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Kendelse 
( Meddelt den29. november 2012) 

 
Indledning 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 om erstatning i anledning af fredning af 
Helsingørs Grønne Vestkile er påklaget til Taksationskommissionen af ejerne af ejendommen lb.nr. 
1, matr.nr. 57 a Helsingør Overdrev, Else Marie Jensen og Bent Jensen. 
 
Taksationskommissionen har den 7. november 2012 afholdt forhandlingsmøde og foretaget besigti-
gelse. 
 
For ejerne og med Bent Jensen mødte bygningskonsulent Jannik Noe-Nygaard, Agrovi, Hillerød. 
 
For Naturstyrelsen mødte biolog Else Marie Stamphøj. 
 
For Helsingør Kommune mødte områdeleder Morten Jepsen og juridisk konsulent Jeppe Buhl Ras-
mussen.  
 
Endvidere deltog kommissionens vurderingskyndige konsulent, fhv. kontorchef, cand. polit. Erik 
Eriksen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og de under sagen nedlagte påstande 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat erstatningen således: 
 
4,4 ha grundtakst a 3.700 kr.                                  16.280 kr. 
4,4 ha med tilplantningsforbud a 10.000 kr.                44.000 kr. 
1,2 ha nåletræer, der fjernes, a 10.000 kr.                    12.000 kr. 
I alt                                                                               72.280 kr. 
oprundet til                                                                   72.300 kr.  
           
Ejerne, der ikke har haft bemærkninger til, at størrelsen af det fredede areal med fradrag af de area-
ler, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, opgøres til i alt 5,6 ha, har nedlagt påstand om, at 
erstatningen forhøjes til 4 mio. kr.  
 
Ejerne har til støtte for påstanden gjort gældende, at muligheden for at opnå erhvervsindtægter ved 
dyrkning af arealet formindskes væsentligt som følge af fredningen. Ejerne har i den forbindelse 
navnlig anført, at naboejendommen Gartneriet ”Skovbrynet”, der gennem et anpartsselskab ejes af 
ejerne af nærværende ejendom, mister en stor del af sit indkomstpotentiale ved forbuddet mod 



dyrkning af flerårige vækster, buske, træer, frugttræer og juletræer. Desuden mistes en aktuel ind-
komst ved rydning af nåletræsbeplantningen, da dette medfører, at pyntegrønt mv. skal købes ude-
fra. Der fældes årligt 8-10 rødgraner med henblik på produktion af pyntegrønt. Ejerne har endvidere 
anført, at der ikke ved Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsfastsættelse er taget hensyn til ud-
gifterne til fjernelse af stubbe på det areal på 1,2 ha, hvorpå nåletræsbevoksningen skal fjernes. Ud-
giften hertil vil andrage ikke under 30.000 kr.  
 
Naturstyrelsen og Helsingør Kommune har nedlagt påstand om stadfæstelse af Natur- og Miljøkla-
genævnets erstatningsfastsættelse. Der er ikke grundlag for at tilkende ejerne godtgørelse for udgif-
terne til fjernelse af stubbe, idet ejerne ikke efter fredningsafgørelsen er forpligtet til selv at drage 
omsorg herfor. Fjernelse af stubbe skal derfor, såfremt ejerne måtte ønske det, i henhold til plejebe-
stemmelserne foretages af det offentlige og på det offentliges regning. 
 
Taksationskommissionens bemærkninger 
 
For så vidt angår det areal på 1,2 ha, hvor nåletræsbevoksningen skal fjernes, finder kommissionen 
efter det ved besigtigelsen konstaterede og det i øvrigt oplyste herunder om arealets hidtidige an-
vendelse, at ejernes tab som følge af bestemmelserne om fjernelse af bevoksning og bestemmelser-
ne vedrørende den fremtidige drift af arealet passende kan fastsættes til 10.000 kr. pr. ha som sket. 
Der bør imidlertid herudover i overensstemmelse med sædvanlig praksis tillægges ejerne erstatning 
med grundtaksten på 3.700 kr. pr. ha for de øvrige rådighedsindskrænkninger, fredningen medfører. 
Det bemærkes herved, at der efter det af Naturstyrelsen og Helsingør Kommune oplyste, ikke er 
grundlag for at tilkende ejerne erstatning for udgifterne til fjernelse af stubbe på arealet. 
 
For så vidt angår arealet på 4,4 ha, der er omfattet af bestemmelserne om forbud mod bebyggelse, 
forbud mod tilplantning med udsigtshæmmende afgrøder mv., findes der ikke grundlag for at anta-
ge, at ejerne som følge af fredningen har lidt et tab, der overstiger den herfor tilkendte erstatning. 
Det bemærkes i den forbindelse, at dette areal ikke kan anses for særlig egnet hverken til dyrkning 
af juletræer eller til dyrkning af frugttræer, og at arealet ikke hidtil har været anvendt hertil. 
 
Som følge af det anførte fastsættes erstatningen for fredningen ud fra arealet på 5,6 ha til 76.720 kr., 
svarende til 13.700 kr. pr. ha, oprundet til 77.000 kr. 
  

Herefter bestemmes: 
 
Der fastsættes en erstatning på 77.000 kr. til ejerne af ejendommen lb.nr. 1, Else Marie Jensen og 
Bent Jensen. 
 
Erstatningsbeløbet forrentes som bestemt ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 
2012. 
 
I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der ejerne 6.000 kr., der kan udbetales til 
Agrovi, Hillerød. 
 
 
 

B. Vollmond 
 
 
 

Gitte Hansen                                                                                       Allan Bechsgaard 
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af   
11. juli 2012 

om fredning og om erstatning i sagen om Helsingørs Grønne Vestkile 
(sags nr. NMK-520-00015) 

 
 
 

Indledning 
 
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 15. december 2010 truffet afgørelse om fredning af 
Helsingørs Grønne Vestkile og om erstatning for fredningen. 
 
Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 19. december 2008. 
 
Området er på ca. 51 ha, heraf ejer Helsingør Kommune ca. 45 ha, mens de resterende ca. 6 ha er i 
privat eje. 
 
Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab med 
overdrev, moser og småsøer, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed og forbedre levevilkårene 
for det naturlige plante- og dyreliv og at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området.  
 
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af den pågældende lodsejer samt af 
Naturstyrelsen. 
 
Beskrivelse af fredningsområdet  
 
Fredningsområdet ligger vest for Helsingør - mellem Helsingør og Teglstrup Hegn. Fredningsområdet 
afgrænses mod nord og vest af Teglstrup Hegn, der indgår som en del af forslaget til Nationalparken 
Kongernes Nordsjælland. Mod øst afgrænses fredningsområdet af Klostermosevej og mod syd af 
Løvdalsvej. 
Esrumvej løber gennem den nordlige del af fredningsområdet. Arealerne nord for vejen er 
privatejede, arealerne syd for vejen ejes af kommunen og er bortforpagtede.  
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Følgende fremgår af fredningsforslaget: 
 
Geologiske og landskabelige værdier 
Området vest for Helsingør er et morænelandskab med langstrakte lave, parallelle bakkedrag og 
fordybninger, der formentlig er dannet i forbindelse med en isrand i den sidste del af sidste istid. I 
lavningerne er der langstrakte moser og søer, hvoraf nogle er dødishuller.  
 
Fredningsområdet indgår som en del af et større område, som det tidligere Frederiksborg Amt i 
1990´erne registrerede som ”beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne 
land”. Området har landskabelige værdier, der er karakteriseret ved et bakket skov- og sølandskab, 
hvor skove opdeler agerlandskabet i en række landskabsrum, og løvtræsskovbryn omkranser søer og 
agre.  
 
Kulturhistoriske værdier 
Mellem Klostermosevej og Teglstrup Hegn findes et endnu ubebygget stærkt kuperet areal, som 
tidligere var en del af Helsingør Købstads overdrevsjorder. Alene en del af matr.nr. 57a Helsingør 
Overdrev, fremstår i dag som et udyrket overdrevsareal.  
 
Moseområdet i den sydlige del af fredningsområdet var byens fælles tørvemose og græsningslod 
indtil 1820´erne og er karakteriseret ved sine mange småsøer og moser. 
 
Ved salg af overdrevsjorderne i begyndelsen af det 19. århundrede blev arealerne opdelt i større og 
mindre parceller, hvorpå der blev opført gårde – Grandtoftegård og Pindemosegård - og en del huse 
op mod Teglstrup Hegn til brug for små jordbrug. De er for længst nedrevet.  
 
Overdrevet udgør sammen med de resterende arealer et for egnen ganske enestående bynært 
landskab.   
 
Hele den vestlige og nordlige del af fredningen er omkranset af et gammelt stendige.  
 
Naturværdier 
På det privatejede areal nord for Esrumvej findes overdrev, søer og moser, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
I området syd for Esrumvej forekommer en del småsøer samt to moseområder, der er omfattet af  
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Adgangsforhold og friluftsliv 
Til trods for områdets bynære beliggenhed og de stærkt trafikerede veje, Esrumvej og 
Klostermosevej, opleves især den sydlige del af området som et meget stille område med mulighed 
for ro og fordybelse. Et så fredeligt, bynært rekreativt område er enestående, især så tæt på en stor 
by som Helsingør. 
 
Særligt boligområderne mellem Esrumvej og Gurrevej er ikke i tilstrækkelig grad forsynet med 
rekreative arealer, og adgangen til det åbne land og Teglstrup Hegn besværliggøres på grund af 
Klostermosevej og en generel mangel på separate stier i området. 
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Der er ikke adgang for offentligheden til fredningsområdet, så området kan kun opleves ved at 
færdes langs de asfalterede veje (Løvdalvej, Klostermosevej og Esrumvej) eller ved at gå en tur i 
Teglstrup Hegn. 
 
Planlægning mv. 
 
Landsplandirektivet Fingerplan 2007 fastlæger arealreservationer til nord-syd-gående og øst-vest-
gående transportkorridorer gennem Hovedstadsområdet. Transportkorridorerne skal sikre mulighed 
for fremtidig placering af overordnede trafik- og forsyningsanlæg, som er af betydning for hele 
Hovedstadsområdets udvikling. Fingerplanen indeholder regler for anvendelse af transportkorridoren.  
 
Størstedelen af fredningsområdet ligger inden for en transportkorridor - en arealreservation til en 
evt. fremtidig gas-transmissionslinje fra Helsingør til Lynge. Den kommunale planlægning skal i 
overensstemmelse hermed sikre, at den langsigtede reservation af transportkorridorer til fremtidig 
overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes, at transportkorridorernes 
landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og 
anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme, og at udnyttelse af byzonearealer i 
transportkorridorerne ikke intensiveres eller sker i modstrid med konkrete infrastrukturformål. 
 
Størstedelen af fredningsområdet er i Kommuneplan 2009-2020 udlagt som et område med 
landskabelige værdier. En del af området er endvidere udlagt som et område med biologiske 
værdier, herunder kerneområde og spredningskorridor. Området ligger endvidere i et friluftsområde 
(zone 1), hvor der i følge retningslinjerne ikke kan etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre 
større, landskabeligt indgribende eller bygningskrævende friluftsanlæg, og hvor eksisterende anlæg 
ikke kan udvides. 
 
Området ligger i kommuneplanens rammeområde L4 og L5 og er reserveret til overordnede trafik- og 
forsyningsanlæg, men kan i øvrigt anvendes til landbrugsformål. Områderne skal friholdes for 
yderligere bebyggelse med undtagelse af byggeri, der er nødvendigt for landbrugsdriften. Eventuelle 
rekreative anlæg, såsom stier, campingpladser o.lign., skal placeres under hensyntagen til 
jordbrugsmæssige og landskabelige interesser. Område L5 kan anvendes til campingplads eller 
lignende arealanvendelse til fritidsaktiviteter, herunder golfbane.  
 
Området ved Pindemosegård ligger i rammeområde 1. F 42 og er udlagt til fritidsformål (kolonihaver, 
grønt område, parkeringsareal samt fælles anlæg såsom fælleshus, foreningshus og toiletbygning).  
 
Kommunen påbegyndte i 2007 en dialog med Helsingør Golfklub om en evt. anvendelse af 
fredningsområdet til golfformål. Sideløbende hermed tilkendegav Danmarks Naturfredningsforening, 
at området indeholder store naturmæssige værdier, som bør sikres gennem en fredning.  
 
Kommunen vedtog i lyset heraf den 5. oktober 2009 en plan – en zonering af Vestkilen, der 
tilgodeser naturinteresser kombineret med robust anvendelse til idrætsformål. Planen åbner 
mulighed for golfbane i den nordlige, mest robuste del (zone 3), et overdrevslandskab i syd (zone 1), 
der kobler sig på skoven og skaber gode forbindelser til byens kant, og en udslagsbane i den 
sydøstlige del (zone 2), der vil kunne skabe en overgang mellem overdrevslandskabet og golfbanen.  
 



