlæg. På grund af den mang-
lende konkretisering af arbejdets omfang er det i den endelige fredningsbe-
stemmelse bestemt, at arbejdet skal udføres af Furesø kommune uden udgift
for lodsejeren. Der ydes derfor ikke erstatning til Kuben Byg for oprydning.

Der ydes Thomas Mollerup Skov godtgørelse for sagkyndig bistand med
5.000 kr.

Fredningsnævnet for København

L~P~
Hans Chr. Poulsen

formand

g~qf'
Svend Erik Jørg~

Udpeget af Furesø KO une
Malene Hammer

Udpeget af Miljøministeren
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Falskærmsklubben DFC
Måløv Hovedgade 76
2760 Måløv

Dispensation til faldskærmsudspring på Flyvestation Værløse.

De har i en skrivelse, modtaget af fredningsnævnet den 22. juni 2006, søgt om dispen-
sation fra fredningsforslaget vedrørende Flyvestation Værløse til at benytte flyvestati-
onens yderste vestlige banehalvdel til faldskærmsaktivitet.

De har i ansøgningen anført:

"

Denne del af flyvestationen har frem til udgangen af 2004 været benyttet til sådan ak-
tivitet og der er indrettet godkendt landingsområde for faldskærmsudspringere.

Omfanget af aktiviteten er træning og uddannelse hver anden weekend i tidsrummet
kl. 9.00 - 18.00 lø/sø. Samt en enkelt hverdagsaften pr. uge i sommerhalvåret i tids-
rummet klo 16.00 - 20.00.

Det reelle aktivitetsniveau vil sandsynligvis ligge i området af ca. 14 - 16 weekends
pr. år, da vejret i Danmark gør, at ca. 40% af planlagte aktivitetsdage må aflyses på
grund af enten for høj vindhastighed eller for lavt skydække.

Aktiviteten vil finde sted ved brug afFaldskærmsklubbens eget trænings og uddannel-
sesfly af typen Cessna 172 som af Flyvestation Vær/øse er godkendt til operation på
pladsen grundet flyets meget lave støjtal.

Dispensationen søges fordi Allerød Flyveplads nedlægges med udgangen af oktober
måned 2006 og at der reelt set derefter ikke er mulighed for at dyrke faldskærmsspor-
ten i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Det skal samtidig for god ordens skyld bemærkes at der ikke er tale om en ny aktivitet
på området, men blot enfortsættelse af en aktivitet som blev stoppet med udgangen af
2004.

Såfremt dispensation imødekommes vil Faldskærmsklubben i samråd med Værløse
Kommune og Flyvestation Værløse finde frem til under hvilke former og i hvilket om-
fang faldskær;nsaktiviteten kan udføres .... "

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af23. juli 2006 opfordret til, at dis-
pensationsansøgningen ikke imødekommes, og har blandt andet anført:



Side 2/2

"

DN har rejst fredningssag for Flyvestation Værløse netop for bl.a. at sikre området til
ikke-støjende aktiviteter .....

[øvrigt var der trefaldskærmsklubber, der havde indlæg på DN offentlige møde juni
2005, så vi kan måske forvente henvendelse fra yderligere to klubber om aktivitetsda-
ge. Dertil kommer andre støjende fritidsaktiviteter som også tilsvarende vil tilgode-
ses .... "

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte indtil den 4. oktober 2006 på betingelse af, at der ikke
indrettes bygninger eller monteres udstyr, som kan give aktiviteten blivende karakter.

Fredningsnævnet skal foretage besigtigelse den 20. september 2006, og efter denne vil
der blive truffet beslutning om, hvorvidt dispensationen kan forlænges. En betingelse
for, at der kan træffes beslutning, er dog, at fredningsnævnet modtager oplysning op-
lysning om udfaldet af det i ansøgningen nævnte samråd.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på geby-
ret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
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 tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

i~~itr~~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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Dispensation til faldskærmsudspring på Flyvestation Værløse.

• Fredningsnævnet meddelte den 7. august 2006 dispensation fra fredningsforslaget ved-
rørende Flyvestation Værløse til at benytte flyvestationens yderste vestlige banehalvdel
til faldskærmsaktivitet. Dispensationen var gældende til den 4. oktober 2006 og skete
på betingelse af, at der ikke blev indrettet bygninger eller monteret udstyr, som kunne
give aktiviteten blivende karakter. Det er anført i afgørelsen, at fredningsnævnet efter
besigtigelsen den 20. september 2006 ville træffe beslutning om forlængelse af dispen-
sationen ..

Københavns amt har i skrivelse af 4. oktober 2006 udtalt, at amtet ikke modsætter sig
en forlængelse af dispensationen, da der er tale om støjsvage maskiner.

