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til fredning af Flyvestation Værløse i Værløse kommune.

Det meddeles herved, at der afholdes offentligt møde i sagen tirsdag den
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1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet

Indledning
Det har gennem årene været et stort ønske hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) og
Friluftsrådet at sikre så meget som muligt af Flyvestation Værløses areal til rekreative formål,
når arealet blev opgivet af Forsvaret til militære formål. Det skete i 2004, hvor flyvestationen
officielt blev nedlagt. på den baggrund rejste DN i april 2005 sammen med Københavns Amt
og Værløse Kommune og med støtte fra Friluftsrådet en fredningssag for en mindre del af
flyvestationen. Det var da tænkt som en første etape af en permanent sikring af hele
flyvestationens natur- og landskabsværdier til gavn for befolkningen i det storkøbenhavnske
område. Inden den første fredningssag blev rejst havde Forsvarets Bygningstjeneste solgt
jorden til Kuben Byg A/S. Den del af flyvestationen, som DN nu rejser fredningssag for, er
fortsat ejet af Forsvarsministeriet med undtagelse af ca. 29 ha, som er ejet af Kuben Byg A/S,
knap 1 ha, som er ejet af Værløse Kommune og under 1/2 ha, som er ejet af København E.
Det samlede område, som foreslås fredet, er på 440 ha.

Flyvestation Værløse ligger midt i det, der i daglig tale kaldes forlængelsen af Hjortespringkilen
og Hareskovkilen til Hovedstadens Grønne Ring. Området er først og fremmest unikt, fordi det
er et storslået og næsten ubebygget landskab med masser af friluftsmuligheder, som ligger
kun få km fra Københavns centrum.

Der er i dag over 1,8 mil. indbyggere i Hovedstadsregionen, og over de næste 10 år regner
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) med, at yderligere 100.000 vil vælge at bosætte sig i
regionen. Det vil på den ene side give et pres for at bygge boliger på de ubebyggede arealer
rundt omkring i regionen, og på den anden side gøre behovet for grønne områder til den
voksende befolkning større. Et af de områder, som kan komme i spil, er Flyvestation Værløse,
som med sine kun 17 km fra Rådhuspladsen vil være et særdeles attraktivt byudviklings- og
bosætningsområde.

Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, som netop er blevet endeligt vedtaget, udlægger
flyvestationen til grøn kile i forlængelse af den eksisterende grønne kile. Fredningsområdet er
således en del af den sammenhængende grønne struktur i Hovedstadsregionen. Intentionen
med de grønne kiler er at sikre borgerne let adgang til grønne områder, rekreative tilbud og et
sundere liv. En arbejdsgruppe bestående af forskellige offentlige myndigheder skal foretage
den endelige afgrænsning af den grønne kile samt fastlægge den nærmere anvendelse af
flyvestationen i den kommende tid. En del af området er således planmæssigt sikret imod
egentlig byudvikling her og nu, men disse planer kan erfaringsmæssigt alt for let ændres.
Støjende aktiviteter er i den nye regionplan budt velkomne på flyvestationen i det omfang
myndighederne kan enes om det, idet regionplanen har åbnet for muligheden af at placere
støjende anlæg så som gokart baner, flyvepladser mv. i området. I løbet af de sidste måneder
har der været politiske forslag fremme om både østlejr-bebyggelse/beboelse, hospitalsbyggeri,
action-park, zoologisk have og udvikling af oplevelsesøkonomi i øvrigt på flyvestationen. Uden
en fredning af hele området er det et spørgsmål om tid, før der opstår et politisk ønske, som
er stærkt nok til at tilsidesætte den gældende planlægning. på den baggrund finder Danmarks
Naturfredningsforening, at arealet bør fredes, og at det sikres, at det er de ikke-støjende
rekreative og ekstensive friluftsformål, som tilgodeses på flyvestationen. Dette vil være til
gavn for hele Hoved,stadsregionens voksende befolkning.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har i maj 2005 rettet henvendelse til
Værløse og Farum Kommuner og tilbudt at indgå i drøftelser af, hvorledes der sikres en
balance imellem anvendelse af arealet til bolig- og erhvervsformål og natur- og
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aktivitetsområder. Der har efterfølgende været afholdt et møde mellem foreningen og
borgmestrene i de to kommuner, hvor foreningen orienterede om sine visioner for
flyvestationen.

I juni 2005 afholdt foreningen et offentligt debatmøde hvor lokale borgere, interessegrupper,
politikere m.fl. blev inviteret til at komme og fortælle om deres syn på flyvestationens fremtid.
på dette møde var der stor støtte til at bevare området som tilgængelig natur. på baggrund af
de synspunkter som kom frem i forbindelse med debatmødet og foreningens generelle ønske
om at sikre flyvestationens åbne landskaber som et rekreativt friluftslandskab, har foreningen
følgende mål for fredningen:

At området fungerer som dagligt fritidslandskab for de nærmeste byområder og som
udflugtslandskab for hele storbyens befolkning.
At området, som regionalt friluftsområde friholdes for byfunktioner, indeholder en bred vifte af
friluftsmuligheder, samt at områdets offentlige tilgængelighed sikres.
At området friholdes for og beskyttes mod støj og lysforurening af hensyn til den rekreative
ekstensive oplevelse. e
At området, ligesom resten af regionens grønne struktur, udvikles naturmæssigt.
At områdets rekreative muligheder sikrer sammenhæng mellem det daglige friluftslandskab og
udflugtslandskabet.
At områdets nyere kulturhistorie formidles.
At området tilbyder muligheder for adgang og ekstensive rekreative oplevelser for både det
organiserede og det almene friluftsliv med vægt på det almene friluftsliv.

Fredningen skal sikre at disse mål på både kort og langt sigt efterleves og opfyldes, og at
flyvestationens åbne landareal ikke gøres til genstand for egentlig byudvikling.

Friluftsrådet har meddelt Danmarks Naturfredningsforening, at Friluftsrådet støtter en
fredning, dog med visse forbehold, jf. bilag 3.
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Græssletten pfJ flyvestationen ses her med hangarer i baggrunden.

landskabsformer og geologi
Flyvestation Værløses arealer rummer mange forskellige naturværdier i kraft af de varierede
terræn- og jordbundsforhold (tørv, smeltevandssand, -grus og moræneler). Området omkring
Flyvestation Værløse indgår i regionplanen i et såkaldt "geologisk interesseområde". Det
betyder, at området set med regionale briller har en meget særpræget og bevaringsværdig
geologi. Flyvestationens landingsbane er placeret i bunden af en bred tunneldal med issøer og
dødishuller. Issøernes aflejrede materiale ligger tilbage i landskabet som fladbakker eller som
et vandstandsende bundlag i moser og søer. Dødishullerne, der dominerer mod syd, har givet
anledning til søer og mosehuller uden til- og afløb. Tunneldalen indeholder også store områder
med sand- og grusaflejringer. Den brede tunneldal afgrænses af stejle skrænter dels op mod
Nordlejren og dels i syd af skrænten, hvor Novo Nordisk har domicil. Dertil kommer
landskabelige saddelpunkter. Bedst kendt i Værløse kommune er saddelpunktet syd for Ryget
Høj. Ved Flyvestation Værløse findes et tilsvarende saddelpunkt mellem Præstesø og
Bundsmose.

Isens arbejde i landskabet betyder, at der er skabt store højdeforskelle i området. Ryger Skov
ligger således i 52 meters højde, Laanshøj i 37 meters højde, Præstesø i 12 meters højde og
Bringe Mose i 6 meters højde. Det giver et særdeles kuperet terræn, med store bløde
landskabsformer. Landskabets højdedrag kan også aflæses af placeringen af fortidsminderne
og vadestederne. Flere broncealderhøje ligger således som perler på en snor fra Ryget Høj
over Værløse Vest Højsletten (Ryget Skovby), Lundshule, Eningshøj samt flere gravhøje på
flyvepladsen og videre forbi Gammelvad til bl.a. Gershøj, Tjørnehøj, Hyldhøj og Kong
Svendshøj i Ballerup kommune og videre til højen ved Roskilde Domkirke.
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Dyre- og planteliv
Flyvestation Værløse rummer store moseområder, udstrakte sletteområder og flere småskove.
Den varierede natur er levested for mange forskellige plante- og dyrearter, som gør området
interessant og oplevelsesrigt at færdes i. I Bringe Mose hænger pungmejsens særprægede
rede i træerne, og moserne er desuden levested for områdets mange rådyr og snoge.
Flyvepladsen er levested for grævling, mens skotske højlandskvæg plejer naturen, så kæmpe-
bjørneklo ikke spreder sig. En stor del af området består af enge af varierende fugtighed, som
giver gode vilkår for fuglelivet. Vibe og sanglærke har rede ved vådområderne langs
landingsbanen og græsarealerne omkring landingsbanen er vigtige fourageringsområder for
den lokale bestand af grågås. på de syd- og vestvendte skrænter ved Nordlejren lever mange
varmeelskende arter. Skrænterne har overdrevsvegetation og man kan blandt andet finde
mange forskellige arter af sommerfugle, skovfirben - og muligvis habitatarten markfirben.
Dødishullerne er levested for bl.a. den beskyttede habitatart stor vandsalamander og for snog.
Flyvestation Værløse rummer desuden på en lille sandlomme København Amts største hede
med flere karakteristiske hedearter.

,
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I Bringe Mose kan man støde pfJ den eksotiske pungmejse-rede.
Her er et smukt eksemplar hængt op pfJ en husgavl til skue for
natur-interesserede.
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KuItu rh istorie
I Nationalmuseets Sognebeskrivelse er der registreret 16 arkæologiske fund på Flyvestation
Værløse. på disse lokaliteter er der gjort fund, som indikerer, at der findes overpløjede
gravhøje og bopladser, eller der er gjort fund af oldtidsgenstande. Lokaliteterne er ikke-
fredede fortidsminder, men steder, hvor Museumslovens § 25 omgående vil træde i kraft, hvis
der rodes i jorden. Lokaliteterne er forsynet med et såkaldt SB-nummer (jf. afsnit 8.4,
Museumsloven).

Alle kendte, registrerede arkæologiske fund på flyvestationen er indføjet i et katalog, som
indeholder en stadfæstelse, frednings- og/eller sognebeskrivelsesnummer, en beskrivelse samt
bemærkninger.

Foruden ovennævnte arkæologiske fund findes der en sten-/broncealderhøj, "Eninghøj", ved
det nordøstlige moseareal, "Præstemosen", der i forlængelse af forsvarsforliget er solgt fra
flyvestationen og senere fredet. Gravhøjen blev åbnet og retableret i 1993, og fundene er
placeret på Værløse Museum.

e Områdets nyere kulturhistorie knytter sig til den militære anvendelse. Værløselejren blev
oprettet i 1910, og den skulle bygges som en dobbeltlejr med plads til to bataljoner. Til lejren
opkøbte Krigsbestyrelsen gårde i området, herunder parceller fra Stengård, Mosedamgård og
Lerbækgård, mens man til øvelsesterrænet erhvervede Fuglebækgård, Hjortøgård samt en del
af de østlige marker af Hjørnegård og Bringegård.

I 1933 udvides lejren med flyvepladsen idet det var besluttet at man skulle indkvartere den
Sjællandske Flyveafdeling i "Lejren ved Værløse" samt anlægge en flyveplads i nærheden. Til
flyvepla~s købte Krigsministeriet Langdyssegaard samt en parcel af Bellemosgård.