 

4 

Der er flere søer og moser i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Naturklagenævnet har den 10. juli 2009 truffet afgørelse om, at et tidligere § 3 registreret overdrev 
på den privatejede ejendom, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev, ikke er omfattet af beskyttelsen. 
 
Stort set hele fredningsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje i § 17. 
 
Baggrunden for fredningen 
 
Danmarks Naturfredningsforening har påpeget, at en fredning vil sikre offentlighedens adgang til et 
naturområde tæt ved Helsingør by.  
 
En fredning vil endvidere sikre, at det karakteristiske Nordsjællandske landskab med lokale 
kulturhistoriske træk og de gamle moser, småsøer og overdrev bevares, samt give 
udviklingsmuligheder for den mangfoldighed af dyr og planter, der findes i området. En anvendelse 
af en del af området til fritidsaktiviteter, som kommunen har lagt op til, vil forringe de landskabelige 
værdier og den brede offentligheds adgang til området.  
 
Fredningsnævnets afgørelse  
 
Kommunen kan ikke anbefale en fredning af området og har henvist til den ovennævnte zonering af 
området, hvorefter naturværdierne i området kan bevares og udvikles, og de mindre sårbare 
områder anvendes til mere robuste fritidsformål.   
 
By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen)  har anført, at styrelsen kun involverer sig i 
fredningssager af national interesse. Den foreliggende fredning er af mere lokal karakter. 
 
Fredningsnævnet finder, at området har væsentlige landskabelige og rekreative værdier samt et rigt 
dyre- og planteliv, der bør stilles til rådighed for offentligheden og eftertiden. Området bør af den 
grund undergives en varig sikring ved en fredning efter naturbeskyttelsesloven, uanset den 
beskyttelse der ligger i de i denne lov i øvrigt for området gældende bestemmelser og i de 
foreliggende region- og kommuneplanmæssige rammer. Fredningen vil endvidere i en større 
sammenhæng fremstå som en naturlig udbygning af de øvrige fredninger, der er gennemført rundt 
om Helsingør på arealer, der har været reserveret som transportkorridorer.  
 
Fredningsnævnet betragter den privatejede ejendom matr.nr. 57a Helsingør Overdrev som en 
naturlig og afrundende del af fredningsområdet i dettes grænsezone i skovbrynet mod nord. Nævnet 
finder derfor ikke, at dette areal skal udgå af fredningen.  
 
Fredningsbestemmelser 
Fredningen har til formål at sikre og forbedre det egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, 
moser og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det 
markante skovbryn og skoven i Teglstrup Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i 
området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv og at sikre og forbedre 
offentlighedens adgang til området.  
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Fredningen indeholder et forbud mod bebyggelse og terrænændringer og anlæg, såsom golfbane, 
campingplads, ridebane, vindmøller mv.  
 
Landbrugsarealerne skal henligge som vedvarende græsningsarealer, dog kan der i begrænset 
omfang plantes enkeltstående træer med hjemmehørende lokalitetstilpassede løvtræer.  
 
Der er forbud mod gødskning, sprøjtning, tilførsel af kalk samt jordbearbejdning. Jordbearbejdning 
kan dog ske første gang arealet tilsås. Forbuddet gælder ikke for den privatejede ejendom matr.nr. 
57a Helsingør Overdrev.  
 
Der kan af hensyn til dyrenes sikkerhed etableres hegn omkring eksempelvis dødishuller og levende 
hegn og enkeltstående træer for at sikre disses overlevelse. 
 
Plejemyndigheden gennemfører pleje. Plejen kan bl.a. bestå i rydning at opvækst, ekstensiv 
afgræsning eller høslet.  
 
Offentlighedens sikres adgang til fredningsområdet, dog ikke til matr.nr. 57a.  
 
Arealer, som er hegnede af hensyn til græssende tamdyr, skal være offentligt tilgængelige ved 
etablering af låger, led, stenter eller lignende. 
 
De på fredningskortet viste veje og stier må ikke nedlægges. Der skal etableres et passende antal 
trampestier i området, der skal hænge sammen med eksisterende stier i Teglstrup Hegn og 
stisystemet øst for Klostermosevej. Stiforløbet skal fastlægges nærmere i en plejeplan og etableres 
senest 3 år efter fredningens endelige gennemførelse.  
 
Bevoksningen på matr.nr. 57a, der grænser op til Esrumvej, skal fjernes senest 15 år efter 
fredningens endelige gennemførelse. Eksisterende birketræer kan bibeholdes.  
 
Fredningserstatning 
Fredningsnævnet har efter en skønsmæssig vurdering tilkendt ejeren af matr.nr. 57a en erstatning 
på 200.000 kr. 
 
Klager 
 
Lb.nr. 1 (Bent Jensen) har indledningsvist bemærket, at hans ejendom er en landbrugsejendom, som 
drives med gartneri. Gartneriet var tidligere både et almindeligt væksthusgartneri og frem til 
begyndelsen af 1980´erne tillige et frilandsgartneri, hvor store dele af ejendommen var tilplantet 
med jordbærplanter. Væksthusene på ejendommen udgør fortsat gartneriet ”Skovbrynet” og de 
arealer, der er tilplantet med nåletræ og birketræ, indgår som en væsentlig del heraf, idet de leverer 
store dele af gartneriets pyntegrønt og birkeløv. 
 
Der ikke er behov for en fredning af ejendommen, idet den ligger inden for en transportkorridor og i 
et område, der i kommuneplanen er udlagt som friluftsområde. Ejendommen er tillige omfattet af 
skovbyggelinjen i naturbeskyttelsesloven og af planlovens almindelige landzoneregler. 
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Overdrevet på klagers ejendom er udtaget af § 3-registreringen ved Naturklagenævnets afgørelse af 
10. juli 2009. Fredningsnævnets afgørelse er derfor ugyldig, idet nævnet har befundet sig i en retlig 
og faktisk vildfarelse med hensyn til karakteren af naturværdien af de arealer, som nævnet har 
besluttet at frede. 
 
Fredningens formål om at forsyne boligområderne mellem Esrumvej og Gurrevej med rekreative 
arealer vil kunne sikres uden at medtage klagers ejendom i fredningen. Klager er ”genbo” til de 
arealer, der udlægges som rekreativt område, hvortil offentlighedens adgang skal styrkes. 
 
Såfremt ejendommen måtte blive fredet, bør bestemmelsen om, at nåletræsbevoksningen ud mod 
Esrumvej skal fjernes, udgå. 
 
Fredningserstatningen bør i givet fald tage udgangspunkt i, at ”overdrevsarealet” på klagers ejendom 
er udtaget af § 3-registreringen. Klager har fremsat krav om erstatning på 4 mill. kr., herunder for 
tabte erhvervsmuligheder.  
 
Naturstyrelsen finder, at driften af det privatejede areal, matr.nr. 57a, bør kunne fortsætte som 
hidtil. Det vigtigste for oplevelsen af det åbne landskab og Teglstrup Hegn er, at der ikke findes 
udsigtshæmmende afgrøder på arealet eller etableres sådanne.    
 
Efter styrelsens opfattelse bør fredningen forholde sig til, at størstedelen af området er en del af en 
transportkorridor fra Helsingør til Lynge.  
 
Bemærkninger til klagerne 
 
Danmarks Naturfredningsforening har til klagen fra lb.nr. 1 anført, at dennes ejendom bør fastholdes 
i fredningen, idet den danner en naturlig og afrundende del af fredningsområdet og har stor 
landskabelig værdi.  
 
Foreningen har til klagen fra Naturstyrelsen anført, at man ikke har bemærkninger til en evt. 
ændring af bestemmelsen i § 4 om driften af det privatejede areal, så det ikke nødvendigvis 
fastholdes som et græsningsareal. Dog bør der medtages et forbud i fredningen mod beplantning 
med udsigtshæmmende afgrøder.  
 
Efter Naturstyrelsens opfattelse bør nåletræsbevoksningen på det privatejede areal først fjernes, når 
den er hugstmoden, eller når ejeren ønsker at afvikle den, hvorefter arealet overgår til almindelig 
landbrugsmæssig drift med forbud mod tilplantning med udsigtshæmmende afgrøder.  
 
Fredningserstatningen bør i lighed med sædvanlig praksis tage udgangspunkt i takster – i denne sag 
fjernelse af en nåletræsbevoksning og dyrkningsbegrænsninger.  
 
Helsingør Kommune har indledningsvist henvist til kommunens bemærkninger til fredningsnævnet, 
hvoraf det fremgår, at byrådet har besluttet, at man ikke ønsker området fredet, men i stedet ønsker 
at planlægge for en flersidig, rekreativ anvendelse, hvor de mest værdifulde arealer mod syd 
udlægges til overdrev og plejes med henblik på at kunne genskabes som biologiske overdrev.  
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Denne forudsatte planlægning for området er i overensstemmelse med fredningens formål fsva. både 
rekreative og natur- og landskabsmæssige forhold.  
 
Kommunen har herved bemærket, at det er et grundfæstet princip i dansk naturbeskyttelse, at 
fredning af et område kun kommer på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, 
naturgenopretning eller fremme af befolkningens friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelse af 
lovgivningens generelle bestemmelser. Kommunen undrer sig derfor over at måtte konstatere, at 
fredningsnævnet har fundet det nødvendigt at frede området, uanset at planlægning og fredning i 
dette tilfælde tjener samme formål. Der er derfor som udgangspunkt ikke grundlag for at anvende 
fredningsinstrumentet. 
 
Såfremt området måtte blive fredet, har kommunen nedenstående bemærkninger: 
 
Især den nordlige del af det kommunalt ejede areal vil kunne bære en lidt mere robust rekreativ 
benyttelse end blot passage gennem området – også uden at tilsidesætte områdets natur- og 
landskabsmæssige værdier. Kommunen anbefaler derfor, at området inddeles i zoner, så den 
rekreative anvendelse afspejler den forskel i støjbelastning og naturindhold, som fredningsforslaget 
redegør for.  
  
Spørgsmålet om etablering af ny beplantning med enkeltstående træer i § 4 bør indgå i en plejeplan. 
Det er uklart, hvad der menes med ”almindelige landbrugstrådhegn” – er f.eks. dyrehegn, et trådnet 
som i en vis udstrækning anvendes ved fåregræsning, omfattet af bestemmelsen.   
 
Bestemmelsen om at undtagelsen for så vidt angår offentlighedens adgang til matr.nr. 57a ophører, 
hvis kommunen overtager ejendommen, bør omfatte enhver form for offentlig overtagelse. 
  
Bestemmelsen om, at ”plejemyndigheden kan etablere et rekreativt opholdsareal i forbindelse med 
stisystemet…” signalerer efter kommunens opfattelse, at der ikke kan ske ophold på de øvrige 
arealer, hvilket forekommer at være en noget modvillig og unødig restriktiv implementering af 
formålet om at sikre og forbedre offentlighedens adgang til arealet. Især det nordlige område er som 
nævnt robust nok til fladefærdsel til fods samt til ophold i videre udstrækning.  
 
Kommunen er i øvrigt enig med Naturstyrelsen i, at det for så vidt angår matr.nr. 57a er vigtigt at 
sikre oplevelsen af landskabet, og at det derfor er afgørende, at arealet friholdes for 
udsigtshæmmende afgrøder. 
 
Kommunen er også enig med styrelsen i, at fredningen bør forholde sig til, at hovedparten af 
området er udlagt som transportkorridor.   
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
 
I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck 
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Poul Søgaard, Peter 
Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 14. september 2011 besigtiget området og holdt offentligt 
møde. 
 
Nævnet har enstemmigt besluttet at gennemføre fredningen med den afgrænsning, som fremgår af 
fredningsnævnets afgørelse. 
 
Nævnet har endvidere enstemmigt besluttet, 
 

- at driftsbestemmelserne i § 4 lempes, således at de privatejede landbrugsarealer på matr.nr. 
57a Helsingør Overdrev alene skal være omfattet af et forbud mod tilplantning med 
udsigtshæmmende afgrøder, samt 

- at bestemmelsen i § 7 om, at skovparcellen, som grænser op til Esrumvej, skal fjernes senest 
15 år fra fredningens gennemførelse, opretholdes.    

 
Der tilkendes ejeren af matr.nr. 57a Helsingør Overdrev erstatning som følger: 
 

- grundtaksten fastsættes til 3.700 kr./ha 
- der tilkendes en særtakst for tilplantningsforbuddet på 10.000 kr./ha 
- der tilkendes en erstatning for fjernelse af nåletræsbevoksningen på 10.000 kr./ha. 

 
Der tilkendes ikke erstatning for arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
  
Der tilkendes ikke Helsingør Kommune erstatning.  
 
Nævnet har fastholdt den sædvanlige erstatningsfordeling, dvs. at staten afholder ¾ og kommunen 
¼ af de tilkendte erstatninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.  
 

--------------------------------------- 
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Idet fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2010 ophæves, fastsætter Natur- og 
Miljøklagenævnet følgende bestemmelser for det område, der er afgrænset som vist på det 
medfølgende fredningskort, samt følgende erstatninger.  
 
Fredningens afgrænsning og indhold 
 
Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.  
 
