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Hillerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsætter hermed i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk.3, forslag til fredning af omgivelserne omkring 
Esrum Sø i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. Det samlede 
fredningsforslag omfatter i alt 717,8 ha. 

 

1. Baggrunden for forslaget 
Formålet med fredningen er flersidigt, men de tre primære grunde til fredningsforslaget er: 

 
• Offentligheden har i dag begrænset adgang til Esrum Sø og dens omgivelser – særligt 

nord og øst for søen. 
• Området omkring Esrum Sø rummer store bevaringsværdige landskabs-, natur- og 

kulturværdier. 
• Der findes i dag flere utidssvarende fredninger i tilknytning til Esrum Sø. 

 
Offentlighedens adgang 
Offentligheden har i dag, på lange strækninger, meget begrænset adgang til Esrum Sø og dens 
omgivelser. Behovet for at offentligheden kan færdes i omgivelserne omkring Danmarks 
næststørste sø er dog åbenlyse. Det gælder både på det lokale, regionale og det nationale 
niveau. Dette fredningsforslag har derfor til formål at skabe mulighed for etablering af en sti i 
tilknytning til Esrum Sø. 

 
Landskabelige-, natur- og kulturhistoriske værdier 
Fredningsforslaget er beliggende i et interessant dødislandskab med imponerende bakker og 
mange dødishuller. Fredningsforslaget skal sikre et åbent kultur- og landbrugslandskab, hvori 
istidsdannelserne forbliver synlige, og de kulturhistoriske værdier bevares. 

 
I fredningsområdet findes en lang række værdifulde naturområder. Flere af disse indgår i et 
større sammenhængende internationalt naturbeskyttelsesområde - Natura 2000 og/eller er 
udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Fredningsforslaget er med til at skabe gunstig 
bevaringsstatus for Natura 2000 området og sikrer samtidig kommunerne forbedrede 
plejemuligheder i § 3 områderne. 

 
En ny og revideret fredning kan således beskytte landskabs, natur- og kulturværdierne og 
samtidig åbne op for den rekreative anvendelse i søens nærhed. 

 
Fredninger 
Der findes i dag ni fredninger inden for det forslåede fredningsområde. De har primært til 
formål at bevare det særlige kultur- og landbrugslandskab omkring Esrum Sø. Den 
samfundsmæssige udvikling og søens beliggenhed, tæt på København, har dog bevirket, at 
arealanvendelsen er ændret fra traditionel dyrket landbrug til et mere hobbypræget 
fritidslandbrug. Landskabet omkring Esrum Sø har derfor, imod intentionerne med de 
oprindelige fredninger, ændret karakter og præges nu i højere grad af tilgroning, ridehaller og 
hestehegn. 

 
De eksisterende fredninger er upræcise i bestemmelserne og uden et klart formål. Dertil 
kommer at flere arealer er omfattet af flere fredninger på samme tid. Dette vanskeliggør ikke 
bare administrationen og håndhævelsen af fredningerne, men virker også uigennemskueligt for 
de berørte lodsejere. 

 
Der er altså et konkret behov for, at de eksisterende fredninger revideres og lægges sammen 
til én tidssvarende ny fredning, der også tager hensyn til offentlighedens adgang omkring 
Esrum Sø. 
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2. Fredningsforslagets afgrænsning 
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. Fredningsforslaget grænser op til 
Esrum Sø mod nord, øst og syd og relaterer sig til i høj grad til sammenspillet mellem søen og 
det omkringliggende landskab. 

 
Fredningsforslaget omfatter de gældende fredninger, som fremgår af kortbilag 1, med følgende 
udvidelser: 

 
• Matr.nr. 30 Esrum Kloster, Esbønderup inkluderes for at sikre fortidsminder i jorden og 

bevare det kulturhistoriske miljø omkring Esrum Kloster. 
• Matr. nr. 4c, 4n og 36 Esrum Kloster, Esbønderup omkring Esrum Å således, at Esrum 

Klosters historiske relation til søen sikres og naturværdierne bevares. 
• En del af matr. nr. 1a Esrum Kloster, Esbønderup således, at det åbne landskab 

bevares og stien inkluderes i fredningsområdet. 
• En del af matr. nr. 3a og 4a Plejelt By, Tikøb således, at det åbne landskab bevares og 

stien inkluderes i fredningsforslaget. 
• En del af matr. nr. 2a Harreshøj By, Tikøb således, at stien inkluderes i 

fredningsområdet og naturværdierne i sø, mose og skov bevares. 
• En del af matr. nr. 1a, 3a, 2a og 2b Såne By, Tikøb således, at stien inkluderes i 

fredningsområdet og det åbne land og udsigten bevares. 
• Matr. nr. 2a og 2e Jonstrup By, Tikøb således, at udsigten bevares. 
• Matr. nr. 9b, 9d og 9d, Jonstrup By, Tikøb af landskabelige hensyn. 
• Matr. nr. 3bb og 7b, 7d og 7e Sørup By, Grønholt således, at naturværdierne og 

udsigten til søen bevares. 
• Matr. nr. 3q, 3r, 3o, 3p, 3v, 3x, 3ø Sørup By, Grønholt af landskabelige hensyn. 
• Matr. 3g Sørup By, Grønholt af landskabelige hensyn og således, at naturværdierne 

bevares. 
• En del af matr. nr. 26 Sørup By, Grønholt således at stien inkluderes i fredningsforlaget. 
• En del af matr. nr. 4k Stenholtsvang, Nødebo således at stien inkluderes i 

fredningsforslaget. 
• Matr. nr. 5i Stenholtsvang, Nødebo således, at kulturhistoriske miljø omkring 

vandmølledriften bevares. 
• Matr. nr. 5r, 6i, 7e, 8dx, Nødebo By, Nødebo således, at naturværdierne bevares. 
• En del at matr. nr. 6f, 8e, 7d, 3o og 7000a Nødebo By, Nødebo således at stien 

inkluderes i fredningsforslaget. 
 
Vandværket på matr. nr. 8æ Nødebo By, Nødebo undtages af fredningen da 
fredningsværdierne vurderes at være forsvundet og umulige at genskabe på arealet. 

 

 
3. Beskrivelse af fredningsområdet 
Gennemgående for fredningsområdet er landskabets relation til Esrum Sø. Esrum Sø ligger i 
Nordsjælland mellem Nødebo, Fredensborg og Esrum og er Danmarks næststørste sø med et 
overfladeareal på 1730 ha. Søen har dertil et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket gør den til 
Danmarks vandrigeste sø. Fredningsforslaget inddrager ikke selve Esrum Sø, men tager i høj 
grad udgangspunkt i det smukke istidslandskab omkring søen og samspillet mellem søen og 
dets nære omgivelser. 

 
Nord og nordøst for søen forekommer relationen mellem sø og land særlig stærk. Landskabet, 
med sit kuperede skrånende terræn, danner nærmest en tragt ned mod søen. Landskabet er 
her relativt åbent med spredt bebyggelse, der begrænser sig til fritliggende gårde og huse. 
Området er, efter nordsjællandske forhold, upåvirket af bymæssig bebyggelse, større veje og 
andre tekniske anlæg. 
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Da området generelt er 
holdt åbent for større 
bevoksninger, er udsynet 
over søen godt. Det urolige 
bakketerræn byder på flere 
gode udsigtspunkter, bl.a. 
Højbjerg ved Såne eller på 
Fredensborgvej lige syd for 
Jonstrup. Den visuelle 
orientering, når man færdes 
i området, er i høj grad 
rettet ned mod søen. 

 
Fra fredningsområdet kan 
man se Gribskov mod vest. 
Esrum sø grænser direkte op 
til skoven og står således i 
skarp kontrast til landskabet 
i fredningsområdet. Det er 
et imponerende syn, når 
skoven rejser sig på 
skråningen op fra søen. Man 
kan nærmest forestille sig, 
at skoven fortsætter ned i 
søen, men blot er blevet 
opslugt af vandmasserne, 
som et gammelt sagn 
fortæller. 

 
Mod syd og sydøst støder 
søen op til Sørup og 
Fredensborg samt den 
smukke skovbevoksede 

 

 
Figur 1. Udsigt fra Jonstrup over åbner marker med Esrum Sø og Gribskov i baggrunden. 
Foto. Kaare T. Kristensen 

Fredensborg Slotspark. I møllekrogen er terrænet lavere og her er landskabet en smule 
anderledes. Området fremtræder som søens naturlige landskabelige forlængelse og overgang 
til Gribskov. Det er i høj grad præget af kulturhistoriske elementer, som tørvegravning, 
udskibning af tømmer og spirende byudvikling. Terrænet er lavere end andre steder ved søen, 
og en stor del er vådområde og udpeget som Natura 2000 område pga. naturkvaliteterne og i 
særdeleshed fuglelivet. 