Fra 1940-45 var flyvestationen beslaglagt af tyskerne, som hurtigt gik i gang med en
udbygning. Det betød at beboerne i landsbyen Bringe blev købt ud, så flyvestationen kunne
anvende arealet. 1942/1943 blev flyvepladsen udvidet mod nord, og Lerbækgård, Kirstinelyst
og Langdyssegaard blev revet ned for at give plads til de nye græsstartbaner.

Straks efter krigens afslutning begyndte man at planlægge og forberede genopbyggelsen af
Hærens Flyvetropper og Søværnets Flyvetjeneste. I 1950 sammenlægges de to flyvestyrker til
et selvstændigt flyvevåben, som dermed skiftede navn til Flyvestation Værløse.

I 1953 udvidede man igen flyvestationen, og denne gang med en 2,5 km lang jet-startbane.
Mod øst blevet stort Jonstrup-areal inddraget, mod vest måtte Paradisgårdens marker bruges
og mod syd-øst blev endnu et areal af Bringes marker beslaglagt til udvidelse af flyvepladsen.

Med Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at nedlægge Flyvestation Værløse. De af
Forsvaret ejede dele af Flyvestation Værløse overdrages til Furesø Kommune som en del af
sammenlægningsaftalen med indenrigsministeren, når Forsvaret forlader området.

Stiforbindelser
I den vestlige del af flyvestationen, ved Bringe Mose er der en del spor, som forbinder
Nordlejren og Sydlejren. Der ud over er der en asfaltvej, Perimetervejen, som løber hele vejen
rundt om flyvestationen på indersiden af hegnet.
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Udsigten fra Flyvestation Værløse mod sydvest, hvor Novo Nordisk danner "bagvæggen" i
landskabsrummet.

Naturplejeaftaler
I 2003 vedtog Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab en drifts- og plejeplan for
flyvestationen. Den skulle være gældende fra 2004-2018 og omfatter de arealer, som i
fremtiden forventedes at høre under flyvestationen. Af drifts- og plejeplanen fremgår det, at e
det overordnede indtryk af plejetilstanden på Flyvestation Værløse (før plejeplanens
ikrafttræden) umiddelbart er et billede af en stor central, intensivt plejet del, der er biologisk
ret uinteressant, men som dog er vigtig fourageringsområde for grågås og levested for vibe. I
modsætning hertil, fremstår de omgivende arealer som en mosaik af naturtyper i et
savanneagtigt landskab, der - på grund af de meget begrænsede menneskelige aktiviteter og
den store vekselvirkning - skaber gode muligheder for planter og dyr. Fælles for disse arealer
er dog, at man, dels for at bevare denne fine balance og variation imellem naturtyperne, dels
for at udnytte områdets biologiske potentiale, bør overveje en mere naturmæssig målrettet
plejeindsats.

Drifts- og plejeplanen indeholder retningslinier for en pleje, som ikke nødvendigvis er den
biologisk mest optimale plejeløsning, men et udtryk for en plejeløsning, der er afvejet ud fra
det optimale og hvad der under de givne vilkår var praktisk udførligt af hensyn til funktionen
som flyvestation.

Drifts- og plejeplanens fremtidige målsætninger er, at forbedre flyvestationens biologiske
mangfoldighed og fastholde terrænet som et varieret og værdifuldt åbent landskab med

k od ° ° ospredte rat og va omrader. De enkelte naturomrader søges koblet sammen, sa der skabes
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spredningskorridorer for flora og fauna. Igennem en mere naturmæssig målrettet pleje skabes
en større artsrigdom i de enkelte naturtyper.

Va nd indvind ingsinteresser
Under Flyvestation Værløse ligger der værdifulde drikkevandsreserver, som i regionplanen er
udpeget som særligt drikkevandsområde. Det betyder, at der ikke kan placeres særligt
grundvandstruende aktiviteter, virksomheder og anlæg.

Nord for fredningsområdet omkring Søndersø er der i henhold til regionplan 2001 udlagt
kildeplads-område med særlige restriktioner, ligesom der nordvest for fredningsområdet er
flere drikkevandsboringer.

Turisme og rekreation
I kraft af flyvestationens status som militært område har der ikke været nogen egentlig
turistmæssig udnyttelse af området. Flyvestationen har dog modtaget besøg fra skoler,
foreninger, virksomheder, institutioner og andre specielt interesserede, ligesom der afholdes
guidede ture for offentligheden i samarbejde med blandt andet Ballerup Kommune. I 2001
havde flyvestationen således besøg af knap 3000 personer fordelt på 107 besøg.

Hvert fjerde år afholdtes endvidere et stort endags åbent hus arrangement, hvor
flyvestationen arrangerer flyveopvisning med deltagelse fra en lang række lande - i 1998 med
et besøg på 80-100.000 mennesker og i 2002 med over 100.000. Her ud over holder Værløse
Svævefl verklub til på fl vepladsen.[tr -:~ • ~ ':";t

~:t'
:x" "o

Der er bygget træbroer p& tværs af Bringe Mose til gavn for bl:a. fugleinteresserede
besøgende.
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2. Fredningsforslagets afgrænsning

Mod øst afgrænses fredningen af "Tyskervejen", der er en cykelsti, som forbinder
Jonstrupvangvej med den regionale sti nr. 10 syd om Søndersø. Mod sydøst afgrænses
fredningen af Jonstrupvangvej. Mod syd afgrænses fredningen af den gamle park ved Jonstrup
Seminarium, Sydvagten ved Jonstrupvej og længere vest på af det bebyggede område i
Jonstrup. på en mindre strækning går afgrænsningen i syd langs Jonstrup Å og "Sydlejrens"
vestlige bebyggelse, mens Bringe Moses vestlige grænse, Jonstrup Å og Bunds Å, som
ligeledes er kommunegrænsen mellem Værløse og Stenløse, udgør fredningsgrænsen i vest.
Mod nord afgrænses fredninge~ af "Nordlejren", dog indgår den sydvendte skrænt i
fredningen, mens den verserende fredning for en mindre del af flyvestationens areal udgør
fredningsgrænsen i nordøst. Den vestlige del af "Sydlejrens" bebyggelse er holdt uden for
fredningen. Se i øvrigt kortbilag 1, hvoraf fredningsforslagets afgrænsning fremgår.

3. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold

Af Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen fremgår det, at Flyvestation Værløse er udlagt e
som grøn kileforlængelse der forbinder den eksisterende Hjortespringkile/Hareskovkile med
den nyudlagte Hovedstadens Grønne Ring. Samtidig forbinder kileforlængelsen det biologiske
kerneområde Jonstrup Vang/Søndersø med Ringen og vigtige levesteder i Bringe Mose. Det
fremgår videre, at området kan frigøre et potentiale for arealkrævende friluftsanlæg, der ikke
er plads til andre steder i regionen. Regionplanen lægger op til, at Fingerbyens grønne kiler og
ringe skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre
bymæssige formål samt anlæg til organiserede friluftsformål, som begrænser befolkningens
adgang til og benyttelse af områderne til almene rekreative formål. Endvidere skal områderne
friholdes for vindmøller samt nye anlæg mv. såsom store landbrugsvirksomheder til intensivt
husdyrhold, der er til gene for den rekreative anvendelse og oplevelse af områderne.
Befolkningens adgang til Fingerbyens grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler skal endvidere
opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af
støttepunkter. I forbindelse med regionplanens endelige vedtagelse-blev der lagt en mulighed
for at placere støjende anlæg i et område på den tidligere flyvestation. Det er dog en mulighed
kommunen selv skal foretage den nærmere planlægning og afvejning af, bl.a. i relation til de
omkringliggende boligområder, jf. bilag 4.

Af Sektorplan for naturforvaltning fra Københavns Amt april 2004 fremgår det blandt andet, at _
amtet vil arbejde for at væsentlige kultur- og naturinteresser på Flyvestation Værløse bliver •
sikret, jf. bilag 5.

I Kommuneplan 1997-2009 for Værløse Kommune fremgår det, at de af forsvaret ejede
arealer indgår i område D15 om hvilket det lyder, at "anvendelsen fastlægges til offentlige
formål (forsvarsanlæg), og området friholdes for.anden bebyggelse end de for driften
nødvendige udvidelser af de eksisterende forsvarsanlæg. Ved en eventuel indskrænkning af
Flyvestationens virksomhed bør de rekreative muligheder for Værløse Kommunes borgere
søges tilgodeset.", jf. bilag 6.

Ifølge Fredningsstyrelsens udpegning i 1984 indgår området i et nationalt geologisk
interesseområde. .

Af "Forsvarets arealer - en beretning fra Forsvarsministeriets naturfredningsudvalg" fra 1974
fremgår det, at "Flyvestation Værløse er beliggende i et værdifuldt landskab, der er præget af
et udstrakt system af tunneldale, hvori indgår den interessante Bringe Mose Det foreslås at
der optages forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Miljøministeriet om en eventuel
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fredningsmæssig sikring af de særlige interesseområder som flyvestationen omfatter." Jf. bilag
7.
Det foreslåede fredningsområde er i sin helhed beliggende i landzone. En del af området er
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 om biotopbeskyttelse, jf. kortbilag 2, samt lovens §

.16, 17 og 18 om bygge- og beskyttelseslinier omkring søer, skove og fortidsminder. En del af
området er desuden omfattet af fredskovspligt i hht. Skovloven, jf. kortbilag 1.

Fra et bakkedrag er der udsigt over Bringe Mose, hvor den sjældne pungmejse holder til. Her
er det fredningsmedarbejder Birgitte Ingrisch der er p& besigtigelse forud for
fredningsrejsningen.

4. Forslag til fredningsbestemmelser

Det foreslås, at fredningen tinglyses på følgende bestemmelser:

§ 1 Fredningens formål
- At området ikke gøres til genstand for fremtidig byudvikling

At sikre og udvikle områdets ekstensive rekreative kvaliteter
At sikre og forbedre offentlighedens adgang
At bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
At områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres
At de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter bevares og formidles
At skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning
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§ 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres
anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende
bestemmelser.

Der må ikke etableres boliger i området og deponering må, ikke finde sted.

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende.

Der må ikke etableres golfbane inden for det fredede område.

Der må ikke opstilles lysmaster og skilte i området.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på et nærmere angivet areal kan opsættes
informationstavler.

på et af kommunen nærmere bestemt areal kan der etableres primitiv overnatningsplads og
opføres shelters.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres stier i området efter en nærmere
planlægning.

Fredningen er ikke til hinder for at der kan foregå enkeltstående friluftsaktiviteter efter
Fredningsnævnets nærmere godkendelse. Det kan eksempelvis være en spejder-landslejr, en
udendørs musikkoncert og teater eller en større udendørs gymnastikopvisning.

Fredningen er ikke til hinder for, at den nuværende drikkevandsindvinding kan ske som hidtil.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan ske oprydning og oprensning på arealet, samt at
overflødige bygninger og anlæg fjernes.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres flyvehistorisk museum i eksisterende
bygninger i fredningsområdet.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres kirkegård på det areal, som fremgår af
fredningskortet.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan foregå ikke-støjende, ekstensive rekreative
aktiviteter på flyvestationen. Indenfor de områder som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15-19, skal aktiviteterne dog være i overensstemmelse med
disse bestemmelser.