§ 1. Fredningens formål 
 
Fredningen har til formål, 

- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser 
og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det 
markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn,   

- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det 
naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og 
forbedres via områdets drift og pleje, og 

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området.  
 
§ 2. Bevaring af området 
 
Området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i 
naturpleje efter § 8, er tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 9. 
 
§ 3. Terrænændringer 
 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden 
eller foretages afgravning, planering eller opfyldning, med mindre ændringerne sker som led i 
gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt. 
 
Der må ikke etableres nye vandboringer i området. Fredningen er ikke til hinder for fortsat 
vandindvinding i området fra eksisterende boringer.  
 
Fredningen er heller ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse nedgraves 
forsyningsledninger som f.eks. gasledninger i området. 
 
§ 4. Bebyggelse, tekniske anlæg og hegn 
 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. Inden for de på 
fredningskortet udlagte have-/gårdspladsarealer kan der med fredningsnævnets godkendelse opføres 
byggeri, der er nødvendigt for en ejendoms jordbrugsmæssige drift, samt ske ombygning af og 
tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger.   
 
Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af placering, udformning 
og materialevalg kan opføres læ- og foderskure til kreaturer, heste, får og geder. 
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Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og tekniske anlæg. Der må således ikke anbringes 
hegn, udsigtstårne, vindmøller, master eller lignende eller føres luftledninger henover 
fredningsområdet. 
 
Der må heller ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, oplags- eller lossepladser 
mv. eller rekreative anlæg som golfbaner og lignende.   
 
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan opsættes de for landbrugsdriften nødvendige, 
sædvanlige trådhegn, herunder net-fårehegn.  
 
Fredningen er heller ikke til hinder for, at der af hensyn til dyrenes sikkerhed opsættes hegn omkring 
eksempelvis dødishuller og omkring levende hegn og enkeltstående træer for at sikre disses 
overlevelse. Hegningen skal fremstå, så den syner mindst muligt i landskabsbilledet, og der må alene 
anvendes sædvanlige landbrugstrådhegn. 
 
Fredningen er endvidere ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan etableres 
nødvendige tekniske anlæg i forbindelse med placering af forsyningsledninger i området, jf. § 3. 
 
Uden for have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og 
teltslagning må ikke finde sted.  
  
Der må ikke opsættes belysning i området. 
 
§ 5. Retningslinjer for driften af fredningsområdet 
 
De kommunalt ejede arealer skal henligge som vedvarende græsarealer. For at opretholde 
helårsgræsning i fredningsområdet kan det være nødvendigt at tilskudsfodre. Græsningstrykket skal 
aftales nærmere med plejemyndigheden, som skal godkende type, mængde af foder samt 
forderpladsens placering. Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller jordbearbejdes. 
Jordbearbejdning kan dog ske, første gang arealerne tilsås. 
 
Det privatejede areal, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev, kan dyrkes som hidtil. Arealet må ikke 
tilplantes med træer og buske, herunder med flerårige afgrøder som f.eks. juletræer, pyntegrønt, 
frugtbuske og energipil eller andre udsigtshæmmende afgrøder.  
 
Såfremt kommunen eller en anden offentlig myndighed overtager ejendommen, finder 
driftsbestemmelserne for de kommunalt ejede arealer tilsvarende anvendelse. 
 
Der kan i begrænset omfang ske tilplantning med enkeltstående træer i fredningsområdet, hvis det 
vil øge den landskabelige værdi. Eventuel tilplantning skal ske med hjemmehørende lokaltilpassede 
løvtræarter og buske. 
 
Eksisterende enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. 
 
Der må ikke udsættes vildt, og det vilde dyreliv må ikke fodres. 
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§ 6. Offentlighedens adgang 
 
Offentligheden har adgang til fredningsområdet - dog kun til fods - efter de almindelige 
adgangsregler i naturbeskyttelsesloven. Offentligheden har dog ikke adgang til matr.nr. 57a 
Helsingør Overdrev. Såfremt kommunen eller en anden offentlig myndighed overtager denne 
ejendom, gælder de almindelige adgangsregler i naturbeskyttelsesloven, idet der dog kun er adgang 
til fods.  
 
Arealer, som er hegnede af hensyn til græssende tamdyr, skal være offentligt tilgængelige ved 
etablering af låger, stenter, led eller lignende.  
 

De på fredningskortet viste veje og stier må ikke nedlægges.  
 
Der kan med fredningsnævnets godkendelse etableres en trampesti i nord-syd gående retning og et 
passende antal trampestier i øst-vest gående retning. Stierne må ikke befæstes. Stierne skal hænge 
sammen med de eksisterende stier i Teglstrup Hegn og stisystemet øst for Klostermosevej og skal så 
vidt muligt følge landskabelige ledelinjer, f.eks. levende hegn.   
 
På matr.nr. 81g Helsingør Overdrev skal der etableres en handicapvenlig sti, som forbinder den 
nordlige del af Klostermosevej med stinettet i Teglstrup Hegn. På denne sti er det tilladt at anvende 
3-hjulede knallerter for handicappede samt el-kørestole.  
 
Stierne skal fastlægges nærmere i plejeplanen og skal være etableret senest 3 år fra fredningens 
endelige gennemførelse. 
 
Færdsel med motordrevne transportmidler, cykling og ridning er ikke tilladt i fredningsområdet. 
Undtaget herfra er motorkørsel i forbindelse med områdets drift og pleje.  
 
Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse af placering, udseende og materialevalg 
etablere et rekreativt opholdsareal i forbindelse med stisystemet samt en primitiv shelterplads som 
vist på fredningskortet. 
 
Fredningsnævnet kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet begrænse offentlighedens 
færdsel i området.  
 
Plejemyndigheden kan bestemme, hvor der kan opsættes skilte, som informerer om fredningen. 
 

§ 7. Fjernelse af bevoksning 

 

Den på fredningskortet viste nåletræsbevoksning på matr.nr. 57a Helsingør Overdrev ud mod 
Esrumvej skal fjernes senest 15 år fra fredningens endelige gennemførelse. De eksisterende 
birketræer kan bibeholdes.  
 
Arealet kan herefter overgå til almindelig landbrugsmæssig drift, jf. § 5. 
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§ 8. Pleje 
 
Plejemyndigheden - Helsingør Kommune - gennemfører pleje i henhold til Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006 eller senere ændringer af denne til opfyldelse af 
fredningens formål. 
 
Plejen kan bl.a. bestå i fjernelse af trævækst, ekstensiv græsning eller høslet. I forbindelse med 
høslet skal høet ligge ca. 1 uge på arealet (indtil det er tørt), inden det fjernes. 
 
Plejen kan også bestå i bekæmpelse af invasive arter.  
 
Plejemyndigheden udarbejder senest 2 år fra fredningens endelige gennemførelse en plejeplan for 
hele fredningsområdet, som skal gælde i 5 år. Plejeplanen skal bl.a. indeholde retningslinjer for 
etablering af stier i området, for etablering af et rekreativt opholdsareal og for en shelterplads samt 
for opsætning af skilte i området, jf. § 7. Planen skal endvidere indeholde retningslinjer for evt. 
beplantning på de kommunalt ejede arealer, jf. § 5.  
 
Planen sendes til de berørte lodsejere og brugere til orientering. 
 
Planen skal revideres med højst 10 års mellemrum. 
 
§ 9. Dispensation 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-7, såfremt det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
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Fredningserstatning 
 
Erstatningen fastsættes som følger: 
 
 

Lb.nr. Ejer og matr.nr. Erstatning 

Kr. 

Erstatning 

I alt kr. 

1 Else Marie Jensen og Bent Jensen 

 

Del af matr.nr. 57a Helsingør Overdrev 

4,4 ha á 3.700 kr./ha 

4,4 ha med tilplantningsforbud á 10.000 kr./ha 

1,2 ha nåletræer, der skal fjernes, á 10.000 kr./ha 

 

 

 

  16.280 

  44.000 

  12.000 

 

 

 

 

 

    72.300 

2 Helsingør Kommune 

 

Matr.nr. 47, 57 b, 81 g, 81 l, 81 e, 81 m og 81 n 
Helsingør Overdrev 

Ingen erstatning  

 
Erstatningsbeløbet forrentes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra datoen for 
fredningsnævnets afgørelse den 15. december 2010, og indtil erstatningen udbetales, med en årlig 
rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 
 
Omkostninger 
I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har 
Agrovi Byggerådgivning og advokat Anders Drachmann ydet bistand til lb.nr. 1 (Else Marie Jensen og 
Bent Jensen). Der fastsættes en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 10.075,00 
kr. (ekskl. moms) til Agrovi Byggerådgivning og på 28.760,00 kr. (ekskl. moms) til advokat Anders 
Drachmann. 
 
Af erstatningsbeløbet på 72.300 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb skal staten ved 
Miljøministeriet udrede 75% og Helsingør Kommune 25%.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for så vidt angår fredningens gennemførelse og indhold er 
endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og 
Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan efter 
naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de ejere og brugere mv., som 
har påklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til nævnet, eller for hvis 
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vedkommende nævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen 
kan endvidere påklages af Helsingør Kommune og af miljøministeren. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt de 
klageberettigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Klage skal indgives skriftligt til Natur- og 
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, der videresender klagen til 
Taksationskommissionen. 
 
 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 
 

 
Lars Busck 
Formand 
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Fortegnelse 
over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 
om fredning og om erstatning i sagen om Helsingørs Grønne Vestkile 

(Sag nr. NMK-520-00015) 
 
 
 
 
 
Helsingør Overdrev 
47, Del af 57 a, 57 b, 81 g, 81 l, 81 e, 81 m, 81 n,  
 
 
 







































DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 21. april 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 002/2013 – Ansøgning om godkendelse af trampestier i fredningsområdet ”Helsingørs 

Grønne Vestkile”, ejendommene matr. nr. 57b, del af nr. 57a, nr. 81g, nr. 81l, nr. 81n, nr. 81e, 

nr. 81m og nr. 47, alle Helsingør Overdrev, Helsingør Kommune.  
 

Fredningsbestemmelser: 
 

Ovennævnte ejendomme er omfattet af fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile som fastsat i af-

gørelse af 11. juni 2012 fra Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningen har til formål at sikre og for-

bedre det egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i 

landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven i Teglstrup 

Hegn. Fredningsformålet er endvidere at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og 

forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige 

værdier skal sikres og forbedres via områdets drift og pleje. Yderligere har fredningen til formål at 

sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

 

I fredningsbestemmelserne er det blandt andet fastsat, at de på fredningskortet viste veje og stier 

ikke må nedlægges. Der kan med fredningsnævnets godkendelse etableres en trampesti i nord-syd 

gående retning og et passende antal trampestier i øst-vest gående retning. Stierne må ikke befæstes. 

Stierne skal hænge sammen med de eksisterende stier i Teglstrup Hegn og stisystemet øst for Klo-

stermosevej og skal så vidt muligt følge landskabelige ledelinjer, f.eks. levende hegn. På matr.nr. 

81g Helsingør Overdrev skal der etableres en handicapvenlig sti, som forbinder den nordlige del af 

Klostermosevej med stinettet i Teglstrup Hegn. På denne sti er det tilladt at anvende 3-hjulede knal-

lerter for handicappede samt elkørestole. Stierne skal fastlægges nærmere i plejeplanen og skal være 

etableret senest 3 år fra fredningens endelige gennemførelse. 

Ansøgningen: 

Helsingør Kommune har ved skrivelse af 4. januar 2013 (sagsnr. 11/4363) anmodet om Frednings-

nævnet for Nordsjællands godkendelse af anlæg af en række trampestier i det ovennævnte fredede 

område. Stiforløbet fremgår af en til henvendelsen bilagt stiplan samt af et stikort. Af henvendelsen 

til fredningsnævnet fremgår:  

”… 

Stiplan og slåede trampestier: 

Stiplanen omfatter 1 nord-syd gående slået trampesti, der er lagt til at følge højdedrag med udsigter 

og også passere tæt ved moser og søer. Samt 3 tværgående stier øst-vest, der står i forbindelse med 

stinettet i Teglstrup Hegn. 
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Den sydligste sti eksisterede i forvejen, det meste af vejen som en gammel markvej fra Pindemose-

gård ned gennem Pindemosen. Forbindelsen til stinettet i Teglstrup Hegn eksisterede i forvejen som 

et gammelt gennembrud af diget.  

Markvejen/stien er blevet kratryddet/slået. 

De 2 andre trampestier er lagt og slået, hvor der er naturlig adgang fra Klostermosevej (henholdsvis 

overfor Kronborg Ladegrdsvej og ved et busstoppested) og med den korteste adgang til stisystemet i 

Klostermosevej.  

Planen for den midterste sti var at følge den gamle Lergravsvej, men her måtte vi slå stien på den 

anden side - sydsiden - af det levende hegn (stadig langs med), da der var for vådt og for tilgroet i 

starten af Lergravsvejen. Midtvejs krydser stien igennem eksisterende gennemgang og fortsætter til 

Teglstrup Hegn langs nordsiden af det levende hegn og slutter med at gå op langs skoven til der, 

hvor der er kortets vej til stisystemet i skoven. 