 

Landskabsformer og geologi 
Fredningsområdet ligger i et kuperet Nordsjællandsk landskab dannet under den seneste istid 
(Weichel), der sluttede for ca. 14 - 12.000 år siden. 

 
Esrum Sø er placeret mellem to højdedrag og markerer grænsen mellem to forskellige 
istidslandskaber – et randmorænelandskab mod vest og et dødismoræne landskab mod øst. 
Det meget markante randmorænelandskab, vest for søen, går helt fra Rude Skov, gennem 
Store Dyrehave og Gribskov og videre nordpå til Græsted (se figur 2). Området kaldes ’den 
nordsjællandske højderyg’, og områdets højeste punkter er placeret her. Den nordsjællandske 
højderyg markerer kanten af et gletscherfremstød. Gletscheren har skubbet jord, sand og sten 
foran sig som en bulldozer og dermed skabt en forhøjning i landskabet (se figur 3). 
Højdeforskellen er særlig tydelig, når man står øst for søen og ser mod Gribskov. Her rejser 
landskabet sig meget stejlt fra søen, og skoven medvirker til at forstærke højdeforskellen. 
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Ved istidens 
afslutning blev 
klimaet varmere og 
isen begyndte at 
smelte bort. Men 
store dele af 
landskabet øst for 
søen var stadig 
dækket af store 
klumper smeltende 
is. Disse store 
klumper is, der 
langsomt smeltede 
bort, efterlod det 
meget varierede og 
bakkede landskab vi 
ser i dag mellem 
Esrum Sø og 
Øresund. 

 
Den største klump 
dødis, der blev 
efterladt ved 
gletscherens 
tilbagetrækning, var 
placeret, hvor Esrum 
Sø ligger i dag. 
Senglaciale 
aflejringer i Nødebo 
viser, at dødisen 
dengang har 
blokeret afløbet fra området til et niveau ca. 12 meter over søens nuværende vandspejl. Ved 
afsmeltning dannedes således det hul i landskabet, som nu udfyldes af Esrum Sø, se figur 2. 
Søen ligger i dag som en skål i landskabet og er et af Danmarks største dødishuller. Under 
vandet har den form som et stort badekar - med relativt stejle skrænter tæt på søbredden, og 
et stort, ret jævnt bundareal på 18 – 22 meters dybde. 

 
Nord for Esrum Sø ligger, som et resultat af smeltevandets afstrømning, Esrum ådal, der går 
op til kysten ved Kattegat. Selve ådalen udgøres i dag af et stort, deltaagtigt vådområde i form 
af moser og enge langs et net af vandløb. I denne ådal foregår søens afløb gennem Esrum Å til 
Dronningmølle på nordkysten af Sjælland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kort over Nordsjælland med højdeangivelser. Lysegrøn angiver de laveste områder og rød 
de højeste. Det ses tydeligt at Esrum sø – det lysegrønne område i mitten. - er placeret mellem to 
højtliggende områder. 
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Figur 3. Dannelsen af Esrum Sø og det omkringliggende istidslandskab. Billedet er fra bogen Esrum Sø til vands og til lands. 

 
 
Naturtyper & dyre- og planteliv 
Fredningsområdet indeholder en stor mængde skøn og værdifuld natur. Særligt fuglelivet ved 
søen er mangeartet. De almindeligste fuglearter på søen er bl.a. blishøne, gråand, troldand, 
toppet lappedykker, knopsvane, skarv og hvinand. Hvinanden, som tidligere var sjælden som 
ynglefugl i Danmark er, efter en storstilet indsats, i dag nærmest blevet en karakterfugl for 
Esrum Sø. Havørne ses også ofte ved søen, specielt i vinterhalvåret. Endeligt yngler isfuglen 
også til flere steder ved søens brinker. 

 
Omkring Esrum Sø findes en lang række, efter naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttede 
naturtyper såsom enge, overdrev og moser. Derudover er Esrum Sø og flere af de tilstødende 
arealer udpeget til Natura 2000 område, se kortbilag 2. En nærmere beskrivelse af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 fremgår af kap. 4 og bilag 4. 
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Syd for Esrum Sø findes store naturværdier i eng og moseområderne ved Møllekrogen. Det 
lavtliggende område har en broget historie med bl.a. mølledrift, forurenende virksomheder, 
tørvegravning mm. 

 
Især tørvegravningen har efterladt synlige spor i landskabet, hvilket fuglelivet nu nyder godt 
af. De gamle tørvegrave er i dag blevet til små søer, hvor diverse vandfugle raster. Området er 
særligt kendt for sin skarvkoloni, der er en af de største i Nordsjælland. Skarv er en såkaldt 
ansvarsart, da Danmark rummer mere end 20 % af den samlede bestand. Skarverne kan 
iagttages fra fugletårnet og fra stien til tårnet. Herfra kan man også se de store mængder 
rastende vandfugle, primært andefugle, som store dele af året befinder sig i de tidligere 
tørvegravene. 

 
De meget afvekslende enge, som omkranser Stenholtvej, afgræsses af kreaturer. Engene har 
en høj biodiversitet og her vokser bl.a. orkideerne kødfarvet gøgeurt og skovgøgeurt. Tidligere 
forekom også store bestande af orkideerne maj gøgeurt og skovgøgelilje og den sjældne og 
smukke gul engblomme i engen. 

 
Langs mølleengens og fredningens sydlige grænse løber Følstrup Bæk, som tidligere forsynede 
Stenholt Mølle med vand til driften. Følstrup Bæk er Esrum Søs største tilløb og meget ren. 
Åen er blevet genslynget på strækningen mellem mølledammen og Esrum Sø som et 
naturgenopretningsprojekt udført af Hillerød Kommune i samarbejde med lodsejerne. I 
bækken gyder søørreden og her lever bæklampret, hvilket indikerer god biologisk vandkvalitet. 
Bæklampret var tidligere almindelig i hele landet, men er i dag sjælden. Bæklampret er en 
såkaldt bilagsart efter Habitatdirektivet bilag II, hvilket betyder den kræver særlig beskyttelse. 

 
Nord for Esrum Sø, omkring Esrum Å, findes en skøn engstrækning der strækker sig fra søen 
helt frem til Esrum Kloster. Engene afgræsses og Åen omkranses af en smukke elletræer, og 
der er observeret isfugl i området. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 
Naturstyrelsen står for driften af arealerne vest for Stenholt Mølle. Arealerne ligger inden for 
den nuværende Møllekrog-fredning og er ejet af Dansk Tennisfond. Styrelsen ejer og driver 
også arealerne omkring Esrum Å og Kloster, mens der er oprettet en fond til driften af selve 
klosteret og møllegården. 

 
På Stenholt Mølleeng sydøst for Stenholtsvej har Hillerød Kommune i samarbejde med den 
private lodsejer udført naturpleje for at begunstige vilkårene for engblomme, kødfarvet 
gøgeurt, maj-gøgeurt og skov-gøgeurt. 

 
I Kobæk Vig har Fredensborg Kommune indgået en plejeaftale i Natura 2000 område 133 
(rigkær), samt de omkringliggende § 3 naturarealer. Der er indgået en aftale om, at lodsejer 
slår området en gang årligt, og fjerner det afslåede. 

 
Sagsrejser er ikke bekendt med andre naturplejeaftaler i fredningsområdet. 

 

Kulturspor 
Et sagn fortæller, at Grib Sø er bundløs på grund af Guds vrede. Ifølge sagnet lå der engang et 
nonnekloster, hvor søen ligger i dag. Nonnerne var dog mere interesserede i munkene i Esrum 
Kloster end i Gud. Derfor åbnede jorden sig og opslugte klosteret. Det blev ved med at synke, 
og så opstod søen. Det siges, at man på stille aftener stadig kan høre klosterets klokker ringe… 
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Om der ligger et kloster på søens bund er nok tvivlsomt, men Esrum Kloster ligger der fortsat - 
ligesom utallige andre bevaringsværdige kulturhistoriske strukturer, der vidner om 
menneskelig aktivitet omkring Esrum Sø gennem årtusinder. 

 
De tydeligste kulturhistoriske spor i området er afsat af kirke og kongemagten. Særligt kronen 
har, som jordbesidder, været altdominerende. Fredensborg Slot anvendes stadigt flittigt af 
kongefamilien, hvilket er med til at gøre historien levende og området spændende at færdes i. 