§ 3 Retningslinier for skov- og landbrugsdrift
Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal konsekvent anvendes løvtræ ved foryngelser. på
lang sigt bør skovområderne udvikle sig til mindre lunde af hjemmehørende løvtræsarter, der
drives i plukhugst eller henligger som urørt skov.

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

Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes eller kalkes. Der kan dog undtagelsesvis sprøjtes i
forbindelse med bekæmpelse af invasive arter.

§ 4 Naturpleje
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Naturplejen i området skal, indtil der er udarbejdet en samlet plejeplan, ske efter Drifts- og
plejeplanen for Flyvestation Værløse. Plejeplanen udvikles i lyset af flytrafikkens ophør.

Uanset § 3 kan plejemyndigheden i henhold til plejeplanen foretage tilstandsændringer og
andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for hjemmehørende dyre-
og plantearter eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige
og kulturhistoriske værdier, herunder regulere afgræsningen ved at bestemme
dyrearter/dyreracer og antallet af dyr, samt fastsætte tidspunkter for disse foranstaltninger.

Foranstaltningerne gennemføres på baggrund af en samlet plejeplan for hele området
udarbejdet af plejemyndigheden.

Planen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som påtænkes udført i de
følgende højst 5 år, og for eventuelle begrænsninger i almenhedens adgangsret.,

Der skal være givet grundejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet lejlighed til
at udtale sig om plejeplanen. Uenighed om planens indhold forelægges fredningsnævnet til
afgørelse.

Københavns Amt er plejemyndighed. Pr. 1. januar 2007 overgår denne myndighed til Furesø
Kommune.

§ 5 Naturgenopretning _
Fredningen er ikke til hinder for, at der sker en generel retablering af hydrologien i området,
herunder Bringe Mose og moserne under landingsbanen.

Fredningen er ikke til hinder for, at den delvist rørlagte Mølleåen mellem Søndersø og Tibberup
Å blotlægges og genslynges.

§ 6 Arkæologiske undersøgelser
Fredningen er ikke til hinder for arkæologiske udgravninger i området.

§ 7 Jagt
Jagt er ikke tilladt på arealet. Dog kan der foretages bestandsregulering, såfremt der bliver
behov for det.

Der må ikke oparbejdes vildbestande gennem fodring og andre vildtpopulationsfremmende
foranstaltninger.

§ 8 Offentlighedens adgang
Området skal som udgangspunkt holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette
omfatter også arealer, som er hegnede af hensyn til græssende dyr.

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

§ 9 Forholdet til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper og
byggelinier og planlovens landzonebestemmelser
Pleje- og naturgenopretningsforanstaltninger, der udføres i medfør af foranstående
fredningsbestemmelser og en endelig godkendt plejeplan, kan foretages uden særlig tilladelse
efter Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15-19 og Planlovens § 35.

§ 10 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft så snart Fredningsnævnet har offentliggjort
forslaget i Statstidende.
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§ 11 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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12-12-e

lb.nr.: Matr.nr.:
Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBls Heraf Tidligere
BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet

søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelsesllnler moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- dIger
søl ~ §16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m m. §3 ums-
fortidsminder §18 strandbesk. §15 og lovens

klItfredning §8 §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

1 pc! 1 af 11C Forsvarets 9,71 1
Kirke Værløse By, Værløse Bygningstjeneste

Fredenksholms Kanal 30
del af pc! 1 af 12 b 1220 København K 6,31 1 rest af pc! 1 med i verse-

rende fredning
pc! 1 af 89 a 1,00 1

pc! 1 af 11a 15,22 1

pc! 1 af 10 a 16,49 1

pc! 1 af 10 n 7,49 1

pc! 2 af "k" overføres fra offentlig vej 0,59 1 privat fællesve)
til 10n smst.

10 b 4,41 1

pcl 1 af 10 m 0,26 1

pc! 1 af 9d 0,85 1

9a 2,01 1

ge 1,02 1

pc! 1 af 8 17,71 1

7 f 14,20 1

7g 0,18 1

7 h og 1,23 1

88 smst. 21,70 1

39 28,81 1
Borup Sø, Værløse

23 b 11,24 1
Brinae Bv. Værløse fortsættes

».,
roru

o
lO

O
O-
(f)

ro~.
ro.,
(f)
rT
ro

OJ
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Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidligere

BemærkningerLb.nr.: Ejerlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelsesllnoer moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
sø/ å §16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m. §3 ums-
fortidsminder §1B strandbesk. §15 og lovens

kiltfrednong §B §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

fortsættelse
1 19 Forsvarets 0,88 1

Bringe By, Værløse Bygnlngst]eneste -
20 1,15 1

21 b 0,06 1

23 e 0,34 1

23 g 0,06 1

1 f 0,14 1

5h 4,46 1

23 d 3,19 1

60 1,87 1

6h 0,12 1

2h 0,02 1

23 f 0,07 1

6q 0,04 1

6p 0,48 1

6m 0,26 1

6e 0,07 1

del af 6g smst. 8,20 1

del af 49 0,59 1
Måløv By, Måløv

6k 0,76 1
Bringe By, Værløse fortsættes
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lb.nr.: Matr.nr.:
Ejer: Øns.kesfredet: Heraf omfattet af NBls Heraf Tidligere

BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, vandløb, sten·og

Ca.ha. Antal beskyttelsesllnler moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
sø I å §16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m. §3 ums-
fortidsminder §18 strandbesk. §15 og lovens

klltfrednmg §8 §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

fortsættelse
1 del af 6 f Forsvarets 0,12 1 Vejareal

Bringe By, Værløse Bygningstjeneste

del af 6a 11,20 1

6n 0,14 1

61 0,27 1

6c 0,19 1

6i 9,44 1

Si 16,98 1

5 d 0,56 1

del af Sa 33,90 1

4b 9,73 1

41 1,48 1

4m 0,18 1 ~
4g 0,10 1

5 f 0,16 1

51 0,01 1

5k 2,14 1

2d 0,89 1

2c 1,79 1

23 c smst. 11,05 1

fortsættes
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Matr.nr.: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidligere

BemærkningerLb.nr.: Ejerlav: Ejer: bestemmelser om: omfattet af fredet
søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelseslInIer moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
SØ/å§16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m. §3 ums-
fortIdsminder §18 strand besk. §15 og lovens

klltfredmng §8 §29

ca.ha ca.ha ca.ha ca.m
fortsættelse

1 1 c Forsvarets 0,21 1
Bringe By, Værløse Bygningst]eneste

del af pcl 1 af 23 a 64,78 1

del af "e" overføres fra offentlig ve] 0,26 1 privat fællesve]
til 23a smst.

2m 4,91 1

1 b 4,33 1

1 e 0,16 1

1 I 7,04 1

1 k 3,37 1

1m 0,13 1

1 I 1,37 1

2 f 10,25 1

2g og 0,13 1

pc! 1 af 2 n smst. 1,13 1

pc! 1 af 1 g 0,03 1
Søndersø Værløse

pcl 1 af 4b 0,03 1

pcl 1 af 1 c smst. 0,17 1

23 d 0,10 1
Jonstrup Vang, Værløse

23 e smst. 0,02 1

fortsættes
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Lb.nr.: Matr.nr.:
Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidligere
BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet

søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelsesimler moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
SØ/~§16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m. §3 ums-
fortidsminder §18 strandbesk. §15 og lovens

khtfrednlng §8 §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

fortsættelse
1 pc! 1 af 33 e 0,30 1

Jonstrup Vang, Værløse

pc! 1 af 33 c 0,07 1

pc! 1 af 33 b 0,91 1

pcl 1 af 34 a 14,98 1

25 b 0,14 1

pc! 1 af 25 a og
6,28 1

pc! 1 af 34 b smst.
6.44 1

411,06

2 del af pcl 2 af 11c Kuben Byg A/S 0,45 1 0,45 rest af pcl 2 med i verse-
Kirke Værløse By, Værløse Ragnagade 7 rende fredning

2100 København ø
del af pc! 2 af 12 b 0,15 1 0,08 do

del af 12 a 0,86 1

del af pc! 2 af lla 1,71 1

del af pc! 2 af 10 a 8,10 1 1,164

10 i og 0,08 1

10 h smst. 0,08 1

del af pc! 2 af 2 n 0,04 1 0,04
Bringe By, Værløse

del af pcl 2 af 1 g 0,10 1 0,09
Søndersø, Værløse

Del 2 af 4 b smst. fortsættes 0,11 1 do
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Lb.nr.:
Matr.nr.:

Ejer: Ønskes fredet:
Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidligere

Ejerlav: bestemmelser om: omfattet af fredet Bemærkninger
søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelseslInIer moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
sØ/ll§16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m. §3 ums-
fortidsminder §lB strandbesk. §15 og lovens

khtfredmng §8 §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

Fortsættelse
2

pc! 2 af 1 c smst. Kuben Byg A/S 0,26 1
Søndersø, Værløse

pc! 2 af 33 e 0,23 1 0,06
Jonstrup Vang, Værløse

pcl 2 af 33 c 0,01 1

pcl 2 af 33 b 0,02 1
Jonstrup Vang, Værløse

pc! 2 af 34 a 8,78 1

35 0,29 1 vejareal

pc! 2 af 25 a 0,18 1

pc! 2 af 34 b og 5,13

pcl 2 af 23 a smst. 2,07 ---
28,65 0,71 1,164

3 21 c København E 0,13 1
Bnnge By, Værløse Vognmagergade 8

1149 København K
1 d og 0,17 1

6d smst. 0,04 1
0,34

Værløse Kommune
4 del af "a" 0,47 1 vejareal

Bnnge By, Værløse

29 b 0,21 1
Jonstrup Vang, Værløse 0,68
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Lb.nr.: Matr.nr.:
Ejer: Ønskes fredet:

Heraf omfattet af NBLs Heraf Tidligere
BemærkningerEierlav: bestemmelser om: omfattet af fredet

søer, vandløb, sten-og

Ca.ha. Antal beskyttelseslinier moser, strandenge, fred- Jord-

lodder omkring strandsumpe, skovs- diger
SØ/~§16 ferske enge, pligt muse-
og overdrev m.m §3 ums-
fortidsminder §18 strandbesk. §15 og lovens

klltfrednmg §8 §29
ca.ha ca.ha ca.ha ca.m

i alt 440,73

De matrikulære ændringer, som er i gang på flyvestationens område, er endnu ikke noteret i matriklen. Derfor er nogle af matr.nrene delt op i pcl l og pcl 2 (Kuben Byg A/S) i denne sag.
Parcelarealerne er taget fra den igangværende matrikulære sag. Hvor der er nyberegninger af matr.nre. er disse også brugt i denne sag.
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Bilag 2

Dato: Oktober 2005
Journal: 279/100479
Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, bbl@dn.dk, tlf. 39174019

Danmarks
Naturfredninesforening

Budgetoverslag
for fredning af Flyvestation Værløse

Ejer Areal, ha Regulering Erstatning I alt, kr.
kr./pr/ha

Forsvarets Byg- 355,25 ha I hh t. pleje- Okr. Okr.
ningstieneste plan
København E 0,34 ha I hh t. pleje- Okr. O kr.

plan
Kuben Byg A/S 19,6 ha 1): 2000 kr. 39.200 kr.

0,71 ha, som er
omfattet af nbl.

§ 16-19: 1000 kr. 710 kr.
1,164 ha, som er

omfattet af nbl.
§ 3: Okr. Okr.

------------------ ---------------
I alt 21 45 ha 39.910 kr.
I alt 377,04 ha 39.910 kr.