Fredningsnævnet forlænger herved dispensationen i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, indtil fredningssagen er afsluttet, på samme betingelse~ som anført i oven-
nævnte dispensation af 7. august 2006.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

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

(L' ) ~
i - ( ..-/ Il, ' 'l.~ t (r, (C'~IL.ru.,

Hans Chr. Poulsen
formand

stJS - (2( - (JOO 4C; n.. [, t- q ..

http://www.nkn.dk.
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Dispensation til midlertidigt oplag af genbrugsmaterialer på Flyvestation Værlø-
se.

I skrivelse af23. marts 2007 har De for Kuben A/S ansøgt om dispensation til midler-
tidigt oplag af genbrugsmaterialer på et areal ved Hjortøgård på Flyvestation Værløse.
Dette område er omfattet af en fredningssag om den nordøstlige del af Flyvestation
Værløse.

Der har været foretaget besigtigelse den 28. juni 2007.

I forbindelse med besigtigelsen har De tillige ansøgt om dispensation til midlertidigt
oplag af genbrugsmaterialer på et nærliggende areal, der er omfattet af en anden fred-
ningssag om Flyvestation Værløse.

~~.V?~
Hans Chr. Poulsen

Formand.

Fredningsnævnet meddeler herefter under hensyn til, at der kun er tale om et midlerti-
digt oplag, i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation
til begge oplag af genbrugsmaterialer på området Flyvestation Værløse, som er omfat-
tet af to verserende fredningssager, på betingelse af, at genbrugsmaterialerne fjernes
inden den 31. december 2007.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslo-
vens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der
videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Furesø Kommune 
Att.: Biolog Mette Juel Furu 
 
Via e-post: mjf@furesoe.dk 
 
 
 
 
 
Præstesø – Opførelse af fugletårn 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre et fugletårn på ejendom-
men matr.nr. 12e, Kirke Værløse By, Værløse, beliggende ved Præstesø. 

Det er i ansøgningen oplyst, at der er et eksisterende fugletårn på matriklen. Tårnet hælder, 
da pælene er sunket i den ene side. Platformen har i dag plads til max. 2-3 personer ad gan-
gen. Det eksisterende fugletårn ønskes nedrevet og erstattet med et nyt tårn med en større 
platform. 

Der er søgt om tilladelse til opførelse af et fugletårn på samme placering som det eksiste-
rende. Det ansøgte fugletårn opføres i lærk med bærende egestolper banket ned til fast 
bund. Tårnets dimensioner er 4,5 m x 3,5 m med en højere bagvæg, som skjuler silhuetter, 
når man sidder ned. Tårnets samlede højde er ca. 4,5 m. Platformen er ca. 3,3 m over ter-
ræn, og dertil kommer rækværk på l,2 m. På bagvæggen øges højden på rækværket med ca. 
40 cm. Der etableresen bænk langs den bagerste væg, og tårnet er uden tag. En lige trappe 
fører op til platformen. 

Den nærmere placering fremgår af følgende luftfoto: 

 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20122842 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-12-2021  
 
Den 8. august 2021 
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Fredningsforhold 

Det ansøgte ønskes etableres på et areal omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 06-05-
2009 om fredning af den nordøstlige del af Flyvestation Værløse og tilstødende arealer om-
kring Præstesø og Søndersø i Furesø Kommune. 
 
Det fremgår af denne afgørelse blandt andet: 
 

 
… 

 
Området er tillige omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 25-04-2019 om fredning af Præ-
stesø, Laanshøj og del af Søndersø. Denne fredning er påklaget og endnu ikke endelig stadfæ-
stet. 
 
Det fremgår af denne fredning blandt andet: 
 
”§ 1 Fredningens formål  
Fredningen har til formål − at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulig-

hederne for plante- og dyreliv, − at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske 

og geologiske kvaliteter, − at sikre og forbedre offentlighedens adgang, − at sikre og udvikle 
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områdets rekreative kvaliteter, − at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæs-

sige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen, og − at sikre forsat drift og udvikling af 

vandindvindingsaktiviteter i området. 
… 
 
§ 3 Tilstandsændringer 
Medmindre det er tilladt nedenfor, må der ikke 
1. foretages terrænændringer 
2. opføres bygninger eller tekniske anlæg 
3. opgraves vilde planter 
4. deponeres affald 
5. gødskes, sprøjtes eller kalkes 
6. tilskudsfodres, medmindre det tillades i en plejeplan 
7. opsættes skilte uden tilsynsmyndighedens godkendelse. 
8. tilplantes med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder, herunder f.eks. juletræer og energipil. 
(...)”. 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-
råde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 

Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det 
ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. 

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 

Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte fugletårn ikke påvirker det omgi-
vende landskab negativt. Kommunen lægger bl.a. vægt på, at der i dag findes et eksisterende 
fugletårn på samme placering som det ansøgte. 

Kommunen finder desuden, at opførelse af et fugletårn med henblik på at forbedre 
adgangen til det bynære naturområde er i overensstemmelse med fredningens formål, 
og vil bidrage til en øget naturværdi og rekreativ udnyttelse af området. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 



Side 4 af 6 
 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af 50, stk. l, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udfø-
relse af projektet. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at fugletårnet vil fremme fredningens formål, som 
blandt andet er at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er desuden 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, el-
ler ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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 

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

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

relsen, 
 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.  