 
Fortidsminder 
Området omkring Esrum Sø har været præget af aktivitet, også før Esrum Kloster og 
Fredensborg Slot blev anlagt. Placeringen ved en stor ferskvandsforsyning og muligheder for 
både jagt og fiskeri har været oplagt for en boplads i stenalderen. Der er i søens opland bl.a. 
fundet en 7500 år gammel stenalderøkse, hvilket viser, at området var benyttet i stenalderen. 
Landskabet øst for Esrum Sø rummer dog ikke mange synlige fortidsminder - i form af 
gravhøje, stendysser ol. Men sammenligner man med Gribskov vest for søen, hvor der findes 
et hav af fortidsminder – helt tilbage fra tilbage fra oldtiden, er det tydeligt, at området 
omkring Esrum Sø har været beboet og anvendt helt tilbage til stenalderen. 

 
I vikingetiden findes mere tydelige spor på menneskelig aktivitet omkring søen. Der er bl.a. 
fundet et velbevaret vikingesværd ved Esrum å. Nødebo er højst sandsynligt blev grundlagt i 
vikingetiden ligesom Tikøb, hvis navn højst synligvis stammer fra den nordiske gud Tyr. Syd 
for Nødebo i Nødebo Holt findes et voldanlæg fra ca. 1000, der i folkemunde kaldes 
"Margrethevold". Volden har afskåret det yderste af halvøen og på den måde fungeret som et 
forsvarsværk. 

 
Esrum Kloster og Møllegård 
Syd for Esrum, på en holm i et lavtliggende engområde, ligger Esrum Kloster og Møllegård. 
Klosteret er et gammelt cistercienserkloster fra 1151 og var i middelalderen det største 
bygningskompleks i Danmark. I dag er kun en af klostrets fløje tilbage. De øvrige bygninger er 
bevaret som fundamenter under den eksisterende bebyggelse i Esrum. Nord og nordøst for 
klosterkirken er der bevaret talrige begravelser fra den middelalderlige kirkegård. 

 
Esrum Kloster havde, i sin storhedstid, store landbesiddelser rundt om hele Esrum sø. I 
senmiddelalderen ejede Esrum Kloster mere end 300 gårde og hørte dermed til de største 
gejstlige godsejere i Danmark. 

 
Klosteret har en broget historie og har efter reformationen, hvor klosteret blev overført til 
kronen, bl.a. været anvendt til ’jagthytte’, stutteri- og kulsviervirksomhed. 

 
Da munkene kom til Esrum havde de vandmølleteknikken med og byggede en lille vandmølle 
på engen. Senere besøgte Chr. IV klostret, og så mulighederne for at forbedre produktiviteten. 
Han fik flyttet åen og bygget en ny mølle. Møllen brændte desværre ned i 1854, så den mølle 
der står i dag, er ikke den oprindelige. 

 
Efter en større restaurering i 1990’erne åbnede klosteret for offentligheden og fungerer i dag 
som et levende museum. Klosteret er i dag administrativt lagt sammen med Esrum Møllegård, 
og stedet tilbyder udstillinger om klosterliv og middelalder samt markeder og festivaler. 
Klosteret formidler således en levende kulturhistorisk fortælling om oplandet til Esrum Sø. 

 
Området omkring Esrum kloster og Møllegård udgør et kulturarvsareal af international 
betydning og i sammenspil med Esrum Kanal et landskabsstrøg af særlig kulturhistorisk værdi. 

 
Fredensborg Slot 
I slutningen af 1600 tallet købte Christian V gården Østrup, hvis jorde lå på dette sted. Det har 
for en stor del været jagtinteresserne, der har drevet aktiviteterne, hvilket har sat tydelige 
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spor i de nordsjællandske skove. Her udviklede kronen parforcejagtsystemet, som stadig ses i 
Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn, som i 2015 er udpeget til 
UNESCO verdensarv. 

 
Fredensborg Slot, der med parkanlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Esrum Sø, blev 
indviet i 1722 (se figur 5). Her kunne de kongelige trække sig tilbage fra offentlighedens 
søgelys og for en stund nyde det stille liv i de mere landlige omgivelser. I dag anvender den 
kongelige familie forsat slottet flittigt, og slotshaven er åben for publikum. 

 
Pramdragerstien og kanalen 
I begyndelse af 1800 tallet var 
behovet for brænde til hovedstaden 
stærkt stigende. Derfor udgraves 
Esrum Kanal i 1802. Kanalen skulle 
muliggøre fragten af brændsel fra 
Esrum Sø til Kattegat. Her ventede 
større skibe, som transporterede 
træet til København. 

 
Træet blev læsset på pramme og 
trukket af heste på den gamle træksti 
langs Esrum Sø til kanalen, mens 
pramføreren med en lang stage 
forsøgte at holde fartøjerne fri af 
bredden. Den egentlige kanalfart 
startede ved opsynsmandens bopæl, 
Sølyst, som stadig ligger ved kanalens 
udmunding i Esrum Sø. 

 
Transporten på kanalen fortsætter 
frem mod slutningen af 1800-tallet, 
hvor den nyanlagte Gribskovbane 
udkonkurrerer kanalen. 

 

I dag findes stadig rester af 
kanalsystemet på næsten hele 
strækningen fra søen til "Væltningen" i 
Snævret skov. 

 
Figur 4. Skitse af Esrum Kanal. Kanalen fungerede som vandvej for 
pramme med brænde til Sjællands nordkyst og herfra med skib til 
København. I dag er kanalen uden vand, og kan ses i terrænet langs 
en natursti. Kortet er fra det kongelige bibliotek 

 

En del af pramdragerstien ved Nødebo og ved Esrum Kanal er fredet. 
 
Stenholt 
Stenholt mølle ligger ved Stenholtsvang syd for Nødebo. Møllens historie går tilbage til 1100 
tallet, hvor Valdemar Den Store testamenterede Stenholt mølle med vande og enge til Esrum 
Kloster. 
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I 1200-tallet nedlagde munkene 
gårdene omkring møllen for at 
skabe et moderne centraliseret 
landbrug med en stor avlsgård. 
Efter reformationen kom Frederik 
II i besiddelse af hele det 
Nordsjællandske Klostergods, 
men først i 1560 kom Stenholt 
Mølle igen i kronens eje. Herefter 
blev møllen drevet som et 
almindeligt fæstemål under 
kronen. 

 
Vandet som drev Stenholt mølle 
kom bl.a. fra Følstrup bæk, der i 
dag regnes for en af de reneste 
bække i området. Derudover 
modtog møllen vand fra 
Egelundsbækken, 
Hjortedamsbækken og Skallerød- 
Pederstrupbækken. Langs med 
hele Mølleengens sydlige grænse 
til skoven ses et kanalanlæg, som 
har (haft) til formål at lede vandet 
fra Følstrup Bæk til møllen. 

 
Stenholt mølle er i dag i privateje, 
og der findes ingen møllehjul på 
stedet. Akslen fra Stenholt mølle 
ligger i dag ved Esrum Mølle. 

 
Mølledammen er i dag vokset 
meget til, og der er ikke længere 
en synlig vandsejl på dammen. 
Der har flere gange været tale om 
at få oprenset mølledammen for 
at genskabe kulturmiljøet 
omkring vandmøllen. 

 

Vandstanden 
Vandstanden i Esrum Sø er, som 
nok den eneste i Danmark, 
fastlagt af højesteret. I en 
højesteretsdom fra 1791 måtte 
den højeste tilladelige vandstand 

 
Figur 5. Videnskabernes selskabskort fra 1771. Her ses det bl.a. det ”nyanlagte” 
Fredensborg slot, placering af de få gamle skovpartier på søens østside, Såne 
landsby, der ikke længere eksisterer, Endrup, der var en selvstændig landsby, 
Esrum Kanal og hvordan infrastrukturen nord for søen var noget anderledes end i 
dag. De to vandmøller Stenholt og Esrum Møllegård er også markeret. 

i søen ikke overstige 9,38 m over havet. Til overholdelse af dommen er opstillet tre såkaldte 
flodemålesten. Rillens underkant er flodemålet, d.v.s. højeste sommervandstand. I de øvrige 
måneder må vandstanden holdes fire tommer (10 cm) over dette. 

 
Udløbet fra søen er Esrum Å. Åen ligger ikke i sit naturlige løb, men er forlagt for i sin tid at 
sikre vand med tilstrækkelig faldhøjde til vandmøllen på Esrum Møllegård. Vandstanden 
reguleres gennem Esrum Å ved et sluseværk ved Fiskebro. 

 

Landbrugslandskabet 
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Kulturmiljøet i fredningsområdet afspejles også i forbindelse med beboelsesstrukturen og 
infrastrukturen. I dag ligger Gårdene, hvoraf en del stammer fra 1780’ernes 
landbrugsreformer, spredt langs Esrum sø. Før landboreformerne udgjorde landsbyerne Saane, 
Jonstrup og Endrup beboelsesstrukturen omkring Esrum Sø (se figur 5). 