1) Foreningen er blevet oplyst om, at arealerne i dag ligger hen uden nogen form for land-
brugsmæssig udnyttelse. på den baggrund foreslås det at der kun gives en grunderstatning.

mailto:bbl@dn.dk,


Friluftsrådet
DN
Masned øgade 20
2100 København ø
Att. Birgitte Bang Ingrisch

20. december 2005

Vedr. Flyvestation Værløse

I forbindelse med fremsættelsen af et fredningsforslag for Flyvestation Værløse,
har Friluftsrådets bestyrelse drøftet Rådets ønsker til den fremtidige anvendelse
af området.

Friluftsrådet vil derfor udtrykke sin støtte til Danmarks Naturfredningsforenings
bestræbelser på at sikre området som en forlængelse af Hjortespringkilen, som
en integreret del i planen om Hovedstadens Grønne Ring og ikke mindst som
rekreativt område til glæde for den storkøbenhavnske befolkning.

Friluftsrådet lægger stor vægt på, at området kommer så mange forskellige
brugere til gavn - til både organiserede og uorganiserede aktiviteter.
Derfor er støtten betinget af en række forhold der ikke stemmer overens med
ordlyden af det nuværende fredningsforslag.

I Danmark og især på Sjælland, er muligheden for friluftsaktiviteter i luften blevet
forringet væsentligt gennem de sidste år, idet mulighederne for at lette og lande
med motorfly er indskrænket med nedlæggelsen af små flyvepladser eller
nedgang i antallet af operationer. Derfor mener Friluftsrådet, at Regionplan 2005
bør følges således, at der skabes muligheder for støjende aktiviteter i den
vestlige del af Flyvestation Værløse, bl.a. flyvning, og så de eksisterende asfalt-
og beton belagte områder i den vestlige del bruges.
For at begrænse de mulige støjgener foreslår Friluftsrådet, at der ikke må foregå
støjende aktiviteter i omtalte område, der støjer mere end decibel-grænsen for
den tilladte flyvning.

Med denne indsats sikres således en bevaring af område af stor historisk,
biologisk og rekreativ betydning:
- til rekreative formål uden gennemgående motortrafik mellem Kr. Værløse og
Jonstrup-områderne.
- til en sikring af Regionsplan 2005's intensioner om en forlængelse af de grønne
kiler (Hjortespringkilen) mellem fingrene i fingerplanen.
- til at undgå en bebyggelse, som for altid vil fjerne en enestående chance for et
større samlet, grønt rekreativt område for Københavns befolkning.

Med venlig hilsen

cIU~
Mads Ellegaard
Friluftspolitisk konsulent

Scandiagade 13 2450 København SV. tlf. 33790079, fax. 33790179, fr@friluftsraadet dk. wY':w.fnluftsraadet.dk
r
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4.2 Regionale og lokale friluftsområder v-"

Retn ingsl injer

De regionale friluftsområder: Kiler og ringe
4·2.1

FIngerbyens kiler, nnge samt kystkilerne udpeges som regionale friluftsområder

til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for
landbrugsmæssrg anvendelse. If~rbi;delse med planlægnlng;g ~dminist'ration

af regionplanens retningslinjer, herunder opfølgning gennem anden 'lovgivning,

skal der i afvejningen med ~ndre arealanvendelsesinteresser lægges særligy~gt
på at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion.

Fingerbyens eksisterende grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler

4·2.2

Retningslinje 4.2.2: FIngerbyens eksisterende grønne kiler og ringe, kyst og kystki-
ler skal fnholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og an-

dre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser
befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative for-
mål. j de region;le friluftsom~åder skal der i forbindelse med ~tabl~ri'ng af inten-

<t <.. ~ w; '"

sivt husdyrhold, der kræver,vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), samt ved

bps~il1ing af vindmøll~r fo;~t~g"e? en konkret '~urdering af konsekvenserne for fri-
l "- ? 'Y" l

luftsinteresserne. Det skal ved del\ konkrete afgørelse om tilladelse eller om fast-
f """ M ~ ~

sætteise af konkrete tilladelsesvi[kår sikres, at virksom heden eller anlægg~t j~ke

er til getlefor d~n rekrea~ive;9RIevels~ og1:~~yttelse af ()1}1 IåQ~{l~ •.

4.2.3
Abne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområde, der indgår som regi-
onale friluftsområder I FIngerbyens grønne kiler, nnge og kystkiler som en del af

den regionale grønne struktur, skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse.

4.2-4
Befolkningens adgang til Fingerbyens grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler skal

opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etable-

ring af støttepunkter.

4·2·5
FIngerbyens grønne kiler og ringe samt det særlige friluftsområde iHedeland 0
adm Inistreres i overensstem melse med ekSisterende god kendte pianer for de

enkelte kiler og Hedeland.

4.2·6
Uden for de udpegede lokalisenngsområder til friluftsanlæg kan der etableres

mindre anlæg til det almene friluftsliV og tillades begrænset udvidelse af eksi-

sterende friluftsanlæg, hVISdet efter en konkret vurdering Ikke er I konflikt med

de øvnge regionplaninteresser.

134 Regionplan 2005

HURs mål:

at Fingerbyens grønne kiler og
ringe fungerer som dagligtfritids-

landskab for de nærmeste byom-

råder og som udflugtslandskab
for hele storbyens befolkning

at de regionale friluftsområderfri-

holdes for byfunktioner, indehol-

der en bred vifte affriluftstmulig-
heder, samt at områdernes of-

fentlige tilgængelighed forbed res

at friluftsområderne så vidt mu-

ligtfriholdes for og beskyttes mod

støj af hensyn til den rekreative

ople~else

at regionens grønne struktur ud-
vikles i takt med byvæksten

at forbedre kystens rekreative

i værdier og forbedre tilgængelig-
'heden

at forbedre de rekreative mulig-
l heder lokalt og sikre sammen-
: 'hæn? mellem det dagl'ige frilufts-

landskab og udflugtsla~dskabet

at det åbne land tilbyder ae-,

gangs- og oplevelsesmuligheder
: Jor både det organiserede og det'
'almene friluftsliv med vægt på

det almene friluftsliv

l Se j øvrigt Visionsdelen,

HURsvision: "Et afverdens bedste
rekreative landskaber"



4.2 Regionale og lokale friluftsområder
Retningslinjer

Fingerbyens kileforlængelser og nye grønne ring

4·2-7
Regionplanen udpeger arealer til en ny grøn ring og til forlængelse af Fingerby-

ens grønne kiler. Den nye grønne ring skal rumme en gennemgående regional
rekreativ sti og sikre en grøn forbindelse fra Rungsted Kyst til Karlstrup Mose.

Hvor den grønne ring alene består af stiforløbet, er udpegningen af mere princI-

piel karakter. Kileforlængelserne skal forbinde de allerede eksisterende grønne

kiler med den nye grønne ring.

Arealerne I kileforlængelserne og den nye grønne ring kan bruges til udbygning

af regionens grønne struktur og forbednng affrlluftslivets muligheder, herunder
mulighederne for det organiserede friluftsliv Arealerne skal friholdes for yderli-

gere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål. Are-

alernes landskabs-, natur- og kulturværdier, fredninger, lavbundsarealer, råstof-
indvindingsområder og beskyttelseslinjer skal respekteres. Påarealer med be-

skyttelsesinteresser kan friluftslivets muligheder kun forbedres, såfremt det kan
ske uden at forringe de værdier, der er årsag til udpegningen Rekreative anlæg i

transportkorridoren kan gennemføres, når hensigten med reservationen til
tra nsportkorridor respekteres.

Arealerne i kileforlængelserne og den nye grønne ring skal friholdes for vmdmøl-
ler samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige
miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse.

De lokale friluftsområder

4·2.8
Uden for Fingerbyens grønne kiler, ringe og kystkiler kan kommunerne nærmere

afgrænse og planlægge for lokale frIluftsformål i en bynær zone omkring byom-
råder I FIngerbyen og kommunecentre uden for FIngerbyen. Der kan planlægges

for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale fri-
luftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til det regionale

stinet J landområdet. Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som

udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. , km fra byranden. Kommunerne

kan foretage en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete om-
råder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan

knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed.

4.2.9
Som forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til lokale fri-

luftsformål skal kommunerne gennemføre en samlet kommuneplanlægning,
som tager hensyn tillandskabs-, natur- og kulturværdier og andre regionplan-

mæssIge interesser, sikrer en klar grænse mellem by og land og samlet konkreti-

serer placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fast-
holdes.
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Retningslinjekort 4.2.1 Regionale og lokale friluftsområder

:~j:!m~:Fmgerbyens grønne kiler og ringe samt kystkiler

_ Bandlagte arealer i ny grøn ring og I ktleforlængelser

øvnge arealer Iny grøn nng

øvnge arealer I klIeforlængelser

D Særligt regionalt friluftsomrade. Hedeland

Byomradegrænse med særlig mulighed for at planlægge

lokale bynære fnluftsomrader

Ny sti I forbindelse med ny grøn ring
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4.2 Regionale og lokale friluftsområder
Redegørelse

Lovgrundlag tur- og landskabsoplevelser af stor re- • Kysten og kystvandet

Regionplaner skal indeholde retnings- kreativ værdi.
linjer for beliggenheden af arealer til I de udbyggede kommuner centralt I

fntldsformål, jf. Planlovens § 6, stk. 3, Kommunerne står for den detaljerede regionen er der stor knaphed på fri-
nr. lO. kommune- og lokalplanlægnIng af arealer Derfor er det vigtigt at holde

områder til fntldsformål efter Plan10- fast i, at de grønne kiler, kystkiler og
I kystnærhedszonen kan der kun pla- ven og i høj grad for reallsenngen af nnge, som går helt ind I byens tæt

ceres anlæg til ferie- og fritidsformål de rekreative områder og anlæg. bebyggede områder, skal tilgodese

efter en samlet tunstpolitik og kun det almene friluftsliv, og at mulighe-

ved eksisterende by eller bebyggelse, Statslige Interesser den for at færdes der til stadighed

jf. Planlovens § Sb,stk.1,nr. 4. På det seneste har Miljøministeren forbedres.