Den nordligste sti følger markskel fra busstoppested til skoven.  

Forbindelsen til skovens stisystem fra den midterste og nordligste tværgående sti er udført af Natur-

styrelsen i 2012 med stenter over diget og rydning til stier hen til stisystemet.  

Den nord-sydgående sti er mod nord kun slået op til indhegninger til køer. Det er aftalt med forpag-

teren, der kun har få køer tilbage og planlægger helt at ophøre med køer, at der i en overgangsperio-

de kun er adgang gennem hans indhegninger, når der ikke er køer på græs. Der er etableret/skal 

etableres låger i indhegningerne, dels hvor den slåede trampesti nord-syd møder indhegningen, dels 

evt. indhegninger på tværs og dels oppe ved hjørnet af Esrumvej/Klostermosevej. Herfra kan man 

krydse Esrumvej og ad en offentlig sti komme til Teglstrup Hegns nordlige område. 

Stiplanen er vedlagt. Endvidere et revideret kort, som viser, hvor der er slået stier, og viser indheg-

ningerne med begrænset adgang i en overgangsperiode. (På det reviderede kort er der indtegnet 

forslag til haver uden adgang, dette var før vi fik tilsendt et kort fra Natur- og Miljøklagenævnet 

med afgrænsning af haverne, kortet skal derfor revideres igen.) 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har begrænset adgangen: 

…  

I forbindelse med nye forpagtningsaftaler for 2013 har vi dog administrativt besluttet at lade der 

være offentlig adgang over hele arealet (med undtagelse af haverne), da vi i 2012 havde meldt dette 

ud til offentligheden i forbindelse med stiplanen og igen i forbindelse med at stierne blev slået.” 

Det er oplyst, at stiforløbet er udarbejdet og drøftet i samarbejde med en række organisationer m.v. 

herunder blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør, Dansk Vandrelaug Nordsjæl-

land, Handicaprådet og Naturstyrelsen Nordsjælland.    

Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 18. marts 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, blandt andet oplyst, at stiplanen alene vedrører kommunalt ejede arealer (matr. nr. 47, nr. 

81g, nr. 81l, nr. 81m og del af nr. 57a ), og at kommunen som ejer kan udvide adgangen til arealer-
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ne, udover hvad fredningen foreskriver. Det fredede område støder op til Natura 2000-område nr. 

130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Det vurderes ikke, at en etablering af de projekterede 

stier vil påvirke Natura-2000-området væsentligt. Der er stor sandsynlighed for, at der er Bilag IV-

arter i området. De arter, der kan være aktuelle i forbindelse med stiprojektet, er padder som spids-

snudet frø og guldsmede som stor kærguldsmed. Markfirben kan også have leve- og ynglesteder i 

området. Det vurderes ikke, at de slåede trampestier vil have negativ effekt på områdets padder, 

guldsmede og firben.        

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. 

lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til og godkendelse af det ansøgte.           

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

 

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune (sags.nr. 11/4363) att: Anne-Marie Møldrup, amo55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 23. juni 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 014/2013 – Ansøgning om etablering af vandhuller i Den Grønne Vestkile, ejendommene 

matr. nr. 47, 81g, 81l, 81m og 81n alle Helsingør Overdrev, Helsingør Kommune. 

 

Fredningsbestemmelser: 
 

Ovennævnte ejendomme er omfattet af fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile som fastsat i af-

gørelse af 11. juni 2012 fra Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningen har til formål at sikre og for-

bedre det egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i 

landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven i Teglstrup 

Hegn. Fredningsformålet er endvidere at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og 

forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige 

værdier skal sikres og forbedres via områdets drift og pleje. Yderligere har fredningen til formål at 

sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

I fredningsbestemmelserne er det blandt andet fastsat, at området skal bevares i sin nuværende til-

stand bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje eller tillades ved dispensation. Der 

må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller 

foretages afgravning, planering eller opfyldning, med mindre ændringerne sker som led i gennemfø-

relse af et naturgenopretningsprojekt. Helsingør Kommune skal som plejemyndighed gennemføre 

pleje til opfyldelse af fredningens formål. 

Ansøgningen: 

Helsingør Kommune har ved skrivelse af 15. februar 2013 anmodet om Fredningsnævnet for Nord-

sjællands godkendelse af anlæg af op til 10 søer på ovennævnte kommunalt ejede ejendomme. Det 

er i forbindelse med ansøgningen blandt andet oplyst, at størrelsen af de enkelte søer vil være 300-

900 m2. Formålet med at etablere søerne er at sikre gunstig bevaringsstatus for en nyfundet bestand 

af løgfrø samt stor vandsalamander og spidssnuet frø. Vandhullerne planlægges placeret i naturlige 

lavninger i området. Placeringsstederne er angivet i et samtidigt medsendt bilagsmateriale. Det er 

endvidere oplyst, at der i området er forekomster af stor kærguldsmed og forskellige arter af frøer, 

tudser og salamander. Det ansøgte skal øge den biologiske mangfoldighed og styrke landskabsople-

velsen med en endnu større variation i landskabet.   

Høringssvar: 

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har i skrivelse af 4. april 2013 oplyst, at 

foreningen kan tilslutte sig det ansøgte.  

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 10. juni 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, blandt andet oplyst, at det fredede område støder op til Natura 2000-område nr. 130 Teglstrup 

Hegn og Hammermølle Skov. Det vurderes, at en etablering af det ansøgte ikke vil påvirke udpeg-
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ningsgrundlaget negativt.  Det vurderes endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af 

yngle- eller rasteområder for markfirben og guldsmede. Løgfrø, stor vandsalamander og spidssnuet 

frø er alle arter, som fremgår af habitatdirektiver bilag IV.  

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til og godkendelse af det ansøgte.           

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

 

 
 

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune, att: Andreas Jarløv Busch, abj55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 10. november 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 065/2013 – Ansøgning om tilladelse til ændring af haveafgræsning for ejendommen Pin-

demosegård, matr. nr. 81n Helsingør Overdrev, beliggende Klostermossevej 131 A-C, 3000 

Helsingør, Helsingør Kommune. 

 

Fredningsbestemmelser:  
 

Ovennævnte ejendom er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 om 

fredning af Helsingørs Grønne Vestkile. Fredningen har navnlig til formål at sikre det nuværende 

egnskarakteristiske åbne landskab, at sikre den biologiske mangfoldighed i området og forbedre 

levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang 

til området. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at området skal bevares i sin nuvæ-

rende tilstand bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje eller tillades ved dispensa-

tion. Enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. Der er endvidere fastsat bestemmelser om 

blandt andet bebyggelse, tekniske anlæg og hegn. 

 

Ansøgningen: 
 

Helsingør Kommune har den 9. september 2013 (sagsnr. 13/17565) rettet henvendelse til Fred-

ningsnævnet for Nordsjælland i forbindelse med, at kommunen ønsker at udstykke gårdene med 

haver i ovennævnte fredning med henblik på salg af gårdene. Af henvendelsen fremgår: 

 

”… De fredede arealer, bortset fra gårdene med haver fortsætter som kommunal ejendom. 

 

Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C, nuværende matr.nr. 81n Helsingør Overdrev, har en 

uhensigtsmæssig afgrænsning af haven. Helsingør kommune ønsker at afgrænse den nye matrikel 

og ændre på havearealet som vist på vedlagte kort. 

 

Begrundelser for afgrænsningen af den nye matrikel som ønsket:  

• Det er mest hensigtsmæssigt for offentlighedens adgang, at den offentlige sti ved Pindemosegård 

fortsat er en del af fredningen (ejes af kommunen) og ikke går gennem et privat haveareal.  

• Arealet mellem den offentlige sti og indkørslen til Pindemosegård har i dag karakter af haveareal 

og hører naturligt samme med dette.  

• Arealet nord for den offentlige sti med en gammel lade på kan evt, i fremtiden bruges som P-

plads, da det er det eneste sted i fredningen, hvor der kunne laves en fornuftig P-plads.  

• Laden på dette areal kan evt, i fremtiden anvendes til et udstillingsrum for fredningen.  

Begrundelser for at ændre på havearealet:  

• Det er mest hensigtsmæssigt, at den nye ejendom ikke rummer arealer, som hører under fred-

ningsbestemmelserne for de åbne arealer, f.eks. om offentlighedens adgang.  

• Det er også hensigtsmæssigt, at de samlede, offentligt ejede arealer ikke rummer havearealer.”  

 



 

 

2 

Høringssvar: 

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har i skrivelse af 4. oktober 2013 oplyst, at 

foreningen finder afgrænsningen af udstykningen acceptabel.  

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 17. oktober 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, blandt andet supplerende oplyst, at ejendommen er ejet af Helsingør Kommune. Ejendom-

men er registreret som landbrug. Det vurderes, at fredningen ikke er til hinder for den påtænkte ud-

matrikulering, at det ikke vil være muligt at dispensere til at ændre udstrækningen af haveareal in-

den for det fredede område, men at det vil være muligt at dispensere til, at det areal,, der ønskes 

udpeget som have, kan anvendes som have. Det vurderes endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre 

beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivet bilag IV.   

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 

til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-

går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet bemærker, at tilladel-

sen er meddelt som en dispensation fra fredningsbestemmelserne, men ikke medfører en ændring af 

fredningsafgørelsen af 11. juli 2012, jf. de ovenfor af Naturstyrelsen anførte bemærkninger om, 

hvad der kan dispenseres til. Dispensationen omfatter således tilladelse til den ansøgte brug af areal 

til have.      

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

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

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune (j.nr. 13/17565), att: Anne-marie Møldrup, amo55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 

 

http://www.nmkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 6. juli 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 022/2014 – Ansøgning om dispensation fra offentlighedens adgang til et mindre areal i 

fredningen Helsingørs Grønne Vestkile, vedr. ejendommen Grantoftegård, matr. nr. 81g Hel-

singør Overdrev, beliggende Esrumvej 155,3000 Helsingør, Helsingør Kommune.  

 

Ansøgningen: 

 

Helsingør Kommune har den 9. april 2014 (sagsnr. 14/6624) rettet henvendelse til Fredningsnævnet 

for Nordsjælland i forbindelse med udstykning af en matrikel omfattende ejendommen Grantofte-

gård med haveareal samt et mindre areal i fredningen Helsingørs Grønne Kile. Dette mindre areal 

udgør 1660 m2 og er beliggende vest for gården. Kommunen ønsker i anledning af udstykningen 

dispensation fra fredningsbestemmelserne vedrørende offentlighedens adgang. I forbindelse med 

ansøgningen er det oplyst, at der i forbindelse med det ansøgte vil blive friholdt et areal med en 

bredde på 2 meter ind til skellet til naboejendommen, således at offentligheden har en sti, der ikke 

hører til det privatejede areal, mellem Esrumvej og det åbne, fredede areal. Arealet på 1660 m2 og 

stien er angivet på en kortskitse.  

 

Af fredningsbestemmelserne for Helsingørs Grønne Vestkile om offentlighedens adgang er det som 

en generel bestemmelse bestemt, at offentligheden skal sikres adgang til hele fredningsområdet med 

en nærmere angivet undtagelse. Det er endvidere blandt andet bestemt, at arealer, som er hegnede af 

hensyn til græssende tamdyr, skal være offentligt tilgængelige ved etablering af låger, led, stenter 

eller lignende.       

Høringssvar: 

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har den 19. maj 2014 meddelt, at foreningen 

ikke har indvendinger mod udstykning af Grantoftegård med haveareal og et mindre jordstykke vest 

for gården.  

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 17. juni 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, blandt andet redegjort for ansøgningen og den på ejendommen gældende fredning samt afgivet 

supplerende oplysninger. Det fremgår heraf:  

”… 

Ansøgningen.  

Helsingør kommune er ved at udstykke en matrikel inden for fredningen af Helsingørs Grønne 

Vestkile omfattende Grantoftegård med haveareal, med henblik på salg af gården. Kommunen plan-

lægger, at arealet vest for gården ud mod Esrumvej tilføres ejendommen. Det ligger naturligt sam-

men med indkørslen til ejendommen. Ejendommen vil få et større friareal, som vil give mulighed 

for en kommende ny ejer til et lille dyrehold. 
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Helsingør Kommune ansøger på den baggrund om at der dispenseres fra fredningsbestemmelserne 

om offentlighedens adgang, § 6 med følgende ordlyd: 

Såfremt ejer af ejendommen indhegner arealet og sætter dyr på, har offentligheden ikke adgang til 

arealet.  

Fredningen.  

Ejendommen er omfattet af fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile, Natur- og Miljøklagenævnet 

den 11. juli 2012, Reg. nr. 08113.00.  