 
Vejstrukturen omkring Esrum Sø er stadig forholdsvis velbevaret. Særligt Esrum Søvej følger 
overvejende den oprindelige transportåre omkring søen. Ved Esrum Søvej lå den nu nedlagte 
landsby Saane. Den eneste tilbageværende ejendom i den oprindelige landsby er gården 
Sølyst. To af de resterende tre gårde, Højbjerggård og Skovlund, er flyttet, og den sidste gård 
blev nedlagt i midten af 1800-tallet. 

 
For enden af Sånevej ligger i dag en mindre klynge huse. De oprindelige to huse på vejen er 
husmandsstederne Sånevej nr. 6 og 8. I 1960’erne udstykkedes en del af ejendommene og 
der blev bygget to sommerhuse, der med tiden er blevet til helårsboliger. 

 
Hvor Esrum Søvej møder Fredensborgvej ligger Jonstrup. Byen blev oprindeligt anlagt som en 
udflytterlandsby og den oprindelige landsbystruktur er fortsat velbevaret. Der var før 
landboreformerne yderligere to gårde i landsbyen. Disse blev flyttet ud og ligger nu hhv. nord 
for byen (Guldsmedegaarden) og mod syd (Karinelund). 

 
I forbindelse med landsbyens udskiftning af jorderne blev der også udlagt ét husmandssted pr. 
gård. Placeringen af disse er fortsat genkendelige som f.eks. "Kobækslund" (matr. nr. 9 - nu 
Fredensborgvej nr. 62) og "Christiansberg" (matr. nr. 10 - nu Fredensborgvej nr. 60). 

 
Mindre ændringer af vejsystemet er gennem tiden foretaget på bl.a. Endrupvej, der oprindeligt 
gik gennem landsbyen Endrup, men blev forlagt i forbindelse med etablering af Fredensborg 
Søpark. Derudover er Frederiksværksvej mellem Esrumgård og Esbønderup også ”nyanlagt”. 
Den oprindelige vejføring gik gennem Esrum. 

 
Endrup, der i dag er vokset sammen med Fredensborg, var fra middelalderen en selvstændig 
landsby. Den oprindelige landsbystruktur med gårdene samlet omkring forten er stadig 
genkendelig. 

 

Offentlighedens adgang og anvendelse 
Offentligheden har i dag begrænset adgang til Esrum Sø og dens omgivelser. Det er dog muligt 
at færdes på stier langs søens vestlige bred fra Nødebo til Esrum kanal gennem Gribskov. 
Herfra fortsætter en sti nordpå langs Esrum kanal. Det er også muligt at tilgå søen ved 
Stenholt Mølle. Her ligger en offentlig p-plads, hvorfra der går en sti gennem de tidligere 
tørvegrave ned til fugletårnet ved søens bred. Stien fortsætter gennem Bramaholm Skov, 
tilbage til p-pladsen, hvor der også er mulighed for at fortsætte syd på mod Stenholts 
Indelukke. 

 
Øst og nord for Esrum Sø er adgangsforholdene knap så fordelagtige. Her kan offentligheden 
stort set kun færdes på de offentlige landeveje omkring søen. 

 
Esrum Søsti 
En rekreativ sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de seneste 
30 år. Først i Hovedstadsrådet og sidenhen i Frederiksborg Amt. Frederiksborg Amt besluttede 
derfor i 2006 at ekspropriere arealer til en cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø. Da amtet 
blev nedlagt overtog Naturstyrelsen det igangværende projekt. Efter anlæggelsen skulle 
driften af stien overgives til de fire berørte kommuner, der dengang alle var positivt indstillet 
på et samarbejde om realiseringen af stierne. 
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Amtets ekspropriation til søstien blev imidlertid underkendt af Vejdirektoratet på grund af en 
teknisk fejl. Kommunerne blev efterfølgende pålagt at rulle ekspropriationerne tilbage, og hele 
projektet faldt til jorden. 

 
Naturstyrelsen fik ved kommunalreformen i 2007 overdraget opgaven med søstien, men har 
efterfølgende ikke taget nyt initiativ til at realisere stiprojektet. Styrelsen opfordrede i 2011 de 
fire kommuner til at overtage opgaven, som de vurderede til at være ’et grydeklart projekt’. 
Kommunerne takkede dog pænt nej til at overtage opgaven og var af den holdning, at den 
oprindelige aftale, hvor Naturstyrelsen fik opgaven, skulle holdes. Kommunerne var dog fortsat 
indstillet på at leve op til aftalen om at stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse, når 
Naturstyrelsen havde fået stierne anlagt. Efterfølgende er stiforløbet blevet indskrevet som en 
planlagt forbindelse i Fingerplan 20171 og kommuneplanerne for de fire kommuner. 
Fredningsforslaget understøtter i den henseende den offentlige planlægning. 

 
Et af fredningsforslagets formål er at skabe mulighed for etablering af Esrum søsti. Intentionen 
med stien er fra DN´s side at give offentligheden mulighed for at opleve landskabet og naturen 
på en stille og rolig måde. Derfor anvendes i fredningsforslaget betegnelsen ’rekreativ sti’ efter 
Vejdirektoratets definition: 

 
Rekreative stier giver adgang til natur‐ og kulturoplevelser uden for byen og forløber på hele eller 

dele af strækningen gennem fredelige grønne omgivelser. I tæt bebyggede eller stærkt trafikerede 
områder forløber den rekreative sti i eget tracé, mens den i tyndt bebyggede og svagt trafikerede 

områder kan ligge langs vejen. Eksempler på rekreative stier er spor i landskabet (grønne 
partnerskaber), trampestier, naturstier, gamle kirke‐ og møllestier mv. 

 
Der er således tale om en rekreativ sti, hvor brugernes oplevelse af natur, kultur og landskab 
prioriteres højt. Dette er baggrunden for, at en del af stierne lægges ude i terrænet langs søen 
og ikke på kommuneveje i baglandet. Placeringen af stien tager så vidt muligt udgangspunkt i 
det eksisterende net af private fællesveje, markveje, skovveje og eksisterende stier. 

 
Stiforløbet er lagt med størst mulig hensyntagen til private boliger. Dette er gjort ved i størst 
mulig grad at holde afstand til private boliger, samtidig med at indsynet til boliger på 
hovedparten af forløbet begrænses af terræn, levende hegn eller skovområder. 

 
DN anbefaler, såfremt fredningen gennemføres, at kommunerne arbejder på at regulere 
færdslen på stien til fordel for den ’stille’ naturoplevelse. Til brug herfor kan anvendes 
Friluftsrådets anbefalinger til, at undgå konflikt mellem forskellige brugergrupper: 

 
• Kodeks for hensynsfuld adfærd 

Der kan brugergrupperne i mellem udarbejdes et samlet kodeks for hensynsfuld 
adfærd på stien. 

• Skiltning er afgørende 
Der bør skiltes og formidles tydeligt i forhold til, hvem stien er beregnet til og for at 
fortælle om hensynsfuld adfærd. 

• Regulering 
Belægning, sluser og bomme kan anvendes til at regulere færdsel på stien. 

 

Friluftsliv 
Møllekrogen i søens sydende er i et tillæg til "Regler for færdsel m.v. på Esrum Sø" udlagt som 
fuglereservat med sejladsforbud. Bortset fra dette er søen tilgængelig for en bred vifte af 
friluftsliv, der naturligt nok, primært er tilknyttet vandet. 

 
 

1 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 
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Badning 
Esrum Sø er meget ren og vandet er normalt godt at bade i. Der er skabt gode 
bademuligheder ved Fredensborg Havn og ’Badestedet’ ved Esrum Søvej. Men der bades også 
fra mange andre steder langs bredden og fra broer rundt om søen. 

 
Lystfiskeri 
Blandt lystfiskere er søen specielt kendt for sine flotte gedder og store bestand af aborrer. Der 
er med fiskekort frit lystfiskeri på søen, dog må man ikke færdes i rørzonen. 

 
Vandring 
Esrum sø er knudepunkt for flere vandrestier, som f.eks. Klosterruten og Nordsjællandsrunten. 
Klosterruten går gennem hele Danmark og forbinder 49 af de steder, hvor der blev bygget 
klostre i Danmark. Nordsjællandsruten er en fjernvandrevej fra Helsingør til Roskilde, og den 
passerer blandt andet Esrum Sø og Store Dyrehave. 

 
Overnatning 
Naturstyrelsen har ved Sandporten, tæt på Esrum Å, anrettet en primitiv overnatningsplads 
med bålsted. 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 

Eksisterende fredninger 
I fredningsforslaget indgår en revision og sammenlægning af ni eksisterende fredninger, se 
figur og bilag 6. 