spillet en aktiV rolle ved at udpege Es-

e RegionplanlægnIngen i Hovedstads- rum Sø- Gribskov som pilotprojekt FIngerbyens kiler og ringe samt kyst-

regionen skal udføres på grundlag af for en nationalpark samt ved at sætte kilerne ønskes fastholdt som reglOna-

en vurdering af udviklingen i området navn på 18 projekter, der skal skabe le friluftsområder til fritidsformål og

som helhed, og HUR skal fastsætte mere natur i regionen, blandt andet Sikret som åbne, ikke bebyggede
retningslinjer for bl.a. fordelingen af to nye strande ved Øresundskysten, grønne træk, der indgår i regIonpla-

den fremtidige byggeaktivitet i by- som sættes i værk i 2004. Afgræns- nens overordnede grønne struktur.
zone, jf. Planlovens § 6, stk. 4 ning og realisenng af nationalparken Regionplanens regionale friluftsområ-

afventer pIlotprojektet. derfastlægges til overvejende alme-
Hvem gør hvad ne, Ikke-bygnlngskrævende rekreativ
HUR fastlægger som regionplanmyn- "Overblik over statslige interesser I re- anvendelse. For at Sikre denne rekre-
dighed områdertil fntldsformål, som gionplanrevislon 2005" omtaler ikke ative funktion er det vigtigt generelt

har særlig regional betydning for stør- Hovedstadsregionens grønne kiler, at undgå en intensivering af arealan-
re dele afregionens befolkning, men men fremhæver, at det er en statslig vendeisen med bymæssig bebyggelse,
regionplanen skal også indeholde ret- interesse, at der udarbejdes regionale herunder større sportsha Iler og om-

mngslinjer som grundlag for både friluftsstrategier med det sigte atfor- fattende rekreative anlæg eller byg-

kommunernes planlægning og admi- bedre friluftsmulighederne, og at der nlnger. Regionplanen hindrer ikke re-
nistration og for privates planlægning etableres flere naturområder og an- kreative anlæg, der allerede er fast-

e af såvel større som mindre områder lægges flere stier, som forbedrer ad- lagt i en fredning, lokal plan 0.1. Endvl-
og anlæg til regionale og lokale fri- gangen til naturoplevelser og fri- dere kan større rekreative anlæg pla-
tidsformål. tidsanlæg. ceres inden for de I regionplanen sær-

ligt udpegede lokaliseringsområder til
De fem amtslige enheder varetager Baggrund for retningslinjer friluftsanlæg.
efter Naturbeskyttelsesloven opgaver Det åbne land I Sin helhed har rekrea- ,
vedr. friluftslivet og udarbejder sek- tiv værdi for regionens befolkning RegionplC:mensgrønne kiler og ringe

( t

torpia ner for naturpleje, naturgenop- Men de tilbageværende grønne, ube- udpeges som regionale friluftsområ-
I . "

retning og naturformidling, som bl.a. byggede landområder nærmest de ~ertil bl.~, ",overvejend~ almen, ikke-
skal forbedre de rekreative mulighe- tætte byområder har særlig stor re- bymæssIg rekreativ anvendeJse",-"AI-

der i regionen. Enhederne står også kreativ betydning for regionen på men" ~il sige, at mulighed for -offent~

for planlægning og realisering af re- grund af deres beliggenhed. Region- lig adgang og ophold er højt priorite-
kreative støttepunkter og stier I sam- plan 2005 betragter således følgende :ret.Offentlig adgang og ophold ved
arbejde med kommunerne. friluftsområder som værende af regi- nyal}læg "bør sikres uden krav om

onal betydning på grund af deres be- f.eks, klubmedl~mskab og ved frihol-

Enhederne har medvirkettil ud peg- liggenhed: dejse for hegning. Nye' rekreative an-
F A ",~:i ~; o'\- •

nlng af regionplanes beskyttelsesom- • Fingerbyens grønne kiler og nnge læg til organiseredefritidsformål så-
råder, som indeholder væsentlige na- • Kystkilerne som .sR0rt, d~r placeres i landområdet,
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skal således som udgangspu nkt være

offentligt tilgængelige og uhegnet.

"Ikke-bymæssig" vil sige, at der skal

være tale om rekreative arealer og an-

læg, som er naturligt knyttet til en

placering i landområdet, og som ikke

,hører hjemme i eller betjener byom,- _

rådet. Større bygningskrævende haller

oa., som ikke er afhængige af place-

ring i landområdet, betragtes princi-

pielt som byfunktioner, der bør place-

res i bY0rT]rådet i byzone.

De regionale friluftsområder i land-
om rådet fastlægges til fritidsformål,

men med mulighed for at opretholde
landbrugsmæsslg anvendelse, som er

forenelig med de rekreative interes-

ser. Det er specielt aktuelt ved forlæn-

gelse af de grønne kiler og en ny grøn

ring, hvor der er landbrugsarealer.

Store dele af de regionale friluftsom-
råder i landområdet er også udpeget

som beskyttelsesom råder, hvis land-
skabs-, natur- og kulturværdierforud-

sættes beskyttet, bl.a. på grund af de-
res rekreative oplevelsesværdi.

Udvidelse af

regionens friluftsområder

RegIonens grønne titbud og frilufts-

mulighederne har stor betydning for,

om regionen kan bevare sin kvalitet

som et attraktivt område for nye virk-
somheder og bosætning.

I de "gamle" grønne kiler og ringe er

der Ikke plads til flere store frilufts-

anlæg, hVISder fortsat skal være plads

til det almene friluftsliv og ekstensivt

udnyttede områder som moser, enge,

græsareal, skov og marker. De eksiste-

rende kiler er mange steder belastet

af støj fra omgivende veje ogjernba-

ner, og der er et konstant pres for fle-

re arealer til organiserede fnl uftsfor-
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mål som f.eks. golfbaner og statens

ønske om flere arealer til kolonihaver.

I den kommende planpenode forven-

tes en stor befolkningstilvækst, som

øger riSikoen for, at byvækst vil lukke

forbindelsen fra de grønne kiler ud j

det åbne land.

Med koordineret planlægning af are-

aler til byvækst og rekreative formål
kan regionen komme på forkant med

byudviklingen og realisere ønsket om,

at de grønne tilbud udvikles I takt

med byvæksten.

Regionplan 2005 vIderefører Finger-

planens princip med grønne kiler mel-

lem fingrene og nnge på tværs og ud-

peger arealer til en ny grøn nng samt

forlængelse afflre grønne kiler. Pla-

nen indeholder en udvidelse af de re-

gionale friluftsområder, der kan for-
bedre regionens attraktion og matche

den forventede byvækst.

Udvidelsen af regionens grønne ho-

vedstruktur tjener flere formål:

De nye områder skal forbedre mulig-

hederne for at komme ud i naturen og

opleve stille områder. Samtidig skal

de rumme områder, der er egnede til

arealkrævende og støjende frilufts-

anlæg, som ikke hører hjemme i byen,
og områder, hvor naturen forbedres,

hvor der kan plantes skov. eller hvor

der er landbrugsdrift.

Iforbindelse -~;d høringspe~iod~';;f~

regionplanforsl'i!get.er dergen~eT1(-

ført en runde,med drøfj:elser af de~.
nærmere afgrænsning af den nye 4-
grønne ring og forlængelse~ af de _

grønne kiler med de berørte kommu-
<. " ?-<

ner. På baggrund heraf er der fore!a-

get en afgrænsning af de nye regio-

nale friluftso'mråder i regionplanen.

for Farum Ko.mmune er udtage!s~n'af

et 'planlagt byareal ved Lillevang, hvor

der er rejst fredningssag. betinget af,

at området ikke fredes. Arealet kan i

såJalfJ udtages i senere pl,:mJægning.

Den 4. grønne ring

Den nye grønne ring vil supplere de

tre eksisterende nnge: FæstnIngsrin-

gen omkring middelalderbyen, Vest-

volden fra Hellerup til Avedøre og

Mølleådal / Store Vejleådal. Ringene

binder de grønne kiler sammen på

tværs af byflngrene og danner en

sammenhængende grøn struktur.

Den nye grønne nng vil forbinde kys-

ten ved Rungsted med Køge Bugt i et

cirkelslag ca. 20-25 km fra Rådhus-

pladsen.

Ringen indeholder en principiel Ilnje-

føring for en regional ringsti, som for-

binder områdetslandskabs- og natur-

værdier med arealer undervejs, der in-
deholder et rekreativt potentiale. Den

planlagte grønne nng og stien forbin-

der:

• skov, landskaber og naturområder

omkring Sjælsø. Furesø og Farum

Sø,

• grusgravene mellem Lynge og Vas-
singerød, der indeholder et rekrea-

tivt potentiale

• Værløse Flyveplads, der indeholder

rekreativt potentiale,

• natur- og landskabsområdet I Vest-
egnens moser,

• graveområdet i Hedeland, som lø-
bende omdannes til rekreative for-

mål,

• redningerne omkring Karlslunde

Mose i Køge Bugt.

Den nye grønne ring er sammensat af

landskabs-, natur- og kulturværdier

som skove og søer, fredede områder

og iavbundsarealer, rekreative anlæg

som golfbaner og kolonihaver samt
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Princip for kileforlængelse og ny grøn ring

graveområder. Den rekreative anven-

delse skal respektere disse arealer,

som er uaktuelle til byformål, men re-
præsenterer muligheder for rekrea-

tive oplevelser i ringen. Samtidig In-

deholder nngen arealer, som med den
nødvendige hensyntagen til stedets

beskyttelsesinteresser kan benyttes til

friluftsanlæg, der ikke kan placeres i

byen. Mulighederne for friluftsanlæg i

landområder, hvor der er beskyttel-
sesInteresser, fremgår af retningslin-

jerne i afsnit 4.3 "Fnluftsanlæg".

Hvor ringen passerer gennem områ-
der, hvor der ikke er natur, kulturhi-

storiske værdier, rekreative anlæg ei-

ler rekreativt potentiale, består den

nye grønne nng af en regional sti gen-

nem landbrugslandet. Hvor ringen

krydser byflngrene, er det tilstræbt at
gøre den så smal som mulig af hen-

syn til fremtidens arealbehovtil by-

formål i fingrene.

Større rekreativt potentlalerfmdes i

den nye grønne nng:

• på Farum Kasernes øvelsesterræn

• I Lynge grusgrav
• syd for Smørumnedre
• mellem Sengeløse og Hedehusene

• i Hedeland i færdiggravede områ-
der.

To steder. krydser den grønne ring are-

alreservationen til transportkorridor,

og mellem Måløv og Veksø er der
sammenfald på en stræknin"g. Even-

tuelle fremtidige strækningsanlæg i

korndoren er endnu Ikke besluttet ei-

ler Imjeført. I planlægning af hhv. sti,

vej eller bane kan der tages de nød-

vendige hensyn, og den regionale sti

må naturligvis Ikke forhindre senere

strækningsanlæg i korridoren. Samti-

dig betyder sammenfaldet, at der Ikke

kan etableres investeringstunge fri-

luftsanlæg på transportkorndor-
arealerne. Men det forhindrer f.eks.

Ikke, at Lynge grusgrav kan anvendes

til aktvlteter som vandsport, skiløb,

hanggliding eller klatring.

Otte landsbyer i landzone ligger Inden
for den nye grønne ring eller kilefor-

længelserne. Landsbyerne Kilde-

brønde, Hove, Knardrup, Hestetangs-

huse, Bastrup, Nymølle, Bregnerød og
Nymølle er omfattet af samme ret-

ningslinje som alle øvrige landsbyer,

Jf. retnmgslinje 1.~.5 i afsnit 1.2 "Land-
området",. Afgrænsningen af kilefor-

længelser og ny ring ændrer ikke
landsbyernes status eller kommune-

planmæssige afgrænsning.

Kileforlængelser

Regionplanens kileforlængelser for-
binder de "gamle" kiler med den nye

grønne nng og etablerer en sammen-

hængende grøn struktur, som vil få
betydning for hele regionen. Kilefor-
længelserne indeholder ligesom rin-

gen både fredninger, natur, landskab,

golfbaner 0.1., som skal respekteres,

men også arealer, som kan rummefri-

luftsanlæg og aflaste de "gamle" kiler
for flere anlæg til det organiserede fri-
luftsliv.

Regionplanen udpeger fire konkrete

områder, som forlænger de eksiste-

rende kiler. Der vil efterfølgende blive

foretaget en mere detaljeret ramme-

planlægning af de grønne kiler og den

nye ring, således at der tilvejebringes

et egentligt administrationsgrundlag.

Furesø- Stavnsholtkilen forlænges

mellem Farum og Birkerød med om-

rådet øst for motorvejen Forlængel-
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sen Indeholder biologiske og landska-

belige interesser samt Furesø Golf.