 

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

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

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

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Furesø Kommune 
Att.: Planlægger Lene Vestermann 
 
Via e-post: lves@furesoe.dk 
 
 
 
 
 
Præstesø – Etablering af vandhul ved Søndersø 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at etablere et vandhul mellem 
Præstesø og Søndersø på ejendommen matr.nr. 1k Søndersø, Værløse. Det ansøgte projekt 
omfatter etablering af et vandhul på ca. 250-300 m2 med henblik på at forbedre forholdene 
for dyre- og plantelivet. Det forventes, at vandhullet kan blive ynglested for padder. Vandhul-
let ønskes etableret med skrånende brinker, der har en hældning på mellem 1:3 og 1:5. Vand-
hullets dybde bliver maksimalt 1,5 m under terræn. Der vil skulle foretages mindre terrænre-
gulering både i forbindelse med etableringen af selve vandhullet, men også fordi det afgra-
vede materiale (estimeret ca. 125 m3) ønskes spredt inden for det fredede område i et maksi-
malt 50 cm tykt lag.  
 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende luftfoto: 
 

 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20122842 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-11-2021  
 
Den 22. august 2021 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 

Det ansøgte ønskes etableres på et areal omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 06-05-
2009 om fredning af den nordøstlige del af Flyvestation Værløse og tilstødende arealer om-
kring Præstesø og Søndersø i Furesø Kommune. 
 
Det fremgår af denne afgørelse blandt andet: 
 

 
… 

 
Området er tillige omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 25-04-2019 om fredning af Præ-
stesø, Laanshøj og del af Søndersø. Denne fredning er endnu ikke endelig stadfæstet. 
 
Det fremgår af denne fredning blandt andet: 
 
”§ 1 Fredningens formål  
Fredningen har til formål − at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulig-

hederne for plante- og dyreliv, − at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske 
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og geologiske kvaliteter, − at sikre og forbedre offentlighedens adgang, − at sikre og udvikle 

områdets rekreative kvaliteter, − at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæs-

sige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen, og − at sikre forsat drift og udvikling af 

vandindvindingsaktiviteter i området. 
… 
 
§ 3 Tilstandsændringer 
Medmindre det er tilladt nedenfor, må der ikke 
1. foretages terrænændringer 
2. opføres bygninger eller tekniske anlæg 
3. opgraves vilde planter 
4. deponeres affald 
5. gødskes, sprøjtes eller kalkes 
6. tilskudsfodres, medmindre det tillades i en plejeplan 
7. opsættes skilte uden tilsynsmyndighedens godkendelse. 
8. tilplantes med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder, herunder f.eks. juletræer og energipil. 
(...)”. 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og Mil-
jøstyrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. 
 
Furesø Kommune har oplyst, at Præstesø med omgivende arealer er et kendt levested for 
spidssnudet frø. Arten er observeret i et vandhul nord for lokaliteten for det nye vandhul samt 
i Præstesø. Selve projektområdet for etableringen af et nyt vandhul rummer ikke eksisterende 
levesteder for padder, og projektet vil derfor ikke medføre forringelse eller ødelæggelse af le-
vesteder for spidssnudet frø eller andre arter af padder.  Der er observeret adskillige arter af 
flagermus i området, men projektet indebærer ikke fældning af træer, og det er Furesø Kom-
munes vurdering, at flagermus ikke påvirkes af projektet. Furesø Kommune har ikke kend-
skab til forekomst af andre bilag IV-arter inden for området, og det er kommunens vurdering 
at projektområdet ikke rummer levesteder for beskyttede arter. 
 

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 
 
Furesø Kommune har som fredningstilsyn udtalt, at der med den foreslåede terrænregulering, 
hvor afgravet materiale ønskes spredt i området, er tale om et beskedent tiltag, der ikke vil på-
virke landskabet negativt eller på anden måde være i strid med fredningens formål. Kommu-
nen har i den forbindelse lagt vægt på, at der maksimalt vil ske terrænregulering i området på 
op til 50 cm, og at det afgravede materiale ikke spredes på arealer, der er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Furesø Kommune finder desuden, at etablering af et vandhul med hen-
blik på at forbedre forholdene for dyre- og planteliv er i overensstemmelse med fredningens 
formål, og vil bidrage til en øget naturværdi og rekreativ udnyttelse af området. Kommunen 
har også lagt vægt på, at det ansøgte ses at være i overensstemmelse med den plejeplan, der er 
vedtaget for området. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
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I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel  (udpeget af Furesø Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet vil fremme forholdene for dyre- og planteliv 
og dermed er i overensstemmelse med fredningens formål. 
 
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 desuden fredningsnævnets vurde-
ring, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
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 

 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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