 
 

Fredning Reg. nr. & Kendelse Type 
Dronningens Kovang 00493.00, 

OFN-kendelse af 20/7-1936 
Udsigtsfredning 

Skovlund Træer 00769.00, 
FN-kendelse af 06/09-1940 

Fredning af træbevoksninger 

Endrup By 07840.00, 
OFN-kendelse af 07/04-1993 

Landskabsfredning 

Danstruplund 05825.00, 
OFN-kendelse 30/05-1975 

Landskabsfredning 

Esrum kanal 00564.00, 
FN-kendelse 21/07-1937 

Offentlighedens adgang 

Sørup, Møllekrogen 00616.00, 
OFN-kendelse 07/09-1939 

Udsigtsfredning 

Esrum søs 
omgivelser 

01220.00, 
OFN-kendelse af 11/3-1952 

Landskabsfredning 

Møllekrogen 00616.01, 
FN-kendelse 05/05-1971 

Natur- og landskabsfredning 

Endrupgård 05829.00, 
FN-kendelse 10/10-1974 

Landskabsfredning 

Figur 6. Eksisterende fredninger berørt af fredningsforslaget. 
 
Beskyttede naturtyper 
I fredningsområdet findes i alt 79 ha naturbeskyttede arealer såsom mose, eng, overdrev, sø, 
vandløb og overdrev. Naturtyperne er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og er således 
beskyttet mod tilstandsændringer. Naturarealerne fremgår af kortbilag 2. 
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Natura 2000 
Natura 2000 er betegnelsen for internationale naturbeskyttelsesområder i EU. Områderne skal 
medvirke til at bevare og beskytte naturtyper og truede plante- og dyrearter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske i EU. 

 
Esrum Sø er en del af Natura 2000 område nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov". 
Natura 2000 området består af hhv. Habitatområde H190 "Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 
Skov" og Fuglebeskyttelsesområde F108 "Gribskov". 

 
Udover selve søen er også tilstødende områder langs søbredden, som f.eks. ved Kobæk Vig, 
Klemsbjerg og Stenholtsvang inkluderet i Natura 2000 området. 

 
Arealer hvorpå fredningsforslaget er sammenfaldende med Natura 2000 udpegningen er 
omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kap. 2a og Skovlovens kap. 4. Dertil 
følger af Naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 2, at: ’I fredninger, der omfatter arealer inden for 
internationale naturbeskyttelsesområder, skal det fremgå af formålet, at fredningen skal 
medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget for’. 

 
Fredningsforslaget skal altså medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus i det internationale 
naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 område nr. 133. 

 
Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper. De arter og 
naturtyper, der skal beskyttes i hvert område, fremgår af udpegningsgrundlaget. 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området udgøres af hhv. en række naturtyper – 
såkaldte habitatnaturtyper, og en række enkelte arter. De berørte habitatnaturtyper indenfor 
fredningsforslaget er som følger: 

 
• Ved Esrum kanal: Elle- og Askeskov 
• Ved Klemsbjerg: Elle- og Askeskov og Rigkær 
• Ved Kobæk vig: Rigkær 
• Ved Stenholtsvang og Bramaholm skov: Tidvis våd eng, Surt overdrev, Ege-blandskov, 

Elle- og Askeskov, Kildevæld, Rigkær 
 
Det samlede udpegningsgrundlag for Natura 2000 området fremgår af bilag 4. 

 
Fredningsforslagets formålsbestemmelse lægger en ramme for varetagelsen af de 
internationale beskyttelsesinteresser, som følges op konkret i de efterfølgende bestemmelser 
om bevaring af området og om arealernes drift og anvendelse. 

 
Den nye sti, som udlægges i henhold til bestemmelserne om offentlighedens adgang, berører 
habitatnaturtypen ’Elle og Askeskov”. Stien placeres og udformes under hensyn til 
beskyttelsesinteresserne, men en sådan aktivitet i et Natura 2000-skovområde, er 
anmeldepligtig. Miljøstyrelsen skal ved anmeldelse vurdere om den ansøgte aktivitet, er i strid 
med Natura 2000 handleplanen. 

 
Danmarks Naturfredningsforening har indhentet udtalelse hos Miljøstyrelsen der oplyser, at det 
forslåede stiforløb ikke er anmeldepligtigt, hverken i forhold til Skovlovens § 11 eller 17. 

 
I den sydlige del af Gribskov er observeret tre af de fuglearter der optræder på 
udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde 108, se bilag 4. Det drejer sig om hhv. 
hvepsevåge, isfugl og rødrygget tornskade. Fredningsforslaget indeholder derfor en 
bestemmelse om, at plejemyndigheden kan begrænse offentlighedes færdsel af hensyn til 
bevarelsen af plante- og dyrelivet. 
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Endeligt giver bestemmelserne om naturpleje og plejeplaner mulighed for at opretholde og 
forbedre forholdene for såvel de udpegede naturtyper og arter som for andre værdifulde dyre- 
og plantearter ved en indsats koordineret med Natura 2000-planerne. Fredningsforslaget giver 
således fredningsmyndigheder mulighed for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige 
for, at naturtyperne og arterne kan opnå og sikres gunstig bevaringsstatus. 

 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Arealerne langs Esrum Sø er omfattet af søbeskyttelseslinje, hvor der i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 16 ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller 
foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søen. 

 
Flere af arealerne er omfattet af skovbyggelinjen, hvor der i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 17 ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden 
for en afstand af 300 m fra skove. 

 
Enkelte arealer er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvor der i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 18 ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 
m fra fortidsminder. 

 
Bygge og beskyttelseslinjerne fremgår af fredningskortet. 

 
Fredsskovpligt 
Enkelte arealer er omfattet af fredsskovpligt i henhold til Skovloven. Se kortbilag 2. 

 
Zonestatus 
Det samlede fredningsforslag er, med en enkelt undtagelse, beliggende i landzone. Et mindre 
areal i Esrum er byzone. 

 
Landsplanforhold 
Fingerplanen 
I fingerplanen 2017 er udlagt en rekreativ sti rundt om Esrum Sø. Udpegningen er en 
planlægningsmæssig arealreservation, som skal respekteres i den kommunale planlægning, 
således at muligheden for stiernes gennemførelse bevares og ikke hindres. Ruterne skal være 
sammenhængende og tilrettelægges med henblik på rekreativ anvendelse og oplevelse. 
Detaljeret planlægning og anlæg af stier er en kommunal kompetence. Kommunale forslag til 
alternative linjeføringer skal respektere principperne for planlægning af overordnede rekreative 
stier. 

 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Der blev i december 2017 truffet beslutning om at oprette Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Enkelte steder i fredningsforslaget er der sammenfald med den kommende 
nationalpark, se kortbilag 4. Fredningen er ikke til hinder for implementering af 
Nationalparken. 

 
Kommuneplanforhold 
Esrum Sø er delt mellem 4 kommuner. Hillerød mod sydvest, Gribskov mod nordvest, 
Helsingør mod nordøst og Fredensborg mod sydøst. Der findes i de respektive kommuneplaner 
en lang række udpegninger, som bliver fremlagt i det nedenstående. 

 
Gribskov Kommune: 

• Kommuneplan 2009-2021 beskriver en intention om etablering af Esrum Søsti, som en 
del af ’Grøn og Blå struktur’, se kortbilag 3. 
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• Den sydlige del af Esrum er i kommuneplan 2009-2021 udpeget til særligt 
kulturhistorisk byområde. 

 
• Hele fredningsområdet ligger indenfor ’Bevaringsværdigt landskab’, ’Værdifuldt 

kulturmiljø’ og ’Skovrejsning uønsket’. 
 

• Fredningsområdet øst for Esrum Kanal er udpeget ’Værdifuld landbrugsjord’. 
 

• Fredningsområdet vest for Esrum Kanal er udpeget ’Område med særlig 
naturbeskyttelsesinteresse’. 

 
Helsingør Kommune: 

• Kommuneplan 2013-2025 beskriver en intention om at stiforløbet rundt om Esrum Sø 
etableres, se kortbilag 3. 

 
• Udpegning i kommuneplanen som værdifuldt landskab og store dele er kulturmiljø. 

Landskabet her er blandt kommunens mest karakteristiske og sårbare. I kommunens 
landskabsanalyse er landskabsformationerne ned mod Esrum Sø blandt kommunens 
højst prioriterede landskaber. 

 
• Der er udpeget et rekreativt område ved ’Badestedet’ – 6F3. Vangegård 

 
• I Kommuneplan 2013-2025 er udpegede kulturhistoriske bevaringsværdier omkring 

Jonstrup og ’Sønderborg Huse’. 
 
Fredensborg kommune: 

• Kommuneplanen angiver stiforløbet som en planlagt overordnet rekreativ sti, se 
kortbilag 3. 

 
• Fredningsområdet ligger indenfor udpegningen ’værdifult landskab’. 