Fredningens formål er  

- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og 

småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante 

skovbryn og skoven Teglstrup Hegn,  

- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 

plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via om-

rådets drift og pleje, og  

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

I fredningens bestemmelser står: 

§ 6. Offentlighedens adgang  

Offentligheden har adgang til fredningsområdet - dog kun til fods - efter de almindelige adgangs-

regler i naturbeskyttelsesloven. 

Ejendommen.  

Ejendommen er kommunalt ejet. 

Øvrig regulering/planlægning på arealet.  

Naturstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. 

Øvrige bemærkninger.  

Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 indeholder adgangsreglerne. Adgangsreglerne for udyrkede area-

ler er indeholdt i § 24: 

§ 24 Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Ad-

gang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor...  

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er for-

svarligt hegnede.  

Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem 

låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis for-

byder denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervs-

mæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er 

behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller skiltningen ikke er rimeligt be-

grundet, kan kommunalbestyrelsen påbyde hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsæt-

ning af låger, stenter eller lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden. 
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Det er Naturstyrelsens vurdering, at de gældende adgangsregler forbyder adgang til afgræssede vel-

hegnede arealer, medmindre der er etableret led eller stenter eller lign, med henblik på offentlighe-

dens adgang.” 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 

til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at rækkevidden af det ansøgte må anses som meget 

begrænset. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 

fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, idet det herved som et vilkår fast-

sættes, at der etableres en offentlig sti som angivet ovenfor ind til skellet til naboejendommen.    

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

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

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

 

 

 

 

 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune, att: Anne-Marie Møldrup, amo55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 30. august 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-047/2015 – Ansøgning om dispensation til etablering af et læskur til kreaturer på 

ejendommen matr. nr. 81l Helsingør Overdrev, Helsingør Kommune.  

Ansøgningen: 

Helsingør Kommune har i skrivelse af 19. juni 2015 til Fredningsnævnet for Nordsjælland ansøgt 

om tilladelse til, at der på ovennævnte ejendom, der ejes af kommunen, kan etableres et læskur til 

kreaturer. Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 om 

fredning af Helsingørs Grønne Vestkile. Af skrivelsen af 19. juni 2015 fremgår: 

”… 

Begrundelser for læskur  

Fredningen Helsingørs Grønne Vestkile har bl.a. til formål at sikre og øge den biologiske mangfol-

dighed. Kommunen har som led i plejen indhegnet hele det fredede areal syd for Esrumvej, som 

kommunen ejer, og har forpagtet arealet ud til græsning. Helårsgræsning er den mest velegnede 

plejeform til øgning af biodiversitet (jf. bla. tekniks rapport fra Aarhus Universitet, Analyse af be-

hovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer, 2012).  

I forpagtningsaftalen er det aftalt, at kommunen sørger for læskur i samråd med forpagter, hvis der 

skal være helårsgræsning. Læskur er påkrævet for at sikre dyrene mulighed for tørt leje om vinte-

ren. Kommunen har stillet forpagteren i udsigt, at der vil være et læskur inden 1. december 2015.  

Læskurets placering  

Læskuret bliver placeret som vist på billede 1 og 2. 

Placeringen er også aftalt med forpagter samt efter en min vurdering af, hvor det skæmmer mindst i 

landskabet.  

Forpagter udtrykker, at der skal være mindst 10 meter mellem hegn og skur, da dyrene efter forpag-

ters erfaring ofte vil søge læ bag et skur.  

Det er min vurdering, at læskuret ikke skal placeres i den sydlige halvdel, som har de landskabeligt 

set mest smukke og markante træk. Den nordlige halvdel er lidt fladere og mere almindelig. Det er 

også min vurdering at det bør placeres i nærheden af skoven, dels for at udnytte læ fra skoven og 

dels fordi det syner af mindre op ad skoven end ude i det åbne land. Endelig er det, af praktiske 

hensyn, placeret et sted, hvor der er relativt fladt.  

Læskurets udformning  

Læskuret bliver udformet som en enkel, aflang bygning med skråt tag, der er lukket på 3 sider og 

halvt lukket på åbningssiden. De endelige præcise dimensioner er ikke faldet helt på plads, men der 

er vedlagt en skitse over typen af læskur.  



 

 

2 

Jeg ønsker en størrelse på ca. 7x12m, dvs. 84m2. Det vil maksimalt blive på 7x15m, dvs. 105 m2 

(eller som tegningen viser, 6x17,3m= 103,8 m2).  

Frihøjden på den åbne side skal være mindst 3,5 m og vil ikke overstige 4 m. Hvis der er behov for 

stolper skal der være mindst 5m frirum mellem stolperne.  

Der vil blive anvendt skruefundament, en ny teknologi, hvor store skruer skrues langt ned i jorden, i 

stedet for at støbe. Det gør også, at skuret ville kunne flyttes, hvis det bliver nødvendigt.  

Jeg har beregnet størrelsen på læskuret ud fra et græsningstryk om vinteren på lidt mindre end 0,5 

DE/ha græsareal samt 1m2/100 kg dyr (De danske anbefalinger fra 2005, hvilket svarer nogenlunde 

til bekendtgørelse om hold af malkekvæg til indendørs stalde, Kilde Dyrenes beskyttelse). Læskuret 

er lidt mindre end forpagters ønske, men jeg har vurderet, at der ikke skal være større græsningstryk 

om vinteren.  

Formen og højden på læskuret er aftalt med dyreholder ud fra hans viden om et funktionelt skur til 

dyrene, samt ønske om et praktisk læskur, hvor dyreholderen med en frontlæsser kan tømme læsku-

ret for gødningsmåtten, der bliver bygget op i løbet af vinterhalvåret.  

Læskurets materialer  

Læskuret vil blive bygget af træ, måske trykimprægneret træ af hensyn til prisen, samt sandsynlig-

vis med tagpap på taget.” 

Som angivet i skrivelsen er der medsendt bilag, der angiver skurets placering samt tegningsillustra-

tion for det ansøgte skur.  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har den 19. juli 2015 meddelt, at foreningen 

er betænkelig ved, at der skal helårsgræsses, idet det vil kræve tilskudsfordring og læskure. Til-

skudsfordring giver øget næringstilførsel til arealet, som både efter den eksisterende fredning og 

den for området udarbejdede plejeplan, hvortil der er henvist, bør udvikle sig til overdrev med lavt 

næringsindhold. Såfremt der opføres læskur til kreaturerne, bør der ikke samme sted etableres fo-

derplads. Hvis foderpladsen etableres samme sted som læskuret, må det kræves, at husdyrgødnin-

gen fjernes fra dette sted. Læskuret bør have en mørk farve, da det så vil være mindst synligt i fred-

ningen.  

Helsingør Kommune har i en skrivelse af 4. august 2015 tilkendegivet blandt andet, at med place-

ringen af det ansøgte skur tilgodeses landskabet mest muligt. Kommunen kan anbefale det ansøgte. 

Skuret bør fremstå mørkt eller naturfarvet.  

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 17. juli 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, blandt andet redegjort for de fredningsmæssige forhold og det ansøgtes påvirkning i forhold til 

omgivelserne. Af skrivelsen fremgår:  

”… 

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 
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§ 1. Fredningens formål  

Fredningen har ti/formål,  

- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og 

småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante 

skovbryn og skoven Teglstrup Hegn,  

- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturli-

ge plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via 

områdets drift og pleje, og  

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området.  

§ 4. Bebyggelse, tekniske anlæg og hegn  
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. Inden for de 

på fredningskortet udlagte have-/gårdspladsarealer kan der med fredningsnævnets godkendelse 

opføres byggeri, der er nødvendigt for en ejendomsjordbrugsmæssige drift, samt ske ombygning af 

og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger. Fredningen er ikke til hinder for, at der med 

fredningsnævnets godkendelse af placering, udformning og materialevalg kan opføres læ- og foder-

skure til kreaturer, heste, får og geder. 

Læskurets dimensioner og materialer er beskrevet i ansøgningen og giver ikke anledning til be-

mærkninger i relation til fredningens bestemmelser.  

Arealet grænser op til Natura 2000-område nr. 130, Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. 

Skuret ønskes opført på en ejendom, der ifølge BBR er en landbrugsejendom med et samlet areal på 

111351 m2.  

Ansøgningen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen. 

Naturstyrelsen vurderer, at det ansøgte læskur ikke vil påvirke det tilgrænsende Natura 2000-

område negativt.  

Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

…” 

Øvrige oplysninger om fredningen: 

I fredningsbestemmelsernes § 5 om retningslinjer for driften af fredningsområdet er det det blandt 

andet bestemt, at de kommunalt ejede arealer skal henligge som vedvarende græsarealer. For at op-

retholde helårsgræsning i fredningsområdet kan det være nødvendigt at tilskudsfordre. Græsnings-

stykket skal aftales nærmere med plejemyndigheden, som skal godkende type, mængde af foder 

samt foderpladsens placering. Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller jordbearbejdes. 

Jordbearbejning kan dog ske, første gang arealerne tilsås. I fredningsbestemmelsernes § 8 om pleje 

af fredningsområdet fremgår endvidere blandt andet, at plejen kan bestå i ekstensiv græsning.  

Fredningsnævnets afgørelse: 
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering at kunne lægge til grund, at ansøgningen om di-

spensation og godkendelse ikke er i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betyd-

ning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved særligt, at det af fredningsbestemmelser-

ne udtrykkeligt er angivet, at der på nærmere bestemt vis kan opføres blandt andet læskure til krea-

turer, og at udformningen og placeringen af det ansøgte er fornødent indpasset de hensyn, som 

fredningen tilsigter at beskytte. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det 

ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fred-

ningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og 

godkendelse til det ansøgte. Det er en betingelse for dispensationen og godkendelsen, at det ansøgte 

skur farvemæssigt neddæmpes, således at det ansøgte visuelt fremstår mindst muligt synlig i fred-

ningsområdet. Det tilladte skur skal derfor i forhold til omgivelserne fremstå i en mørk jordfarve 

eller farve, der må ligestilles hermed.  

Fredningsnævnet bemærker særligt i relation til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsfore-

ning, Helsingør afdeling, at der i forbindelse med ovennævnte dispensation ikke er taget stilling til, i 

hvilket omfang og under hvilke vilkår, der kan helårsgræsses i det fredede område, men at der i den 

udarbejdede plejeplan for området er fastsat nærmere retningslinjer herfor. Fredningsnævnet henvi-

ser i denne forbindelse endvidere til det ovenfor anførte om fredningsbestemmelsernes bestemmel-

ser for adgangen til græsning i det fredede område.     

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lør-

dag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

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

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune, att: Anne-Marie Møldrup, amo55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 28. maj 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-102-2015: Ansøgning om nedlægning af El-kabler i Helsingørs Grønne Vestkile, 

matr.nr. 57a, 81e, 81g og 81l Helsingør Overdrev, Helsingør Kommune 

 

Ansøgningen 
 

Energinet.dk har i et brev af 4. december 2015 ansøgt om tilladelse til nedgravning af to 132 kv-

elkabler gennem det fredede område Helsingørs Grønne Vestkile. Der er tale om en udskiftning af 

eksisterende kabler med nye. Der skal i den forbindelse etableres to kabelforbindelser mellem Laröd 

i Sverige og Transformerstation Teglstrupgård i den vestlige del af Helsingør. 

 

Ved nedgravning af kablerne anlægges der et midlertidigt arbejdsbælte på op til 25 m i bredden. 

Der skal inden for arbejdsbæltet graves to kaberender samt være plads til opgravet jord, arbejdskør-

sel m.v. Der udlægges køreplader således, at naturpåvirkningen bliver minimal. Kabelrenderne får 

en dybde på 1½ m. Kablerne dækkes med sand, råjord og muldlag. Når arbejdet er færdigt er der 

ikke synlige tegn på kabelanlægget. 

 

Der vil være flere underboringer, herunder ved krydsning af Esrumvej og Klostermosevej. Der vil 

blive tale om samlinger af kabler med muffer og linkbokse, der ikke vil blive synlige over terræn. 

 

Energinet.dk har anmeldt projektet til Helsingør Kommune og Naturstyrelsen, men forventer ikke, 

at det er VVM-pligtigt. 

 

Til støtte for ansøgningen er det anført, at kabellægningen ikke medfører terrænændringer. Kablerne 

lægges, hvor de generer mindst muligt og eventuelle krydsninger af moser og småsøer vil ske ved 

underboring. Der vil efterfølgende alene være nogle få markeringspæle, som viser kablernes forløb. 

 

Der er vedlagt kort over det forventede kabelforløb. 

 

Kabelnedlægningen forventes påbegyndt i sommeren i 2017 og afsluttet få måneder efter.  

 

Fredningsbestemmelser 

 

Området er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

”§ 1. Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål 

 
- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og 

skovsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante 

skovbryn og skoven Teglstrup Hegn 
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- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 

plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via om-

rådets drift og pleje, og 

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

… 

 

§ 3. Terrænændringer 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden 

eller foretages afgravning, planering eller opfyldning, medmindre ændringerne sker som led i gen-

nemførelse af naturgenopretningsprojekt. 