Den forbinder Stavnsholtkilen / Fure-

sø med Ravnsholt Skov og Farum Ka-
sernes øvelsesterræn, hvor der er øn-

sker om endnu en golfbane. Området

mellem motorvejen og Farum Kaser-

ne indgår ikke i kileforlængelsen.

Hjortespringkilen forlænges me.llem
Værløse og Måløv med de·centrale

arealer på Værløse Flyveplads. Forsva-

ret forlader flyvepladsen, og on:.rådet
kan frigøre et potentiale for arealkræ-
vende friluftsanlæg, der ikke er plads

til andre steder i,regionen. Kileforlæn-
geisen forbinder det biologiske kerne-,
område Jonstrup Vangl5øndersø
med ringen og vigtige levesteder i

Bringe Mose. Forlængelsen omfatter

et strøg afmindre overdre\( nord for

i~ndingsb~nerne og en strib~ vand-
huller mellem Søndersø og JonstruRl-
samt det centrale, ubebyggede og

,måske forurenede område med lan-

dingsbaner. Forlængelsen omfatter

ikke Syglejren~_bebygged_eom råc;J eJ::.

den fremtidige planlægning baseret

på en analyse af de muligheder, der

ligger i området. Ved den endelige af·

klaring skal der tages afgørende hen-

syn til den grønne kiles forlængelse

og strategiske beliggenhed og til dens

regionale r~r.eatil/~ funktion.

Vestskovkilen forlænges med spred-

ningskorridoren langs Grønsø Å fra

SmØrum Golfcentertil Grønsø Mose

samt med Vestegnens store moseom-

råder, som er omfattet affrednings-

forslag Den nord lige forlængelse tan-

gerer et lokaliseringsområde til fri-

luftsanlæg i Hjortespringkilen. Vest-
skovkilens forlængelse rummer store

og væsentlige naturhensyn, men der
er også plads til rekreative anlæg.

Den Grønne Kile forlænges mod He-

deland mellem Ishøj Landsby og Ga-
devang, hvor det er afgørende at sikre

passage. Området her og på bagsiden

af byområdet langs Køge Bugt er un-

der pres for byvækst. Der er ingen be-

skyttelsesinteresser i området. Kile-

forlængelsen omfatter en ny golfbane

syd for Ishøj Landsby, to skovrejs-

ningsområder i Lille Vejle Ådal og de

store herregårdsfrednInger omkring

Gjeddesdal og Benzonsdal, hvorfra ki-

len forbindes til Hedeland med en re-

gional sti

HUR har i regionplaT}en efter for-

,handling med bl.a. Værløs~ KommL!!1e
i •

foretaget en overord net yd re af- _

grænsning af den grønn'e ring;For;

længeisen af Hjortespringkilen skal

omfatte de centrale arealer på Vær-

løse Flyveplads og udgøre et helt ~f-

gørende forbindelsesom'råde ~f regi- På bagsiden af byom rådet I Køge Bugt

onal betydning, midt imellem de høj: er der reserveret arealer til et fremti-

klassede naturområder ved Sønde~sø, digt banetrace København-Ringsted.

Ganløse Ore og moserne ved Ve1<sø. Indtil videre omfatter forlængelsen af

Imidlertid er den fremtidige afgræns- Den Grønne Kile disse arealer.

ning af bebyggelse til egentlige by- e
mæssige formål samt til rekreative De fire kileforlængelser gøres til gen-

anlæg og arealer ikke afklaret ende- stand for et samarbejde med de be-

ligt. Derfor kan der nedsættes en ar- rørte kommuner og amter om kon-

bejdsgruppe med. repræsentanter for krete kileplaner, der kan forbedre ad-

bl.a. de planlæggende myndigheder, gangsforholdene og disponere area-

som skal komme m~c;Jen indJtilling til lerne alt efter, om de er bedst egnede
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til naturoplevelser eller forbedring af

friluftslivets aktiviteter. I de bynære

dele af kileforlængelserne bør der væ-

re særlig fokus på at forbedre frilufts-

mulighederne for de ældre og for by-

områdets børn og unge.

Regionale friluftsområder:

Grønne kiler, ringe, kystkiler

Fingerbyens grønne kiler og ringe, ky-

sten og kystkilerne, der ligger tæt op

ad regionens fuldt udbyggede kom-

muner, har stor betydning både som

lokale daglige friluftsområder og som

udflugtsområderfor hele regionens

befolkning. Områderne bruges Idag-
ligdagen tilløbeturen eller en mund-

fuld frisk luft og I weekender til ud-

flugter med børnene i grønne om-

råder, der harforbIndelse videre ud I

det åbne land med landskab og na-
tu roplevelser.

Det har ViStsig, at FIngerbyens grøn-
ne kiler og ringe samtidig har været

en effektiv sikring af, at byfingrene ik-

ke vokser sammen, og at regionen

derfor stadig har store grønne områ-

der helt ind til de tætte byområder og

grønne forbindelser, der går på tværs

af fingrene.

Det er vigtigt, at landskabet i de grøn-

ne kiler og nnge, langs kysten og i

kystkilerne plejes, og at de rekreative

mulighederforbedres under hensyn-

tagen til beskyttelsesinteresserne.

Landbrugsarealer søges opretholdt,

bl.a. for at opfylde et alment rekrea-

tivt behov for at opleve et vaneret

landskab med aktiv landbrugsdrift.

Regionplanen peger på 810kalise-

n ngsom råder ti I fnl uftsa nlæg, hvoraf

6 er udpeget I de grønne kiler for at

tilgodese en del af behovet for fri-

luftsanlæg i nærheden af de tætte



byområder, ikke mindst til børn og
unge.

Det er oplyst fra Ishøj Kommune, at
der er planer om at udvide kunstmu-

seet Arken i regionplanens grønne ki-

le, KØgeBugt Strand park. Afhængig af
omfanget af udvidelsen vil en sådan

udvidelse være omfattet af retnings-

linje 4.2.6, idet museer med tilknyt-

ning til det åbne land kan betragtes

som særlige kulturelle anlæg med
specielle lokaliseringskntener,]f ret-

ningslinJe 4.3.17."

Hedeland er Ikke en "rigtig kile", men
et særligt regionalt friluftsområde,

planlagt til både almene friluftsfor-
mål og en række organiserede frilufts-

aktiviteter, der både er arealkrævende

og støjer. Hedeland er stadig et aktivt
graveområde, som løbende omdan-
nes til rekreative formål, efterhånden

som områderne udgraves for råstof-
fer. Der er plads til fritidsanlæg i om-
rådet i overensstemmelse med
"Strukturplanen for Hedeland". Hele

Hedeland kommertil at indgå som et
centralt element i den nye grønne

ring.

Lange kyststrækninger I regionen do-
mineres af tæt bebyggelse med boli-

ger og sommerhuse. Kystkilerne har
stor betydning som "pauser" af stor

rekreativ og landskabellge værdi i by-
og sommerhusbebyggelsen. Her for-

bindes baglandet med kysten og van-
det. De resterende ubebyggede kiler

langs regionens kyster, der til stadig-
hed er udsat for et stort pres, kan ikke

tåle flere rekreative anlæg eller by-

vækst.

Regionplanen udpeger kystktier langs

med Køge Bugt, på Amagerog langs

4.2 Regionale og lokale friluftsområder
Redegørelse

kysterne ved Øresund, Kattegat og de-

le af Roskilde Fjord og Isefjord.

Kysten og ky~tvandet
Hav- og fjord kyster omgiver næsten

hele regionen. Kysten er et naturskabt

særligt attra ktlvt træk til glæde for

hele regionen og Ikke mindst for de

boliger og sommerhuse, som ligger
ved havet og langs fjordene. Kysten
har stor rekreatiV betydning som ud-

flugtsmål. Det er et regionalt mål, at

sammenhængende stier skal give

mulighed for, at alle kan færdes hele

vejen langs kysten, også langs havne-
arealerne I det centrale København.
Regionens badestrande og vandet be-

nyttes til mange rekreative formål, og
det er af stor betydning ikke mindst

for befolkningen i tætbyen, at der er

mulighed for at komme til stranden
tæt ved byen.

Langs Øresundskysten savnes strande
og mulighed for at passere langs ky-

sten. Skov- og Naturstyrelsens forslag

om forbedring af strandene ved Selle-

vue, Skodsborg Strandpark og SprIng-
forbi Indgår i Regionplan 2005. lige-

ledes Indgå r det af Københavns Kom-
mune foreslåede areal i den udvidede

Amager Ny Strand park. I Frederiks-

borg Amt Indgår kommende strand-
parker ved Frederikssund og Karlebo.

Yderligere badestrande kan etableres,

hVISanlæggene er forenelige med be-

skyttelsesområder og andre region-

planinteresser.

Lokale bynære friluftsområder

Som noget nyt muliggør Regionplan

2005, at kommuner i byfingrene uden

for Ftngerbyens grønne kiler og ringe

samt ved kommunecentrene uden for

Fingerbyen kan planlæggefor lokale,

overvejende almene, Ikke-bymæSSige

friluftsformål og for rekreative stier

inden for en bynær rekreativ zone på

ca. 1 km fra byranden.

I denne zone kan der planlægges for

åbne arealer og begrænsede anlæg,

der kan indpasses Ilandområdet som

en del af landskabet. men ikke for

større bymæssige bygningsanlæg ei-

ler bebyggelser, som hører hjemme i
byområdet. Planlægningen I den by-

nære zone skal tage hensyn til beskyt-

telseSInteresserne og lokale land-
skabstræk. Den fremtidige byvækst vil

blandt andet finde sted ved bysam-

fund yderst i byflngrene og i kommu-
necentrene uden for Fingerbyen. Regi-

onplanen åbner således for kommu-

nernes nærmere planlægning af vel-
beliggende bynære lokale friluftsom-

råder ved disse større bysamfund.

De bynære, lokale friluftsområder kan
sikre grønne passager på tværs af og

langs byflngrene og øge adgangen til
oplevelser i det åbne land. Den by-

nære zone fastlægges kun principielt I

regionplanen En samlet konkret plan-

lægning af det bynære landska,b og af
de nødvendige konkrete lokale fri-

luftsanlæg kan indgå I kommune-

planerne som en forudsætning for, at

der kan indpasses større lokale arealer

og anlæg til fnluftsformål. De lokale
bynære friluftsfunktioner skal ikke be-

tragtes som en reservation til fremti-

dige byformål, og landzonestatus
fastholdes derfor.

Kommunerne kan foretage den nær-

mere afgrænsning, således at også
enkelte konkrete arealer uden for 1

km-zonen medtages, hvis det er plan-

lægningsmæssigt velbegrundet, bl.a

rekreativt og landskabeligt, og således

at arealerne indgår i en naturlig hel-

hed med den øvrige bynære zone.

Arealerne skal dog ligge inden for en
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4.2 Regionale og lokale fritidsområder
Redegørelse

let overkommelig daglig gang- og cy-

kelafstand for at sikre tilknytningen til

byområdet.

Kravet om en samlet planlægning for

lokale bynære friluftsområder bety-

der, at der i tilfælde af ønsker om pla-

cering af enkelte friluftsanlæg skal

ske en stillingtagen til hele landska-

bet langs hele den del af byranden,

som anlægget ligger ved og som på-

virkes. Den samlede planlægning skal

sikre, at landskabets værdier bevares,

og at anlægget indpasses j en land-

skabelig og bymæssig helhed efter en

samlet strategi og ikke,k,un ?om ~':l.-
keltvis anlæg.