 
• Der er i kommuneplanen udpeget områder af lokal geologisk interesse i området 

omkring Endrup. 
 
Hillerød Kommune: 

• Den del af Esrum Søsti, der ligger i Hillerød Kommune, fremgår af kommuneplanen 
2017 og er udpeget som rekreativ sti, se kortbilag 3. Det fremgår af samme plan, at et 
sammenhængende rekreativt stinet omkring Esrum Sø er højt prioriteret. 

 
• En landskabskarakteranalyse foretaget af kommunen fastslår, at det strategiske mål for 

det område, som foreslås fredet, er beskyttelse. 
 
Lokalplanforhold 
Der foreligger to lokalplaner for Esrum, hhv. ’lokalplan 11.9 For Esrum Møllegård’ og ’lokalplan 
11.6 Esrum Syd’. 

 
Derudover findes en lokalplan – F27, Fredensborg Søpark, for bebyggelsen ved Maglegårdsvej 
og Kovangen, nord for Fredensborg Slotspark. Lokalplanen fastlægger rammerne for placering 
af cykel og gangsti i Fredensborg Søpark, se figur 7. 
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Figur 7. Kort fra Lokalplan F27 for Fredensborg Søpark. Fredningsforslagets stiforløb følger samme forløb som lokalplanen 
udlægger som ”Mulig regional gang- og cykelsti”. 

 
Øvrige planforhold 
Møllekrogen 
Møllekrogen er i 1989 ved et tillæg til "Regler for færdsel m.v. på Esrum Sø" udlagt som 
fuglereservat med sejladsforbud. Arealer i og ved Møllekrog er gennem bl.a. privat aftale 
udlagt som fuglereservat. 

 
Kulturarvsareal 
Området omkring Esrum er udpeget til kulturarvsareal af international betydning. Det er 
arealer af særlig interesse, fordi der med en vis sandsynlighed kan findes arkæologiske fund af 
national eller international videnskabelig betydning i områderne. Arkæologiske undersøgelser 
forud for anlægs- og jordarbejder er omkostningskrævende for bygherren og kan desuden 
fjerne et uerstatteligt kulturminde. Derfor har Kulturstyrelsen sammen med de arkæologiske 
museer udpeget en række interesseområder, der skal skabe større hensyntagen til kulturarven 
i den fysiske planlægning. Kulturarvsarealerne er ikke fredede, men der kan ikke opnås tilskud 
fra Kulturstyrelsen til en arkæologisk undersøgelse inden for et kulturarvsareal. 
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Plejeplan 
Helsingør Kommune har 
udarbejdet en plejeplan for 
et delområde i fredningen 
Esrum Søs Omgivelser. 
Formålet med plejeplanen 
er at genskabe udsigten ud 
over landskabet og Esrum 
Sø fra Harreshøjvej i 
området mellem Harreshøj 
og Esrum Søvej og fra 
stierne i området, se figur 
8. 

 

 
 

Figur 8. Helsingør Kommunes plejeplan for delområde i fredningen Esrum Søs 
Omgivelser. Plejeplanens afgrænsning fremgår med rød og udsigtspunktet er markeret 
med en stjerne. 
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5. Forslag til fredningsbestemmelser 

§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål at 

 
- bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det 

markante istidslandskab og over Esrum Sø. 
- sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et 

rigt dyre- og planteliv. 
- medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er 

udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 
2000 område nr. 133 - Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. 

- sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området. 
- skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. 

 
§ 2 Bevaring af området 
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring 
er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 13. 

 
§ 3 Arealernes drift og anvendelse 
Den hidtidige lovlige anvendelse af de enkelte arealer må fortsætte, medmindre andet er 
angivet nedenfor. Arealanvendelsen skal så tilrettelægges, så fredningens formål opfyldes. 

 
Stk. 2. Landbrugsjord i omdrift kan udnyttes som hidtil. Dog er tilplantning samt flerårige 
udsigtshæmmende afgrøder, som f.eks. juletræer, energipil og elefantgræs ikke tilladt inden 
for fredningen på nedenstående arealer. Arealerne fremgår med særlig signatur på 
fredningskortet. 

 
Matrikel nr.: 

• 17b og 1a EsrumKloster, Esbønderup 
• 4a, 3a, 2e og 1a Plejlet By, Tikøb 
• 7b Harreshøj By, Tikøb 
• 3o og 2a Harreshøj By, Tikøb 
• 3a og 2a Såne By, Tikøb 
• 2a, 5a og 5b Jonstrup By, Tikøb 
• 3a Li. Esbønderup By, Tikøb 
• 6b, 6h, og 4a Endrup By, Asminderød 
• 7b, 3bb, 3al, 3ap, 3ac Sørup By, Grønholt 

 

Stk. 3. Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må ikke tilstandsændres, herunder 
omlægges, gødskes, sprøjtes eller kalkes. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde dispensere til 
brug af bekæmpelsesmidler mod f.eks. bjørneklo. 

 
Stk. 4. Driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 områder skal ske i 
overensstemmelse med den til en hver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende 
kommunale og statslige handleplaner. 

 
Stk. 5. Der må ikke flyves med droner eller andre motoriserede luftfartøjer i Stenholt 
fuglereservat. 

 
Stk. 6. Haver kan, uanset ovennævnte bestemmelser, udnyttes som hidtil og herunder 
tilplantes eller omlægges på sædvanlig vis, men havearealerne må ikke udvides. Arealerne 
fremgår af fredningskortet med signatur ”hus med have og gårdspladsareal” 
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Stk. 7. Ejendommene må ikke udstykkes, og der må ikke foretages arealoverførsler, 
medmindre fredningsnævnet godkender dette. Sædvanlige arealoverførsler mellem 
landbrugsejendomme kræver dog ikke tilladelse af nævnet. 

 
§ 4 Beplantning og opvækst 
Der må inden for fredningen ikke etableres ny beplantning med træer eller buske. 

 
Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er tilplantning i private haver, som fremgår af fredningskortets 
signatur ”hus med have og gårdspladsareal”, samt afskærmende beplantning omkring 
skæmmende driftsbygninger. 

 
Stk. 3. Der må ikke etableres nye levende hegn. Eksisterende levende hegn må vedligeholdes 
ved genplantninger med hjemmehørende løvtræarter. 

 
Eksisterende levende hegn på og mellem nedenstående matrikler må maksimalt have en højde 
på 1½ meter. De tre levende hegn fremgår af fredningskortet. 

• Mellem matr.nr. 6b og 6h Endrup By, Asminderød. 
• Mellem matr. nr. 3bb og 7b Sørup By, Grønholt 
• Langs markvejen på matr. nr. 3a Såne By, Tikøb 

 
Stk. 4. Den eksisterende træbevoksning langs søbredden samt skovpartierne på matr. nr. 2a 
og 3g Såne By, Tikøb skal fortsat ligge som urørt skov. Skovpartierne på matr. nr. 2a 
Harreshøj By, Tikøb udlægges til urørt skov. Skovpartierne fremgår af fredningskortet. Der må 
kun foretages hugst for, at offentlighedens kan færdes sikkert på veje og stier, samt for at 
fjerne ikke hjemmehørende træer og invasive arter. 

 
Stk. 5. Undtaget forbuddet i skt. 4 er træbevoksning indenfor udsigtskilen til Fredensborg Slot. 
Udsigtskilen omfatter matr. nr. 1ab, 1aa, 1ø, 1æ, 1z 1ac, 1bh, 1bf, 7000u, 7000ab og 7000aa 
Fredensborg By, Asminderød og fremgår af fredningskortet. Der må således ikke forekomme 
bevoksning, hverken selvsået eller plantet, der skæmmer udsigten mellem Fredensborg Slot 
og Esrum Sø. 

 
Stk. 6. Matr. nr. 5i, 5b, 5l, 8dx, 7e, 5k, 4e, 4r, 4l Stenholtsvang, Nødebo skal holdes fri for 
opvækst der hindrer udsigten over Esrum Sø, er en trussel for botanikken eller slører 
mølledammen som kulturhistorisk element. 

 
§ 5 Bebyggelse 
Der må ikke etableres nye boliger i området, herunder hverken i eksisterende bebyggelse eller 
som nybyggeri. Dette gælder dog ikke medhjælper- og generationsskifteboliger, der lovligt kan 
etableres i medfør af Lov om planlægning § 36 stk. 1 nr. 12. Tilladelse til udvidelse af 
eksisterende helårsboliger op til 500 m2 reguleres af planloven. Udvidelse herudover kræver 
fredningsnævnets godkendelse. 

 
Stk. 2. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 
Forbuddet omfatter tillige terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden tilknytning til 
den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan, uden Fredningsnævnets tilladelse, 
opføres på arealer som er omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have og 
gårdspladsareal”. 