 

Der må ikke etableres nye vandboringer i området. Fredningen er ikke til hinder for fortsat vand-

indvinding i området fra eksisterende boringer. 

 

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse nedgraves forsy-

ningsledninger som f.eks. gasledninger i området.  …” 

 

Udtalelser 

 

Kabellægningen vil efter det oplyste gå gennem ejendommen matr.nr. 57 a Helsingør Overdrev, der 

ejes af Else Marie Jensen og Bent Jensen. Kabellægningen vil efter det oplyste endvidere gå gen-

nem matr.nr. 81e, g og l Helsingør Overdrev, der ejes af Helsingør Kommune. 

 

Else Marie Jensen og Bent Jensen har i et brev af 25. februar 2016 anført, at de helst så, at stærk-

strømskablerne ikke blev placeret på deres ejendom. Hvis der gives tilladelse til kabelnedlægningen 

har de anført, at det bør ske på betingelse af, at linjeføringen ikke bliver tættere på deres beboelses-

bygninger end vist på Energinet.dk´s kort fig. 1. De ønsker endvidere, at området skånes mest mu-

ligt, således at der ikke vil være synlige muffer, linkbokse, teknikbrønde eller depotpladser. Endelig 

ønsker de arbejdsbæltet reduceret til 14 m. 

 

Helsingør Kommune har i et brev af 7. april 2016 oplyst, at der har været afholdt møder mellem 

kommunen og Energinet.dk med henblik på en ændring af linjeføringen. Der er herefter sket en 

ændret linjeføring i den sydlige halvdel af fredningsområdet som vist på billede 1, idet kabelførin-

gen vil blive delt, så den vil følge to linjer. Den nordlige linjeføring, herunder igennem ejendommen 

matr.nr. 57a, vil være som i den oprindelige ansøgning. Kommunen har herefter anbefalet fred-

ningsnævnet at give dispensation til kabellægningen på nærmere angivne betingelser. Kommunen 

har i øvrigt påpeget at passage gennem det levende hegn med vandløb omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3 kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. 

 

DN Helsingør har i et brev af 25. januar 2016 anført, at man ser med tilfredshed på, at de domine-

rende højspændingsluftledninger graves ned. DN Helsingør har endvidere et ønske om, at linkbokse 

i nedgravede brøndringe placeres så tæt på Klostermosevej som muligt. 

 

Naturstyrelsen har i et brev af 20. januar 2016 noteret, at anlægsarbejdet er kortvarigt, og at terrænet 

vil blive retableret umiddelbart efter kabelnedlægningen. Naturstyrelsen har endvidere anført, at det 

ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medfør beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
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Det lægges til grund, at der efter en kortvarig anlægsperiode i al væsentlighed ikke vil være synlige 

spor i landskabet af elkablerne. Det lægges endvidere til grund, at kabelfremføringen vil blive ud-

ført så skånsomt over for landskab, plante- og dyreliv som muligt, herunder i fornødent omfang ved 

underboring. På denne baggrund findes det ansøgte anlæg ikke at stride mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet kan derfor for sit vedkommende meddele tilladelse til det ansøgte kabelnedlæg-

ningsarbejde og kabelanlæg, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet forudsætter 

dog, at arbejdet udføres efter aftale med lodsejerne.  

 

Betingelserne i Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i henhold til Bekendtgørelse om forretningsor-

den for fredningsnævn, § 10, stk. 5. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra 

tilladelsens meddelelse. 

 

 

 

Morten Larsen 

formand 

   
 

 

 

 

 

 

Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 

Else Marie Jensen og Bent Jensen, Esrumvej 200, 3000 Helsingør 

 

Pr. e-mail til: 

Energinet.dk, att: konsulent Signe Maj Holm (sagsnr. 15/16623), smh@energinet.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

Den 19. september 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-046-2016 – Ansøgning om lovliggørende dispensation til 3 etablerede vandhuller i Den 

Grønne Vestkile i Helsingør, ejendommene matr. nr. 47, 81g, 81l, 81m og 81n alle Helsingør 

Overdrev, Helsingør Kommune.  

 

Tidligere afgørelse og ansøgningen: 
 

Ved afgørelse af 23. juni 2013 (FS 014/2013) meddelte Fredningsnævnet for Nordsjælland Helsingør 

Kommune tilladelse til, at der kunne etableres 10 vandhuller i Den Grønne Vestkile i Helsingør.  

Af afgørelsen fremgår blandt andet:  

 

”… 

 

Fredningsbestemmelser: 
 

Ovennævnte ejendomme er omfattet af fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile som fastsat i afgørelse 

af 11. juni 2012 fra Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningen har til formål at sikre og forbedre det 

egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, og 

hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven i Teglstrup Hegn. Frednings-

formålet er endvidere at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene 

for det naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og for-

bedres via områdets drift og pleje. Yderligere har fredningen til formål at sikre og forbedre offentlighe-

dens adgang til området. 

 

I fredningsbestemmelserne er det blandt andet fastsat, at området skal bevares i sin nuværende tilstand 

bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje eller tillades ved dispensation. Der må ikke 

foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages 

afgravning, planering eller opfyldning, med mindre ændringerne sker som led i gennemførelse af et na-

turgenopretningsprojekt. Helsingør Kommune skal som plejemyndighed gennemføre pleje til opfyldelse 

af fredningens formål. 

 

Ansøgningen: 
 

Helsingør Kommune har ved skrivelse af 15. februar 2013 anmodet om Fredningsnævnet for Nordsjæl-

lands godkendelse af anlæg af op til 10 søer på ovennævnte kommunalt ejede ejendomme. Det er i for-

bindelse med ansøgningen blandt andet oplyst, at størrelsen af de enkelte søer vil være 300-900 m2. 

Formålet med at etablere søerne er at sikre gunstig bevaringsstatus for en nyfundet bestand af løgfrø 

samt stor vandsalamander og spidssnuet frø. Vandhullerne planlægges placeret i naturlige lavninger i 

området. Placeringsstederne er angivet i et samtidigt medsendt bilagsmateriale. Det er endvidere oplyst, 

at der i området er forekomster af stor kærguldsmed og forskellige arter af frøer, tudser og salamander. 

Det ansøgte skal øge den biologiske mangfoldighed og styrke landskabsoplevelsen med en endnu større 

variation i landskabet. 

 

…” 

 

Helsingør Kommune har efterfølgende den 7. juli 2016 rettet ny henvendelse til fredningsnævnet. Det 

fremgår af henvendelsen, at kommunen ved en fejl, der beklages, har gravet yderligere 2 vandhuller end 

de tilladte 10, og at det ene vandhul af de tilladte også ved en fejl er placeret et andet sted, end hvad 
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fremgår af fredningsnævnets dispensation af 23. juni 2013. Kommunen ønsker i den anledning en lov-

liggørende dispensation fra fredningsnævnet i relation til de 3 vandhuller.  

 

Kommunen har i forbindelse med sin ansøgning oplyst blandt andet, ”… at de 12 søer i fredningen er 

lavet på en sådan måde, at de understøtter det kuperede landskab og understreger landskabet ved at lav-

ninger nu igen er blevet vandfyldte. Vandhullerne er allerede på vej til at øge den biologiske mangfol-

dighed i området. Der er hørt kvækkende frøer fra søerne, og der var 2 vibe par som holdt til i området. 

Den biologiske mangfoldighed i vandhullerne vil helt sikkert øges de kommende år. Flere arter vil ind-

vandre og yngle og leve i vandhullerne. Vandhullerne, inklusiv de to ansøgte, understøtter fredningens 

formål om at øge den biologiske mangfoldighed og forbedre levevilkårene for det naturlige dyre og 

planteliv. På den baggrund skal vi anbefale fredningsnævnet at give dispensation til at bibeholde de to 

ekstra vandhuller og dispensere til at bibeholde et vandhul med en anden placering end der er dispense-

ret til. 

 

…” 

 

Kommunen har på et kort, der er gengivet nedenfor, angivet placeringen af de tidligere tilladte søer (grøn 

ring), den tidligere tilladte, men ikke etablerede sø (hvid ring), og med rød ring de nu ansøgte 3 søer 
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Høringssvar: 
 

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har den 25. juli 2016 oplyst, at foreningen ikke 

har indvendinger mod de to ekstra vandhuller.   

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 2. august 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, 

blandt andet oplyst, at det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plante-

arter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.   

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fore-

slået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigel-

ser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lovens § 50, 

stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestem-

melserne og om godkendelse også i relation til de nu ansøgte søer ikke vil stride mod fredningens for-

mål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det 

ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-

4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende 

dispensation til det ansøgte. 

     

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 

4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 

3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-

gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en hel-

ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 

påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 5.   

 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år 

fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

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

  

 

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for 

afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som 

har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative inte-

resser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 

som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 

klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 

særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den på-

klagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og Miljøkla-

genævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune, att: Andreas Jarløv Busch (sagnr. 12/11815), ajb55@helsingor.dk 

Helsingør Kommune  

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt 

naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrel-

ser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller en 

foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bi-

lag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages 

efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger af 

kapitel 11 a. 

Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendom-

men. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  

Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder 

ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på 

den forpligtedes regning.  

Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er beskyt-

tet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade 

det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  

Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 og 5, 

ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning.  
 

 



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

Den 26. juli 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-023-2020 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning på ejendommen ma-
tr. nr. 47b Helsingør Overdrev, Helsingør, beliggende Løvdalsvej 20, 3000 Helsingør, Helsin-
gør Kommune.       

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Kommune har den 20. april 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opføre en tilbygning på 29 m2 til en eksisterende 
beboelsesbygning. Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 
2012 om fredning af Helsingørs Grønne Vestkile. I forbindelse med henvendelsen til fredningsnæv-
net har kommunen oplyst, at kommunen ikke har indvendinger mod et ansøgte som tillige kræver 
dispensation efter planlovens landzonebestemmelser. Med henvendelsen var blandt andet medsendt 
nedenstående placeringsskitse og bygningstegninger for det ansøgte byggeri. 
 

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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Høringssvar:

Helsingør Kommune har den 10. juli 2020 fremkommet med en vurdering af naturbeskyttelsesinter-
esserne i relation til det ansøgte. Det fremgår heraf: 

”Kommunen har ikke konkret kendskab til bilag IV arter på den pågældende ejendom. Det er dog 
kommunens vurdering, at den eksisterende beboelse, og heraf den færden og virke på ejendommen, 
der allerede finder sted, betyder at området er uden særlig potentiale for de dyre- og plantearter 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 og 5. Derudover er projektet i sig selv en uvæsentlig æn-
dring af de nuværende forhold. 

Det er ligeledes kommunens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for beskadigelse af natur-
typer eller habitater i Natura 2000 området Teglstrup Hegn. Teglstrup Hegn, da projektet ikke ligger 
forbindelse eller har økologisk sammenhæng med disse naturtyper eller levesteder for arter. Den lil-
le tilbygning ønskes derimod opført, hvor der ellers er have/udeareal.”

Miljøstyrelsen har den 28. maj 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der søges om dispensation til opførelse af en tilbygning på 29 m2 til eksisterende bolig på ejen-
dommen matr.nr. 47b Helsingør Overdrev, Helsingør, beliggende Løvdalsvej 20, 3000 Helsingør, 
Helsingør Kommune.

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 
2012 om fredning i sagen om Helsingørs Grønne Vestkile.  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:

1. Fredningens formål
Fredningen har til formål,
- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og 
småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante sko-
vbryn og skoven Teglstrup Hegn,
- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 
plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via om-
rådets drift og pleje, og
- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området.

§ 2. Bevaring af området
Området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i na-
turpleje efter § 8, er tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 9.

(…)

4. Bebyggelse, tekniske anlæg og hegn
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. Inden for de på 
fredningskortet udlagte have-/gårdspladsarealer kan der med fredningsnævnets godkendelse opføres 
byggeri, der er nødvendigt for en ejendoms jordbrugsmæssige drift, samt ske ombygning af og til-
bygning til eksisterende beboelsesbygninger.
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Det bemærkes, at den ansøgte tilbygning er beliggende inden for et areal, der på fredningskortet er 
angivet som have-/gårdspladsareal.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. 
… 

Det ansøgte er beliggende lige udenfor (ca. 16 m fra) Natura 2000-område nr. 130 (habitatområde 
nr. 114)

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 114:

…”
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Fredningsnævnets afgørelse:

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

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet bemærker, at det ansøgte skal placeres i den del af fredningen, der er betegnet som 
”have/gårdspladsarealer”. Det fremgår af fredningsbestemmerne vedrørende disse arealer blandt an-
det, at der med fredningsnævnets tilladelse kan ske ombygning af og tilbygning til eksisterende be-
boelsesbygninger. Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af 
de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler heref-
ter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

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

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.  

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

 
Toftager

Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naev-
neneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekre-

ative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra natur-
beskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Per Rockall Ravn Thorsen
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Helsingør
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når 
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i 
eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse 
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget 
for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispen-
sation fra en fredning eller en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af 
en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



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

Den 10. januar 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-059-2020 – Ansøgning om tilladelse til at etablere 2 tagkviste og en overdækning på 
ejendommen matr. nr. 47b Helsingør Overdrev, Helsingør, beliggende Løvdalsvej 20, 3000 
Helsingør, Helsingør Kommune.       