Som udgangspunkt er regionplanens

retningslinjer for de lokale bynære fri-

luftsområder ikke mindre restnktive

end retningslinjerne for det øvrige
åbne land. Hensigten er at fastholde

en klar grænse mellem by og land og

samtidig plånlægge en grøn overgang

med skovplantning, friluftsanlæg og
stier, der tager behørigt hensyn til

områdets beskyttelsesinteresser. In-

tentionen er således Ikke en udbyg-

ning med friluftsanlæg, der hører

hjemme I byen, og som reelt flytter

byranden længere ud i det åbne land.

Det vurderes, at bynære friluftsområ-

der yderst i FIngerbyen først og frem-

mest har lokal Interesse. De lokale by-

nære fnluftsområder erstatter de "re-

gionale kiler" i byflngrene I Frederiks-

borg Amt og "lokale friluftsområder" i

Roskilde Amt fra Regionplan 2001.
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Baggrundsmate ria le

• "Lov om planlægning", lov-

bekendtgørelse nr. 883

• af18. august 2004 (PIanlo-

ven)
• "Planlægning for fnluftsli-

vet!", Idekata log for fri Iufts-

strategier, Friluftsrådet

2002

• "Fremtidens grønne hoved-
stad", Miljøministenet, no-

vember 2003

• "Hovedstadens Grønne
Ring", Friluftsrådet,januar

2004
"Vejledning i brug af regi-

onplanens retningslinjer

ved landzoneadmInI-

stration", HUR august 2002

• "Det Grønne Håndtryk, ud-
videlse af Fingerbyens

grønne ringe og kiler",
Hasløv og Kjærsgaard maj

2004
• "Københavns Befæstning",

Miljø- og Energiministeriet

1996
" Københavns Nyere Be-

fæstning 1858-1920", Kø-

benhavns Amt 2003

• "Plejeplan for Vestvolden",

Miljøministeriet 2001

"Pleje- og udviklingsplan for

Fæstningsnngen", Køben-

havns Kommune 2002

"Plejeplan for Amager Fæl-

led", Københavns Kom-

mune 1998
"Lokalplan 326-1 Prøveste-

nen og Amager Strand-

park", Københavns Kom-

mune 2004

• "Plejeplan for delområde 2,3

og 4 på Vestamager", MiI-

jøminlstenet 2000

• "Hjortespnngkilen, En stra-

tegiplan for den fremtidige

planlægning, administra-

tion og realisering", Køben-

havns Amt 1998

• "Spnngforbiplanen 1995",
Skov- og Naturstyrelsen

1995
• "Rammeplan for den grøn-

ne kile", Københavns Amt

1997
• "Landskabs- og bevarings-

plan for Pile Mølle", Køben-

havns Amt 1996

• "Plan for Vestegnens Mo-

ser, Københavns Amt 2000

• "Funktionsplan for Strand-

parken" udarbejdetfor l/S

Køge Bugt Strand park 1977

• "Strukturplan for Hede-

land", l/S Hedeland 1979



4.2 Regionale og lokale friluftsområder
Redegørelse

Kommuner i byfingrene
med bynær rekreativ zone
Ballerup

Dragør

Høje-Taastrup
Ishøj

Ledøje-Smørum
Tårnby

~ Værløse
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Farum $ -
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,
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Helsing~
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~ <. <~
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Lejre
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~ ~ b :- -- "' ........" ",,,,t
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Redegørelseskort 4.2.2 Allerede båndlagte arealer i ny grøn ring og kileforlængelser

D
~~

Ny grøn ring og kileforlængelser

Transportkorridor

Fredning

Kolonihave

Skov

Golfbane

Rastofindvindi ng

Lavbundsarealer. der kan genoprettes til vadomrader
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4·3 Friluftsanlæg
Retningslinjer

Friluftsanlæg på land

4.3.1
Friluftsanlæg, der afareal- eller miljømæsslge grunde ikke kan placeres i byen,

kan placeres Ilandområdet uden tor grønne kiler, kystkiler og ringe under hen-
syntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier.

4·3-2
Friluftsanlæg skalså vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktivIteter

og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning affriluftsanlæg i landområdet

skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensynta-
gen til omgivelserne.

4·3-3
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de

grønne kiler, kystkiler, ringe, langs kysten og i det øvrige landområde, når det ef-
ter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal

fortnnsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan Indrettes I eksisterende
bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i

landområdet.1 støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter
det almene friluftsliv.

4·3-4
Naturskoler, fntldscentre og besøgsgårde kan etableres i zone 3. I zone 2 kan na-

turskoler, fntidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsan-
læg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en

konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

(Zonerne 1,2 og 3 fremgår af retningslinjekort 4.3-1)

4-3·5
Ilandområdet udpeges 10 lokaliseringsområder til friluftsanlæg: på Vestamager

i Københavns Kommunes del, øst for Byvej i Hvidovre, Hedeland, i Hjortespringki-

len mellem Måløv og Smørum, i Vestskoven ved Ballerup, Passebækgård sydøst
for Gilleleje, et område vest for Strøby Ladeplads, Farum Kasernes øvelsesterræn,
I . • . • . ",,' • ~ - _. • ""

pmrådet med to hangarer på Værløse Flyveplads .og et areal til ud~iaelse af AI-
bertslu~d Golfbane. Lokaliseringsområdet ved Farum øvelsesterræn fastlægges
specifikt til golfbane. Lokaliseringsområdet på Vestamager fastlægges til fri-

luftsaktiviteter som forudsat i de gældende fredninger.

4-3.6
Der kan ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt

Indgnbende areal- eller bygningskrævende fnluftsanlæg, og eksisterende anlæg

kan Ikke udvides I zone 1,jf. dog retningslinje 4.3-5.Råstofområder, der ikke er

udgravet, overgår fra zone 1til zone 3 i takt med, at de er efterbehandlet.
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HURs mål:

at det åbne land kan opleves

som et overvejende dyrket

landbrugslandskab, hvor der

I kun placeres anlæg for fri-

luftslivet, som ikke kan ind·'

passes i byen.

at det åbne land tilbyder op-

levelsemulighederfor både

det organiserede og det ak "
mene friluftsliv med vægt på
det almene friluftsliv,

at friluftsanlæg gøres of- .,

fentligt tilgængelige og an; .
'"

vendes til flere form er fo'r fri-
luftsaktivitet, •. ,;: .

< '\ ~ "-

1 •
,/,-.,''\

; at der ti ndes en bred vifte af
friluft~a~læg i det åbne land

og ved vandet"som k~mtil-
fredsstille behovetfor fritid-

saktiviter og oplevelser,
,
l.:..ø,..... ~ ". \

~? '<-. o -ø •

{L ~1f[lluftsomraderne sa Vidt
, 'rTlUligt beskyttes mod støj'

fra friJuft~a,nlæg.



• Genoprette småbiotoper og biologiske for
binde1ser.

• Styrke naturovervågningen.

Beskrivelse
Området er det mindst bebyggede af de fem
hovedområder. I den østlige del ligger Vest-
skoven, som er en forholdsvis åben skov an-
lagt på tidligere landbrugsarealer i 1960' erne.
Skoven opfylder et stort rekreativt behov på

den ellers skovl øse vestegn. Udover landbrugsarealer er området domineret af mange
og store mosearealer, blandt andet Vasby og Sengeløse Moser, der er udpeget som EF-
habitatområde. I moserne vokser flere sjældne plantearter, hvis eksisten~ er truet på
grund af tilgroning. Den vestlige del af området domineres af herregårdslandskaberne i
tilknytning til Katrineberg og Ede1gave.

Afgrænsning
Mod syd af Holbækmotorvejen, vandskellet mod Køge Bugt og den sydlige afgræns-
ning afVestskoven, mod nord grænser området op til byområderne Smørum, Ballerup
og Skovlunde.

[1;]-;:.'

. "' .

- :p."

3. Nordvestegnens friluftslandskab
Målsætning
At styrke den biologiske forbindelse mellem de mange små naturområder og øge ud-
budet af faciliteter for fnluttslivet.

Behov for mdsats
• Udarbejde en samlet namrplan for området omkring Søndersø og Præstemose og

genetablere søer i oplandet til Værebro A.
• Arbejde for at væsentlige kultur- og narurinteresser på Flyvestation Værløse bliver

sikret.
Udbygge støttepunkter for friluftslivet i hele området.

• Synliggøre kulturlandskabets grænseskel i form af sten og jorddiger i det åbne land.

Beskrivelse
Den nordlige del af området er et ku-
peret landskab med store gamle skov-
arealer som Hareskoven og Ryget Skov
og flere store søer, blandt andet Farum
Sø og Søndersø. I den nordlige del lig-
ger også Flyvestation Værløse. Gennem
området fra øst til vest strækker Hjorte-
springkilen sig med moser, slettearealer
og mange vandhuller. Syd og vest for
Hjortespringkilen bliver området til
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åbent landbrugsland strøet med mange vandhuller. Der er meget store naturværdier i
området, specielt omkring Farum Sø og Sækken, der er udpeget til EF-habitatområde
og EF-fuglebeskynelsesområde. Desuden skal kulturlandskabet omkring Kirke Værløse
fremhæves. Hele området har stor rekreativ betydning.

Afgrænsning
Mod syd ved byafgrænsningen Smørum, Ballerup og Skovlunde. Mod nordøst af Hil-
lerødmotorvejen, som en markant barriere i landskabet.

4. Norclegnens skov- og sølanclskab
JWålsætning
At forbedre forholdene for friluftslivet og bevare de beskyttede naturområder og de
kulturhistoriske værdier.

Behov for indsats
• Forbedre mulighederne for friluftsliv i Mølleåområdet (fremme muligheden for

særlige friluftsaktiviteter, herunder sejlads).
• Samlet formidling af kultur, natur og friluftsliv i MølIeå-området.
• Udarbejde og gennemføre plejeplan for MøIleå-fredningen.
• Styrke naturovervågning og naturplejeindsatsen i de beskyttede naturområder under

hensyntagen til de rige kulturhistoriske interesser.

Besk"ivelse
Området er karakteriseret ved at være fuldt
udbygget. Arealer, der ikke er omfattet af
byområde, er stort set alle beskyttet mod
byudvikling gennem fredninger, naturbe-
skyttelseslovens bestemmelser, udpegning
som habitatområde eller skovlovens be-
stemmelser.

Naturområderne er karakteriseret ved let
tilgængelighed for offentligheden og meget
stort besøgstal. I området ligger søområdet
ved Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø, Mølleåens mange mølledamme og kulturhisto-
riske minder, Dyrehaven, Frederiksdal skovene og dele af Hareskovene. Fredningerne
i området er ligesom naturarealerne, store og sammenhængende. De naturlige spred-
ningsveje for dyr og planter er relativt gode, netop fordi naturområderne hænger så
godt sammen.

Furesø og Frederiksdal Skov, Mølleådalen fra Ørholm til Øresund, Bøllemosen i
Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyrehave og Gentofte Sø med Brobæk Mose er udpeget
som EF-habitatområder.
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Børn og skole

Kultur og fritid
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Virksomhed og erhverv

Søg i alle sites

Kort over Værløse AbonnementSelvbetjening

Kommuneplan 2005 - Rammeområd«

015 Flyvestation Værløse

Anvendelse:
Offentlige formål (forsvarsanlæg).