 
Stk. 3. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver dispensation 
fra fredningsnævnet med hensyn til størrelse, placering samt udformning, inkl. materiale- og 
farvevalg. Til- og ombygninger skal tilpasses det egnskarakteristiske og holdes i afdæmpende 
farver. Fredningen er ikke til hinder for indvendig ombygning af eksisterende bygninger. 



22  

Stk. 4. Der må ikke opføres bure og bygninger til pelsdyr-, svine- eller fjerkræsfarme, 
fasanerier, dambrug, rideskoler, stutterier, hestepensioner, drivhusgartnerier, planteskoler, 
frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Fredningen er dog ikke til hinder for opførelse af, i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse, de for landbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige 
driftsbygninger. Opførelse af sådanne bygninger kræver forudgående godkendelse af 
Fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse og placering. 

 
Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der i 
kortere perioder er nødvendige for skovdrift, naturpleje eller lignende (max. 6 uger). 

 
Stk. 6. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for får, kreaturer og 
lignende efter Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

 
Stk. 7. I Esrum by er yderligere bebyggelse på matr. nr. 3a, 33b, 32a og 32c Esrumkloster, 
Esbønderup ikke tilladt uden fortidsmindemyndighedens samtykke. For disse 4 ejendomme 
gælder yderligere, at fortidsmindemyndigheden skal have underretning om fund af murværker, 
fundamenter og begravelser, der fremkommer ved gravninger på de pågældende ejendomme. 
Ethvert påtænkt byggeforetagende skal anmeldes for fortidsmindemyndigheden. Arealet 
fremgår af fredningskortet. 

 
§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 
Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, 
transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. 

 
Stk. 2. Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller 
lignende. 

 
Stk. 3. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner og 
landingsbaner for fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt. 

 
Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for opsætning af mindre solcelleanlæg til privat brug. 
Opsætning kræver dog fredningsnævnets godkendelse i forhold til anlæggets påvirkning af 
landskabet. 

 
Stk. 5. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 
driftsbygninger. 

 
Stk. 6. Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn og lignende) til 
husdyrbrug. Hegnene skal holdes i jordfarver. Hegn, som ved deres højde eller udseende 
ændrer væsentligt ved landskabsbilledet som f.eks. hjortehegn, blafrehegn eller hvide træhegn 
(hestehegn), er ikke tilladt. 

 
Stk. 7. Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af 
plejemyndigheden og med placering efter aftale med lodsejeren. 

 
Stk. 8. Der må ikke anlægges nye veje. Fredningen er dog ikke til hinder for etablering af 
cykelstier langs de større veje inden for fredningsområdet efter fredningsnævnets 
godkendelse. Almindelig vedligeholdelse af mark- og skovveje med eksempelvis sten eller grus 
er tilladt. 

 
Stk. 9. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i 
forbindelse med pleje, anlæg af stier mv., f.eks. stenter, spang, boardwalks, drikkeanlæg, 
fangfolde og lignende. 
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Stk. 10. Fredningen er ikke til hinder for etablering af små primitive lejrpladser, mindre 
shelter, bord/bænkesæt og fugleskjul på offentlige arealer, eller efter frivillig aftale på privat 
jord. 

 
§ 7 Terrænændringer mv. 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Stk. 2. Råstofindvinding er ikke tilladt – hverken til kommerciel eller privat forbrug. 

Stk. 3. Deponering må ikke finde sted inden for fredningsområdet. 
 
Stk. 4. Omkring Esrum Kloster er det forbudt at afdække, gennembryde og fjerne ruinrester 
uden samtykke fra myndighed med ansvar for fortidsminder. Ethvert påtænkt 
byggeforetagende skal anmeldes for fortidsmindemyndigheden. Den nævnte anmeldelsespligt 
skal også gælde m.h.t. fund af murrester, fundamenter og begravelser, der fremkommer ved 
gravning på de pågældende ejendomme. Arealet med anmeldepligt fremgår af fredningskortet. 

 
Stk. 5. Undtaget forbuddet i § 1 er terrænændringer i forbindelse med etablering af Esrum- 
søsti, som vist med særlig signatur på fredningskortet. Evt. overskydende jord fra etablering af 
stien skal deponeres udenfor fredningsområdet. Undtaget er ligeledes terrænændringer der 
sker som led i en naturgenopretning (jf. § 9), eller som mindre terrænændringer i forbindelse 
med byggeri og anlæg efter Fredningsnævnets godkendelse. Videnskabelige, geologiske eller 
arkæologiske undersøgelser er også undtaget forbuddet om terrænændringer, såfremt 
arealerne reetableres efter undersøgelsen. 

 
§ 8 Offentlighedens adgang 
Senest 3 år efter fredningens gennemførelse skal de på fredningskortet angivne nye stier 
etableres på plejemyndighedens foranledning. De nye stier skal anlægges med et forløb som 
angivet på fredningskortet. Den nøjagtige linjeføring fastlægges af plejemyndigheden og der 
skal gives lodsejeren mulighed for at udtale sig om placeringen. 

Stk. 2. Færdsel på de nye stier er kun tilladt til fods. Offentlighedens adgangs- og opholdsret 
på de øvrige offentlige og private fællesveje, stier samt offentlige og private arealer i området 
følger af de almindelige bestemmelser i gældende love. Eksisterende veje og stier er således 
åbne for offentlighedens færdsel til fods eller på cykel, jf. naturbeskyttelseslovens kap. 4. 

Stk. 3. De nye stier skal anlægges som rekreative stier, tilpasset natur og landskab. Stierne 
skal, så vidt muligt, anlægges med fast bund i op til 2 meters bredde. Plejemyndigheden skal 
etablere de nødvendige spange og broer til at sikre sammenhæng i stisystemet. 

Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for, at den rekreative sti omkring Esrum Sø, på 
plejemyndighedens foranstaltning, kan udvides til også at være egnet til cykling. 

Stk. 5. Plejemyndigheden kan opsætte foranstaltninger som chikaner/bomme eller klaplåger til 
regulering af færdsel på stien. 

Stk. 6. Ridning er ikke tilladt på stien. Fredningen er ikke til hinder for at der etableres et 
ridespor i eget tracé langs stien. 

Stk. 7. Fredningen er ikke til hinder for etablering af handicapegnede stier til og fra 
’støttepunkter for friluftsliv’. 

Stk. 8. Hvor adgang til de på fredningskortet udpegede stier forhindres ved hegning af hensyn 
til græssende husdyr, skal stierne holdes åbne og tilgængelige for offentligheden med stenter, 
klaplåger, færiste eller lignende, eller ved at føre stien udenom eller imellem foldene. 
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Plejemyndigheden afholder udgifter til etablering og vedligehold af stenter, klaplåger og 
lignende, i tilknytning til stien. 

Stk. 9. Stier, som vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke nedlægges. 
Fredningsnævnet kan godkende, at stiers, vejes og markvejes nuværende tracé kan ændres, 
såfremt den samlede stiforbindelse gennem landskabet ikke afbrydes, og offentlighedens 
mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes. 

Stk. 10. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler 
om begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 

Stk. 11. Plejemyndigheden sikrer, at de stier som fremgår af fredningskortet, er afmærkede i 
terrænet og dermed synlige for publikum. 

§ 9 Natur/kulturgenopretning 
Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der udmønter fredningens formål. 

 
Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for genskabelse/genoprettelse af kulturhistoriske 
elementer, såsom Esrum Kanal, Stenholt Mølledam, reetablering af fortidsminder ol. 

 
Stk. 3. Natur- og kulturgenopretningsprojekter skal ske i overensstemmelse med et nærmere 
beskrevet projekt, som er forelagt berørte lodsejere, tilstødende lodsejere/forpagtere, 
grundejerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendes af 
fredningsnævnet inden gennemførelse. 

 
§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 
Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner er plejemyndighed på de private og 
kommunalt ejede arealer inden for deres respektive kommunegrænser, mens Naturstyrelsen 
er plejemyndighed på de statsejede arealer. Plejemyndigheden gennemfører pleje af de 
fredede arealer. Plejen tilrettelægges så den opfylder fredningens formål. 

 
Stk. 2. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område senest 1 år efter 
fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde indtil udløbet af den gældende 
Natura 2000 plan. De efterfølgende plejeplaner skal følge planperioderne for og være 
koordinerede med Natura 2000 planerne. 

 
Stk. 3. Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle 
detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål, og 
kan ud over initiativer til natur- og landskabspleje indeholde forslag til etablering af primitive 
publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve, samt opsætning af 
sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr. 

 
Stk. 4. Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at 
udtale sig om forslaget til plejeplan. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, 
forelægges de specifikke uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse. 