Ansøgningen, fredningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Kommune har den 5. oktober 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at tilbygge den eksisterende beboelsesbygning med 
nye kviste i tagetagen og etablere en overdækning på 42 m2. Ejendommen er beliggende i det frede-
de område ”Helsingørs Grønne Vestkile”. Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuvæ-
rende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i land-
skabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup 
Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det na-
turlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres 
via områdets drift og pleje. Fredningen har endvidere til formål at sikre og forbedre offentlighedens 
adgang til området. 

Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår: 

”…

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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Ejendommens placering i den sydlige del af det fredede område (rød cirkel)

Der søges om at bygge et halvtag på 42 m2 på østgavlen. Overdækningen skal anvendes som car-
port. Carporten udføres som en let-konstruktionstrævæg (som på laden) og med zinktag.

Der søges også om at etablere to kviste i tagetagen på hovedbygningen. Flunkene udføres i zink og 
taget beklædes med tegl som resten af taget. Tagetagen udvises med 1,8 m2.

Fredningsmæssige forhold:
Fredningens § 4 sikrer at, ”der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter el-
ler lignende. Inden for de på fredningskortet udlagte have-/gårdspladsarealer kan der med fred-
ningsnævnets godkendelse opføres byggeri, der er nødvendigt for en ejendoms jordbrugsmæssige 
drift, samt ske ombygning af og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger.”

Det er vores vurdering, at bestemmelsen om forbud mod ny bebyggelse sandsynligvis vil gælde for 
carporten, men at bestemmelsen særligt sigter til at hindre fritliggende, sekundære bygninger, som 
spreder bygningsmassen. 

Vi har vurderet at kvistene er en til/ombygning, der skal godkendes af Fredningsnævnet, da byg-
ningsarealet udvides, og at husets arkitektoniske udtryk ændres med kvistene. 

Kommunens udtalelse: 
Det er vores vurdering, at projektets påvirkning er uvæsentlig i formål til de interesser, fredningen 
skal varetage. Begrundelsen er, at ejendommen ligger helt i udkanten i af det fredede område, og at 
ejendommen her i øvrigt ikke er et element, der indgår i de natur- og landskabsværdier, som fred-
ningen varetager. Samt at udvidelserne er af beskedent omfang. 

Særligt om overdækningen på vestgavlen: I det konkrete tilfælde er bebyggelsen ikke en tilbygning, 
der udvider beboelseshuset, men en sekundær funktion, der er sammenbygget med huset. Det er dog 
vores opfattelse, at carporten kan sidestilles med en tilbygning, da den ikke er fritliggende, men 
sammenbygget med hovedhuset. I og med der i fredningsbestemmelsen er taget højde for mulighe-
den af tilbygninger til beboelseshuset inden for ejendommens gårdspladsarealer, er det vores anbe-
faling at dispensere til projektet.  

Både kvistene og carporten kan umiddelbart godkendes efter landzonebestemmelserne.

Naturbeskyttelsesinteresser: 

Kommunen har ikke konkret kendskab til bilag IV arter på den pågældende ejendom. Det er dog 
kommunens vurdering, at den eksisterende beboelse, og heraf den færden og virke på ejendommen, 
der allerede finder sted, betyder at området er uden særlig potentiale for de dyre- og plantearter 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 og 5. Derudover er projektet i sig selv en uvæsentlig æn-
dring af de nuværende forhold. 

Det er ligeledes kommunens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for beskadigelse af natur-
typer eller habitater i Natura 2000 området Teglstrup Hegn. Teglstrup Hegn, da projektet ikke ligger 
forbindelse eller har økologisk sammenhæng med disse naturtyper eller levesteder for arter. Over-
dækningen ønskes derimod opført, hvor der ellers er have/udeareal. Kvistene etableres på den eksi-
sterende bygning.”
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Vedhæftet henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt forskelligt tegningsmateriale. Det frem-
går heraf blandt andet, at de ansøgte 2 kviste skal placeres mod henholdsvis nord og syd. Nedenfor 
er gengivet en medsendt placeringsskitse for den ansøgte overdækning:    
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Høringssvar:

Fredningsnævnet har ikke modtaget høringssvar i sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse:

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

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, 
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

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

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.  

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

 
Toftager

Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Per Rockall Ravn Thorsen
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Helsingør
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

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

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 



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

Den 24. januar 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-070-2020 – Ansøgning om tilladelse til etablering af publikumsfaciliteter og fangfold 
samt nedrivning af en bygning i fredningen ”Helsingørs Grønne Vestkile”, Helsingør Kom-
mune.        

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Fredensborg Kommune har den 10. november 2020 (sagsnr. 20/26159) rettet henvendelse 
til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes foretaget ændringer i publikumsfaciliteterne i 
fredningen ”Helsingørs Grønne Vestkile” samt nedrevet en tidligere ladebygning. Af henvendelsen 
til fredningsnævnet fremgår: 

”I fredningen "Helsingørs Grønne Vestkile" ansøger Helsingør Kommune om godkendelse af en 
bænk inden for græsningsfolden samt dispensation til fornyelse af parkeringsområdet og etablering 
af en fangfold ved laden ved Pindemosegård (Klostermosevej 133) - som nedrives. 

Formålene er at forbedre adgangsforholdene, de rekreative oplevelsesmuligheder samt understøtte 
naturplejen i det fredede område. Vi har vurderet, at tiltagene kræver fredningsnævnets godkendel-
se/dispensation: 

- Opstilling af en bænk i forbindelse med stisystemet inde i folden 
- nedrivning af laden ved Pindemosegård (Klostermosevej 133) 
- fornyelse af parkeringsområde med etablering af grusparkering med plads 6 personbiler og 

et borde/bænkesæt
- En fangfold til brug for naturplejen. Fangfolden har et areal på 132 m2 med dimensionerne 

H x B x D: 1,6 m x11 m x12 m.

Fredningsmæssige forhold 

Området er omfattet af fredningen ”Helsingørs Grønne Vestkile”.  Fredningen har til formål, jf. § 1 
i fredningsbestemmelserne: 

- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og 
småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante sko-
vbryn og skoven Teglstrup Hegn, 

- at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 
plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via om-
rådets drift og pleje, og 

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. 

Det fremgår af fredningsbestemmelsens § 6, at plejemyndigheden med fredningsnævnets godken-
delse kan lave et rekreativt opholdsareal i forbindelse med stisystemet. 

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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Vi søger om godkendelse til at opstille en bænk langs et af de øst-vestgående levende hegn inde i 
græsningsfolden. 

Vi søger om dispensation til at nedrive en lade, der hidtil har haft funktion af rekreativt opholdsare-
al i Vestkilen samt om dispensation til fornyelse af et parkeringsareal foran laden. 

Af fredningskendelsens § 4 fremgår det, at der med fredningsnævnets godkendelse af placering, ud-
formning og materialevalg kan opføres læ- og foderskure til kreaturer, heste, får og geder. Det er 
vores vurdering, at en fangfold er i den kategori, men dog forskellig fra benævnelsen læ- og foders-
kur. Vi søger derfor om dispensation fra § 4 om bebyggelse til at lave en fangfold.

Begrundelse for opholdsplads 

Vestkilen har siden 2014 været plejet med helårsgræsning. Der er adgang til græsningsarealerne via 
klaplåger - 9 i alt og stier gennem området, vist på kortet herunder. 

Siden 2014 er laden ved Pindemosegård taget i brug som opholdsareal/”madpakkehus” – som det 
også fremgår ovenfor. Laden lå her allerede på fredningstidspunktet, men blev i forbindelse med 
udstykningen af Pindemosegård frastykket, således at kun laden er med i de fredede arealer - de øv-
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rige bygninger til Pindemosegård er privatejede og ligger uden for fredningen. Helsingør Kommune 
fandt det derfor oplagt, at den tiloversblevne lade på 180 m2 kunne nyttegøres som rekreativ op-
holdsplads for de besøgende i fredningen.

Kommunen har forsynet laden med borde/bænke sæt, der blev sat to cykelstativer op udenfor, samt 
hængt formidlingsskilte op inde i laden. Laden er efter kommunens arkiver aldrig blevet formelt 
godkendt af fredningsnævnet til dette formål. 

Imidlertid har det gennem årene vist sig, at laden ikke er egnet som madpakkehus. Grunden er til 
dels at laden gennem årene har været ulovligt benyttet til forskelligt oplag, til dels at området er pla-
ceret i et hjørne af fredningen, hvor Vestkilens storkuperede landskab ikke rigtigt opleves. Området 
påvirkes af 
støj fra Klostermosevej 50 meter væk, som har en negativ indflydelse på oplevelsesværdien. 

Bevæger man sig blot 200 meter ind i det fredede område, sænker roen sig over landskabet - hjulpet 
på vej af områdets topografi. I fredningskendelsen omtales Vestkilens sydlige del som et meget stil-
le område med mulighed for ro og fordybelse - et enestående fredeligt, rekreativt område. 

Målgruppen til madpakkehuset har bl.a. været skoler og institutioner. Det er dog vores vurdering, at 
børnehaver og skoleklasser ikke benytter denne type naturarealer, hvor der går græssende dyr, men 
hellere benytter fx. skovene. Efter vores oplysninger er de besøgende mest engagerede borgere, der 
observerer naturen - fotografer, ornitologer, sommerfugleentusiaster - og omkringboende, der bru-
ger området til almindelig rekreation. 

Vi ønsker at forbedre oplevelsesværdien af Vestkilen ved at trække de rekreative opholdsarealer ind 
i det karakteristiske landskab og skabe endnu bedre mulighed for ro og fordybelse. Samtidig ønsker 
vi, at faciliteterne integrerer sig i omgivelserne, så naturarealerne fortsat fremstår uforstyrret.

Kort over folden med placering af bænken. Ortofoto 2020 
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Bænken langs stien og med ryggen op ad de øst-vest gående levende hegn føles som et naturligt op-
holdssted til afslapning og naturkontemplation. Bænken skal være enkelt og robust udført, i ube-
handlet træ.

Eksempel fra Naturstyrelsens bænke i Teglstrup Hegn – udført i robinietræ 

Begrundelse for nyt parkeringsareal og fornyelse af området ved laden ved Pindemosegård 

Laden ved Pindemosegård været plaget af sager med ulovligt oplag, haveaffald, hærværk og som 
overnatningsplads for lastbiler gennem de år, den har været indrettet til madpakkehus. Der er om-
kring april 2020 – ulovligt - blevet gravet jord væk og fyldt grus på, tilsyneladende for at gøre un-
derlaget mere stabilt for store køretøjer.

Ortofoto 2020 – med køreplader og udlagt grus til etablering af ulovlig parkeringsplads.
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Området ved laden 2020. Før at der blev kørt grus på, var området græsareal. Laden bliver brugt 
til forskelligt oplag – uden kommunens godkendelse.

Tilstanden af bygningen er ringe. Eternittaget smuldrer i den nordlige ende. 

Tag i dårlig stand – haveaffald bag bygningen. Foto august 2020 



6

Vi ønsker af disse årsager at nedrive bygningen. Eftersom bygningen har været indrettet som op-
holdsareal i fredningen, har vi vurderet, at nedrivningen vil kræve fredningsnævnets godkendelse. 
Vi vurderer, at bygningen har ringe værdi for publikum både i kraft af placeringen og på grund af 
hærværk og ulovlig anvendelse, og at nedrivningen af den grund ikke er i strid med fredningsformå-
lene. 

I stedet vil vi forbedre adgangsforholdene til Vestkilen ved at indrette/konsolidere området som par-
keringsplads. Pindemosegård er den mest oplagte indgang for besøgende i bil til Vestkilen. Der har 
også på fredningstidspunktet været indkørsel her og "uformel" parkering foran laden. Ved overkørs-
len til Klostermosevej står et skilt med ”offentlig sti”.

Med dette projekt ønsker vi at fastholde, at området også fortsat kan bruges til parkering, men kun 
for almindelige køretøjer og under mere ordnede forhold. 

Vi har vurderet, at kapaciteten bør ligge på omkring 6 pladser, som med vendeplads skal bruge 180 
m2. I dag er arealet omtrent 560 m2, hvilket også betyder, at pladsen har været egnet som P-plads 
for store køretøjer. For at indskrænke området, vil vi udvide hegnet. Parkeringsområdet vil efter 
denne reduktion være ca. 300 m2. 

Fornyelse af parkeringsområdet. Ny hegnslinje (orange), eksisterende (blå), fangfold (gul), bor-
de/bænkesæt (stjerne) 

Underlaget skal være grus eller sten. Kommunen vil i praksis genbruge en del af det grus, der alle-
rede er udlagt, og resten fjernes og jordbunker udlignes. Parkeringsbåsene mærkes op ved at hænge 
et skilt med "P" på trådhegnet eller på stolper. 