Bebyggelse:
Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige udvidl
eksisterende aktiviteter (forsvarsanlæg).

Andet:
I forbindelse med forsvarsforliget af 10.06.2004 er det besluttet, at Flyvestat
skal nedlægges, og at området skal frigives til andre formål. Den fremtidige i

arealet er under udarbejdelse og vil blive fastlagt i samarbejde med en rækki
myndigheder.
Se desuden afsnittet om Flyvestation Værløse i hovedstrukturen s.26.

Regionplan 2001:
Området indgår i regionale geologiske, bIologiske og kulturelle interesseområ
del af et potentielt vådområde. Området er beliggende i den zone, som over.
ny grøn ring i hovedstadsregionens grønne struktur.

Supplerende oplysninger:
Landzone. Der er små skovbevoksninger med fredskovstatus, og dele af omr
omfattet af henholdsvis skov- og søbeskyttelseslmie efter naturbeskyttelseslc

Se I øvrigt "Generelle rammer".
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Forside

Furesø Kommune

Om Værløse Kommune
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Ydelser og vejledning

Institutioner og foreninger
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Kommuneplan
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Serviceinformationer

Udvikling og analyse

Udvalg, råd og nævn

Kalender

Børn og skole

Kultur og fritid

Skat og inkasso

Social og sundhed

Virksomhed og erhverv

ISøg i alle sites
~",.~._ " _ •• __ ., ~~A~'

Kort over Værløse Selvbetjening Abonnement

Bolig, vej, energi og rnllJø' Mål og pla'1er ' Kornrnuneplan ."

Kommuneplan 2005 - Rammeområd.
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F16 Skræntområde ved Nordlejren

Anvendelse:
Rekreative formål (naturområde).

Bebyggelse:
Ny bebyggelse kan ikke finde sted bortset fra evt. mindre bygninger og anlæ
sig til områdets anvendelse som naturområde. Ny bebyggelse skal med hens
og udformning tilpasses de landskabelige forhold på stedet. Området er bl.a.
ved den markante sydvendte bakkeskråning.

Andet:
Under hensyn til det bevaringsværdige landskab og de særlige naturværdier
være offentligt tilgængeligt med landskabsstier. Områdets karakter som natL
fastholdes.

Regionplan 2001:
Området indgår i et regionalt geologisk interesseområde.
Supplerende oplysninger:
Landzone.

Se i øvrigt "Generelle rammer".

Oprettet 10'1030-10-2005 af Center ;01' Plan og Teknik

Telefon 7210 SO 00 - ) 2003 Værløse Kommune

Værløse Kommu,e - R§dhuset, Sti ager 2 - 3500 Væ'løse Telefon 7? 10 80 00 post@våerloese,dk



VI

Flyvestationeme og
lejede arealer af særlig interesse

A. Flyvestationerne

.'

Som det fremgår af kapt. V er de beskrevne 36 etablissementer meget
forskellige. I modsætning hertil udgør de militære flyvestationer, hvad
angår såvel deres sikkerhedsmæssige status og anlægsforhold, som deres
naturvidenskabelige, kulturhistoriske og landskabelige værdi, en relativt
ensartet gruppe, som det er fundet rimeligt at behandle i sammenhæng. I
kap. V er dog medtaget flyvestationerne Vedbæk og Avnø. Dette beror dels
på disse to stationers særlige landskabelige forhold, dels på at deres
anvendelse adskiller sig noget fra de øvrige stationers.
Nedenstående beskrivelse er derfor dækkende for flyvestationerne Alborg,
Tirstrup, Karup, Vandel, Skrydstrup og Værløse.
I øvrigt er beskrivelsen disponeret i overensstemmelse med områdebe-
skriveisen i kapt. V, og kun hvor der er tale om specielle forhold,
fremhæves det enkelte stationsområde.
Alle områderne er forsvarsministeriets ejendom. Bortset fra flyvestation
Alborg, hvor ministeriet for offentlige arbejder ejer en del af området.
En varierende del af de enkelte områders areal er bortforpagtet til land-
brugsmæssig udnyttelse. Endvidere er udstrakte områder på flyvestatio-
nerne beplantet med skov, der er undergivet fredskovpligt.
Den militære arealanvendelse er ret ensartet og kan kort beskrives således:
Start- og landingsbaner med tilhørende rullebaner og parkeringsområder.
Kaserneo mråder.
Hangarer og værkstedsområder.
Lager og kontorbygninger.
Operationsbygninger og tekniske installationer i øvrigt.
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Størstedelen af de enkelte områder er indhegnede og skiltningen angiver,
at adgang er forbudt. På områderne Alborg, Tirstrup, Karup og Skrydstrup
er dog civiltrafik i forbindelse med de civile lufthavne tilladt.
På mindre områder, der er beliggende uden for indhegningen, er ofte
landbrugsarealer, der på grund af støjgener o.a. er blevet overtaget af
forsvaret.
Med hensyn til fredninger kan nævnes, at et mindre område af flyvestation
Karup på ca. 27 ha beliggende ved Skive-Karup ådal er fredet ved overfred-
ningsnævnets kendelse af 12. oktober 1964. Området indgår som en del af
en større områdefredning på i alt 497 ha. Bortset herfra er der ikke
gennemført fredninger på flyvestationsområderne.

Om de særlige fredningsværdier bemærkes:

Flyvestation Værløse er beliggende i et værdifuldt landskab, der er præget
af et udstrakt system af tunneldale, hvori indgår den interessante Bringe
mose. Flyvestation Alborg ligger på et marint forlandsområde, medens de
øvrrge stationer er anlagt på hedesletter. I geologisk henseende må særligt
Tirstrup fremhæves. De interessante helhedstræk i landskabets geomorfo-
logiske opbygning bør her søges bevaret.
Den udstrakte militære og landbrugsmæssige udnyttelse af flyvestations-
områderne efterlader kun mindre delarealer med en egentlig »naturlig«
vegetation. Derfor er områderne i botanisk henseende ret uinteressante. I
modsætning hertil betinger fredskovarealerne og den manglende offentlige
adgang ofte et rigt fugleliv. I biologisk henseende må især Karup frem-
hæves. Her udgør Kragsø med sine uforstyrrede lagserier i søens aflejrin-
ger et vegetationshistorisk interesseområde og hedearealerne rummer en
bestand af urfugle, storspove og rovfugle. Endvidere er de udyrkede arealer
langs Karup å værdifulde.
I rekreativ henseende er de jyske flyvestationsområder ikke særlig interes-
sante, da den ringe landskabelige variation sammen med områdernes
indhold af betonbaner, udstrakte landbrugsarealer og nåletræsplantager
giver et kulturpåvirket og monotont indhold og udseende. Den manglende
offentlige adgang til stationsområderne giver derfor ikke anledning til
problemer.
Der findes en del fredede fortidsminder på stationsområderne.
Det foreslås at der optages forhandlinger mellem forsvarsministeriet og
miljøministeriet om en eventuel fredningsmæssig sikring af de særlige
interesseområder som flyvestationerne omfatter.
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Afgørelser - Reg. nr.: 08075.00
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)- . FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

~E6.Nl

1_' Gladsaxe, den 12. juni 2006
FRS nr. 26/06 BH

Værløse sogn,
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse

Vedr. dispensation fra forslaget til fredning af Flyvestation Værløse.

• De har i skrivelse af 8. maj 2006 søgt om dispensation fra fredningsforslaget for
Flyvestation Værløse i Værløse kommune til at igangsætte arbejdet med etablering af
en ny kirkegård. De arbejder, der ønskes iværksat nu omfatter erhvervelse af area-
let, udarbejdelse af masterplan for kirkegårdens fremtidige indretning og igangsæt-
ning af lokalplanarbejde og myndighedsbehandling hos de kirkelige myndigheder.

Området, der er udpeget til kirkegård i kommuneplanen, er omfattet af nedenståen-
de formulering i fredningsforslaget:

"Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres kirkegård på det areal, som
fremgår af fredningskortet. "

Fredningsforslaget er rejst den 1. februar 2006 af Danmarks Naturfredningsfore-
nmg.

• Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 19. maj 2005 udtalt, at forenin-
gen ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
dispensation til de arbejder, der ønskes iværksat nu.

Fredningsnævnet vil senere træffe afgørelse vedrørende Deres indsigelse af Værløse
sogn 24. april 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
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 gebyrord-
ningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 9v":>- )1...J - Cbult}

I~

http://www.nkn.dk.
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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. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilla-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~ t[(/T?~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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Flyvestation Værløse
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Værløse Kommune
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 3966 1048

Gladsaxe, den 1. november 2006
FRS nr. 52/06 BH

Proj ektorganisation
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Frederiksholms Kanal 30
Postboks 24
1001 København K

Sk Modtaget f
ov- (H7 'Vat turs Yl'elsen

- 2 NOV. 2006

• 0601094-010 - fredningsforslag vedrørende Flyvestation Værløse.

Ved skrivelse af 12. juli 2006 har Projektorganisation Forsvarets Bygnings- og Etab-
lissementstjeneste anmodet om, at det bekræftes, at en eventuel adgang for offentlig-
heden tidligst får virkning, når forsvaret forlader flyvestationen.

Som begrundelse for anmodningen er anført:

"

•

På nuværende tidspunkt har forsvaret en række igangværende miljøtiltag på Flyve-
station Værløse iform af moniteringer, afværgeforanstaltninger til sikring mod
spredning afforureningen til grundvandsressourcen samt udbedring af spildevand i
mosen. Endvidere drænes der for at undgå overfladevand på landingsbanen. PO FBE
forudsætter, at forsvaret i henhold til Naturbeskyttelseslovens §37, stk. 3, kan fort-
sætte de eksisterende miljøtiltag og aktiviteter uhindret frem til forsvaret forlader
arealet den 1. oktober 2008. PO FBE finder det uhensigtsmæssigt -på baggrund af
de igangværende miljøtiltag på flyvestationen - såfremt offentligheden gives adgang
til arealet førend forsvaret forlader flyvestationen. Dette vil kræve en omfattende af-
skærmning samt en egentlig oprydnirw og afrensning afjorden ..... "

Anmodningen er blevet forelagt Københavns amt, Teknisk forvaltning, som'i skrivel-
se af ll. oktober 2006 har indstillet, at ansøgningen imødekommes.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation fra fredningsforslaget, således at adgang for offentligheden tidligst får
virkning, når forsvaret forlader flyvestationen, dog senest 1. oktober 2008.

Kopi af denne skriveise 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- '--I +
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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.

~fLr\P~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
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SCANNET
Den 13. juli 2007 REG.Ni ~b8. ~
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Jord Miljø A/S
Eremitageparken 341
2800 Kgs. Lyngby

KOPI Modtaget f
Skov. o~ Natul'ftn......

16 JULI 2007

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.

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 af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

kuRL.7?~
Hans Chr. Poulsen

Formand.

S /\/S - /:2 I - tfb ~ L, 7 2 6

http://www.nkn.dk.


., r
l

BILAG til §19 ansøgning

. N

Placering af midlertidige oplag

Fl~estation Værløse
.ortøgård og GI. Autogård

Sagsnr.: 104314/LJ Dato: 29. juni 2007

Rådgivende Ingeniørfirma
JORDoMILJ0 A/S
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Sendt til:

Miljøcenter Roskilde
Furesø kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet ved Gunnar Brtisch
Kuben Byg A/S
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