Vi ønsker at genbruge borde/bænkesættet, der i dag står inden for i laden, som en ekstra facilitet ved 
parkeringsområdet (se placering på kort). 

Det er vores opfattelse, at fornyelsen af parkeringsforholdene ved området ved laden ikke strider 
mod fredningens formål, idet der er tale om en meget lille tilstandsændring, og at parkeringsarealet 
skal forbedre adgangsforholdene til Vestkilen.
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Begrundelse for fangfold 

Vi ønsker at lave en fangfold til brug for håndtering af dyrene, der afgræsser i Vestkilen. 

Fangfolden er 132 m2 stor, 11 m x 12 m, med 2 adskilte afdelinger og 2 sorterebokse i mellemrum-
met mellem de 2 afdelinger. Højde på siderne er 160 cm. Sidebeklædning består af 4 kalmarbræd-
der i douglas eller lærk eller lignende oliemættet træ. Tykkelsen på kalmar-brædderne er ca. 40 mm.
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Skitsetegning 

Eksempel på lignende, men meget større fangfold (Næstved Øvelsesplads)
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Helsingør Kommune har i april 2020 indgået en 5-årig plejeaftale med ekstensiv helårsgræsning. 
Naturplejeformålet er styrket i plejeaftalen i forhold til tidligere forpagtningsaftaler. Det indebærer 
at græsningen foregår uden tilskudsfodring og at de græssende dyr også kan være fx. vildheste eller 
Exmoor-ponyer. Dyrene forventes at være meget lidt opsøgende og mindre vant til håndtering. 
Fangfolden skal derfor være forholdsvist robust og høj, så dyrene ikke braser igennem eller springer 
over. 

Folden skal benyttes til indfangning 1-2 gange om året. I nogle dage op til indfangning bliver dyre-
ne lokket til med lidt foder. Placeringen her er ideel i forhold til at holde med en kreaturvogn og er 
centralt placeret i forhold til græsningsarealerne. 

På vestsiden af fangfolden vil Helsingør Kommune hænge formidlingsplancher op med fakta om 
Vestkilens natur og naturforvaltningstiltagene. 

Vi mener, at fangfolden med den pågældende placering ikke strider mod fredningsformålet om at 
bevare det karakteristiske landskab, da den placeres, hvor der i forvejen ligger en bygning. Fangfol-
den er i højde og drøjde mindre end den eksisterende bygning på ca. 180 m2. Mod øst bevares den 
skærmende beplantning. 

Naturbeskyttelse 

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for beskadigelse eller ødelæggelse 
af eventuelle levesteder for dyre- og plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 og 5 eller 
naturtyper eller habitater i Natura 2000 området Teglstrup Hegn, da projektet er en uvæsentlig æn-
dring af de nuværende forhold i forhold til naturbeskyttelsesinteresserne. Vi kender ikke til fore-
komster af flagermus i laden. Det er vores vurdering at laden er uegnet som yngle/rastested for fla-
germus, da den åbne konstruktion ikke skaber isolerede og mørke hulheder eller sprækker.”

Høringssvar:

Fredningsnævnet har ikke modtaget høringssvar i sagen.

Fredningsnævnets afgørelse:

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

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fred-
ningsnævnet bemærker herved endvidere, at det ansøgte må antages blandt andet at fremme offent-
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lighedens adgang i det fredede område. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, 
at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. 
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til 
det ansøgte.

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

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.  

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

Toftager
Nævnets formand

 
Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Helsingør
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 

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

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 5. december 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-049-2021 – Ansøgning om tilladelse til at foretage nedgravning af en jordvarme-

slange i det fredede område ”Helsingørs Grønne Vestkile” i Helsingør Kommune.        

Fredningsbestemmelser: 

Ovennævnte ejendom er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 om fred-

ning af Helsingørs Grønne Vestkile. Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuværende 

egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, 

og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at 

sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 

plante- og dyreliv, at sikre arealernes biologiske og landskabelige værdier sikres og forbedres via 

områdets drift og pleje, og at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. Helsingør Kom-

mune har nærmere redegjort for fredningen og relevante fredningsbestemmelser i det til denne afgø-

relse vedhæftede bilag, hvortil henvises 

 

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:  

 

Helsingør Kommune har den 8. september 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nord-

sjælland, idet der i det angivne fredede område ønskes nedgravet en jordvarmeslange til brug for 

varmeforsyningen for ejendommen matr. nr. 57a Helsingør Overdrev, beliggende Esrumvej 200, 

3000 Helsingør. Det fremgår af henvendelsen blandt andet, at slangen ikke kan placeres på den 

ejendom, som skal varmeforsynes, at varmeslangen skal nedgraves i en dybde på 1 meter samt at 

der efter nedgravning vil blive retableret til de nu eksisterende forhold. Helsingør Kommune har i 

henvendelsen til fredningsnævnet nærmere redegjort for det ansøgte, herunder med placeringsangi-

velse, udformning og de gældende forhold i øvrigt for ejendommen samt foretaget en vurdering af 

det ansøgte. Henvendelsen, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del 

af denne afgørelse. Helsingør Kommune kan anbefale det ansøgte.  

 

Skriftlige høringssvar: 

 

Miljøstyrelsen har den 13. oktober 2021 jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det an-

søgte ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-

vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-

ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
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kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-

søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    

 

Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, 

hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kon-

trast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfol-

dighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv, at sikre arealernes 

biologiske og landskabelige værdier sikres og forbedres via områdets drift og pleje, og at sikre og 

forbedre offentlighedens adgang til området. 

 

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-

mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 

stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-

nævnet bemærker herved, at det ansøgte ikke vil påvirke de hensyn, som fredningen skal varetage, 

og at der, efter at nedgravning har fundet sted, vil ske fuld retablering til de eksisterende forhold. 

Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hen-

syn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 

af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 

år.   

 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-

nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-

fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 

påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-

denstående klagevejledning.   

 

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

 

 

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 

Rune Roepstorff Nissen  

Allan Pratt 

Miljøstyrelsen 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Helsingør 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet Nordsjælland   

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Helsingør  

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

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 

af kapitel 11 a. 

Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-

dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  

Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-

bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 

berigtigelse på den forpligtedes regning.  

Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 

beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-

delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  

Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 

og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 

regning.  
 

 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 

Tlf. 20 12 18 42 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 10. juli 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

 

FN-NSJ-15-2022 – Ansøgning om tilladelse til at genetablere en tidligere sø på ejendommen 

matr. nr. 57a Helsingør Overdrev, beliggende Esrumvej 200, 3000 Helsingør, Helsingør Kom-

mune.     

    

Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juli 2012 om fred-

ning af Helsingørs Grønne Vestkile. Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuværende 

egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, 

og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at 

sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige 

plante- og dyreliv, at sikre arealernes biologiske og landskabelige værdier og at disse værdier for-

bedres via områdets drift og pleje samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. Hel-

singør Kommune har nærmere redegjort for fredningen og relevante fredningsbestemmelser i det til 

denne afgørelse vedhæftede bilag, hvortil henvises 

  

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

  
Helsingør Kommune har den 25. februar 2022 (sagsnr. 21/33010) rettet henvendelse til Frednings-

nævnet for Nordsjælland, idet der på den ovennævnte ejendom ønskes etableret en sø på et sted, 

hvor der tidligere har været sø. Søen vil have et areal på ca. 300 m2 med et vådt volumen på om-

kring 210 m3 og med en største dybde på ca. 1 meter. Søen, der i landskabet vil fremstå som en na-

turligt dannet sø, skal for Forsyning Helsingør fungere som et bassin, der renser vandet, inden det 

løber videre ind i Teglstrup Hegn. Der skal i forbindelse med udgravningen til det ansøgte bassin 

fjernes et par mindre birketræer. De fældede træer efterlades i området som levested for insekter. I 

forbindelse med etableringen af søen vil det være nødvendigt at skabe en midlertidig vej til de ma-

skiner, der skal foretage udgravningen til bassinet og bortkøre den overskydende jord. Til det brug 

påregnes det at udlægge grus i et eksisterende hjulspor, som går igennem en eksisterende granplan-

tage. Plantagen skal efter krav fra Helsingør Kommune være fjernet inden år 2025. Adgangsvejen 

vil ikke efterfølgende blive vedligeholdt. Helsingør Kommune har i henvendelsen til fredningsnæv-

net nærmere redegjort for det ansøgte, herunder med placeringsangivelse, udformning og de gæl-

dende forhold i øvrigt for ejendommen samt foretaget en vurdering af det ansøgte herunder i rela-

tion til nærtliggende Natura-2000-områder og habitatarter, jf. bilag IV til habitatdirektivet. Henven-

delsen, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne afgørelse. 

Helsingør Kommune kan anbefale den ansøgte sø, men har samtidig foreslået en række vilkår her-

for. Helsingør Kommune har dog samtidig ytret betænkelighed ved, at der udlægges stabilgrus på 

adgangsvejen. Det er herved angivet, at når granplantagen bliver fjernet, vil adgangsvejen fremstå 

tydeligt i terrænet, såfremt den er befæstet med stabilgrus, hvorved landskabsoplevelsen forringes.   

  
Ansøgers rådgiver har i relation til projektets anlægsvej den 25. marts 2022 oplyst følgende: 
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”Da der er stillet krav om, at søen skal etableres i vinterperioden (som kan være meget våd) og det 

materiale der skal graves bort, også må forventes at være meget vådt, kan det blive svært at etablere 

en egnet 

adgangsvej i søen i anlægsperioden, hvis der ikke må udlægges grus. Det eksisterende hjulspor, der 

forventes anvendt og som går fra Esrumvej til bassinet, er meget ujævnt og går gennem kuperet ter-

ræn. 

  

Jeg har derfor aftalt med Andreas Jarløv Busch fra Helsingør Kommune, der vil være tilsynsmyn-

dighed på projekt at, såfremt fredningsnævnet kan give tilladelse til projektet, kan der, hvis det bli-

ver nødvendigt, at sikre adgangsvejen med stabilgrus, kan der godt udlægges stabilgrus og evt. jern-

plader i anlægsperioden forudsat at jernplader og stabilgrus fjernes igen efter endt anlægsperiode. 

  

Efter endt anlægsperiode skal stabilgruset køres bort og hjulsporet rettes af og retableres med muld, 

således at sporene efter adgangsvejen vil være dækket.” 

  

Skriftlige høringssvar: 
  

Miljøstyrelsen har den 6. juli 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte 

ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger. 

  

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-

vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

  

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-

ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 

kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-

søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).   

  

Fredningen har til formål at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, 

hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kon-

trast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfol-

dighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv, at sikre og forbedre 

arealernes biologiske og landskabelige værdier via områdets drift og pleje samt at sikre og forbedre 

offentlighedens adgang til området. 

  

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-

mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne til etab-

lering af en ny sø på et sted, hvor der tidligere har været en sø, ikke vil stride mod fredningens for-

mål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at 

det ansøgte ikke negativt vil påvirke de hensyn, som fredningen skal beskytte. Fredningsnævnet be-

mærker dertil, at søen må antages positivt vil bidrage til landskabets tilsigtede variation, og at søen 

endvidere vil være gunstig i forhold til den ønskede biologiske mangfoldighed. Fredningsnævnet 

finder endvidere at kunne lægge til grund, at etableringen af den ansøgte sø ikke er hindret af de 
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hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. For at sikre, at det an-

søgte projekt tilpasser sig bedst muligt i omgivelserne og den biologiske tilstand i området, er det et 

vilkår for dispensationen, at eventuelt forurenet jord bortkøres, at ren jord spredes i et tyndt lag på 

maksimalt 50 cm eller indarbejdes i det eksisterende terræn, så søen fremstår som naturlig i land-

skabet, at søens brinker udformes med en hældning på 1:5, hvor dette er muligt, at anlægsarbejdet 

udføres i perioden fra den 15. august til den 15. marts, at der ikke udsættes ænder, fisk, krebs, eller 

andre dyr i søen samt at der ikke opsættes redehuse eller fodres i søen eller indenfor en afstand af 

10 meter fra søen, at der ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (10 meter), at der 

ikke plantes træer eller buske på søens bredareal, at der ikke etableres øer i søen, at der ikke etable-

res broer eller terrasser i eller ved søen, og at eventuelt udlagt stabilgrus og anvendte køreplader på 

projektets tilkørselsvej fjernes, når anlægsarbejdet er udført, ligesom kørespor udjævnes med muld 

og vejen reetableres som det eksisterende hjulspor.    

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 

af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 

år.   

  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-

nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-

fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 

påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-

denstående klagevejledning.   

  

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

  

  

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

  

  

  

  

 
  

 

  
Vejledning om klage 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 

Rune og Anni Nissen 

Krüger A/S, att.: Louise Kastberg Bendixen 

Helsingør Kommune, att.: Andreas Jarløv Busch 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Helsingør 

Miljøstyrelsen 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet Nordsjælland  

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Helsingør 

 

 

 

 

 

 

 

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

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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