 
Stk. 5. Plejemyndigheden har ret til efter forudgående drøftelse med ejeren at udføre natur- 
og landskabspleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål, jf. den til enhver 
tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 
924 af 27/06/2016. 

 
§ 11 Jagt 
Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og 
vildtforvaltning. 
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Stk. 2. Vildtet må ikke tilskudsfodres i naturtyper, der til enhver tid er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
§ 11 Særbestemmelser 
Nåletræer på matr. nr. 3am Sørup By, Grønholt, skal afdrives senest 2 år efter fredningens 
gennemførelse. Der må ikke genplantes efter hugst. Arealerne er markeret med særlig 
signatur på fredningskortet. 

 
Nåletræer på matr. nr. 3a Såne By, Tikøb skal afdrives når de er hugstmodne, dog senest 5 år 
efter fredningens gennemførsel. Der må ikke genplantes efter hugst. Arealerne er markeret 
med særlig signatur på fredningskortet. 

 
§ 12 Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser (Fredningsbonus) 
De berørte kommuner skal inden for deres respektive kommunegrænse etablere stiforløbet 
som angivet med særlig signatur på fredningskortet. Stierne skal anlægges som rekreative 
stier, der er egnede for færdsel til fods og tilpasset natur og landskab. Der henvises til 
bestemmelserne omkring offentlighedens adgang i § 8. Kommunerne er ansvarlig for 
etablering af stiforløbet på både private og offentlige arealer. 

 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, erstatter denne fredning tilladelser efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3, for så vidt angår anlæg af den forslåede sti. Konkrete 
foranstaltninger, der påbydes udført i medfør af fredningsforslagets § 8 stk. 2, kan således 
foretages uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
De § 3 beskyttede naturtyper fremgår i af kortbilag 2. De konkrete strækninger er hhv. 

• Klemsbjerg: Her anlægges stien i et engområde og i kanten af en mose med hhv. 
overdrev og eng grænsende op til. 

• Kobækvig: Her anlægges stien i et mose- og engområde tæt på Kobæk bro, samt et 
engområde vest for ejendommen Søbakkehus. 

• Stenholtvej: Her anlægges stien i et engområde 
 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, erstatter denne fredning tilladelser efter 
Naturbeskyttelseslovens § 16 (Søbeskyttelseslinjen), for så vidt angår etablering af den 
forslåede sti. Konkrete foranstaltninger, der påbydes udført i medfør af fredningsforslagets § 8 
stk. 2, kan således foretages uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. 
Søbeskyttelseslinjen fremgår af fredningskortet. Ca 2,9 km af stien skal etableres indenfor 
beskyttelseslinjen De konkrete strækninger er ca.: 

• 150 m mellem Fredensborg Søpark og pynten vest for Kobæk Vig. 
• 1,7 km mellem Kobæk Vig og Skovlund. 
• 210 m langs Esrum Søvej syd for badestedet. 
• 510 m mellem Esrum Søvej og Klemsbjerg. 
• 150 m mellem Søbrinken og Høbjerg. 
• 150 m ved Esrum Kanal. 

 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, erstatter denne fredning tilladelser efter 
Naturbeskyttelseslovens § 17 (Skovbyggelinjen), for så vidt angår etablering af den forslåede 
sti. Konkrete foranstaltninger, der påbydes udført i medfør af fredningsforslagets § 8 stk. 2, 
kan således foretages uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. 
Skovbyggelinjen fremgår af fredningskortet. Ca. 600 m ny sti skal etableres indenfor 
skovbyggelinjen. De konkrete strækninger er ca.: 

• 250 m ved Esrum Kanal 
• 350 m syd for ejendommen Sølyst 

 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, erstatter denne fredning tilladelser efter 
Naturbeskyttelseslovens § 18 (Fortidsmindebeskyttelseslinjen), for så vidt angår etablering af 
den forslåede sti. Konkrete foranstaltninger, der påbydes udført i medfør af fredningsforslagets 
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§ 8 stk. 2, kan således foretages uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18. 
Fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår af fredningskortet. Ca. 115 m ny sti skal etableres 
indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. De konkrete strækninger er ca.: 

• 115 m øst for Esrum Kanal 
 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, jf. Skovlovens § 9 nr. 3 erstatter denne 
fredning tilladelser efter Skovloven for så vidt angår tilladelse til, at de skovarealer, der i 
henhold til fredningsforslagets § 4 udlægges til urørt skov, får status som sådan. 

 
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 7, jf. Planlovens § 36, nr. 5. erstatter denne 
fredning landzonetilladelser efter Planlovens § 35, skt. 1 til etablering af stien, som den 
fremgår af fredningsforslagets kortbilag 1. 

 
§ 13 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 
§ 14 Ophævelse af eksisterende fredning 
Følgende fredninger ophæves med gennemførelsen af nærværende fredning. 

 
1. Esrum Kanal reg. nr. 00564.00, FN-kendelse af 21/7-1937 
2. Esrum Søs Omgivelser reg. nr. 01220.00, OFN-kendelse af 11/3-1952 
3. Dronningens Kovang reg. nr. 00493.00, OFN-kendelse af 20/7-1936 
4. Endrupgård reg. nr. 05829.00, FN-kendelse 10/10-1974 
5. Endrup By reg. nr. 07840.00, OFN-kendelse 07/04-1993 
6. Danstruplund reg. nr. 05825.00, OFN-kendelse 30/05-1975 
7. Møllekrogen reg. nr. 00616.01, FN-kendelse 05/05-1971 
8. Sørup, Møllekrogen reg. nr. 00616.00, OFN-kendelse 07/09-1939 
9. Skovlund Træer reg. nr. 00769.00, FN-kendelse 06/09-1940 
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Kortbilag 3 – Rekreative stianlæg i den 

offentlige planlægning 

Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 

 

Den i fredningsforslaget forslåede sti er udpeget i overensstemmelse med de gældende 

kommuneplaner, jf. figur 1-4. Kommuneplanen er det overordnede plandokument, som sætter 

mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen.  

Forslaget til stien er ligeledes i overensstemmelse med landsplandirektivet - Fingerplanen 

2017, jf. figur 5.  

 

Kort over det rekreative rutenet i Helsingør kommuneplan 2013-2025 

 

Figur 1. Stier i Gribskov Kommune jf. Gribskov Kommuneplan 2013-2025. Fredningsforslaget foreslår 
udlæg af ny sti i overensstemmelse med udpegningen ”planlagt forbindelse” (orange stiplet). 
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Kort over stisystem Helsingør kommuneplan 2013-2025 

 

Figur 2. Stier i Helsingør Kommune jf. Helsingør Kommuneplan 2013-2025. Fredningsforslaget foreslår 
udlæg af ny sti i overensstemmelse med udpegningen ”planlagt rekreativ forbindelse” (orange stiplet). 
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Kort over stisystem Fredensborg Kommuneplan 2017. 

 

 

Figur 3. Stier i Fredensborg Kommune jf. Fredensborg Kommuneplan 2017. Fredningsforslaget foreslår 
udlæg af ny sti i overensstemmelse med udpegningen ”planlagte regionale rekreative stier” (grøn stiplet). 
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Kort over stisystem Hillerød Kommuneplan 2017. 

 

Figur 4. Rekreativt stisystem jf. Hillerød Kommuneplan 2017. Fremtidig rekreativ sti (rød stiplet) og lokal 
rekreativ sti (orange). Fredningsforslaget foreslår udlæg af ny sti delvist i overensstemmelse med 
udpegningen i Kommuneplanen. 
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Figur 5. Rekreative stier i Fingerplan 2017. Der er udlagt en reservation til en sti rundt om Esrum Sø. 
Fredningsforslaget foreslår en sti i overensstemmelse med Fingerplanen.  
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Bilag 1, areal-og lodsejerliste 
 
Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

1 3g 
3z 

Esrumkloster, Esbønderup 

0,112 
0,007 

1 
1 

0,01 
0,01 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,11 
0,01 

0 
0 

0 
0 

Gribskov Kommune 

Samlet  
0,119 

 
0,02 0,00 0,00 0,12 0 0 

2  
3u 

Esrumkloster, Esbønderup 

0,106 1 0,10 0,00 0,00 0,11 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,106 

 
0,10 0,00 0,00 0,11 0 0 

3 3p 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,051 1 0,05 0,00 0,00 0,05 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,051 

 
0,05 0,00 0,00 0,05 0 0 

4 3l 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,040 1 0,04 0,00 0,00 0,04 0 0  

Samlet  
0,040 

 
0,04 0,00 0,00 0,04 0 0 

5 3k 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,067 1 0,07 0,00 0,00 0,06 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,067 

 
0,07 0,00 0,00 0,06 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

6 3v 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,094 1 0,09 0,00 0,00 0,09 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,094 

 
0,09 0,00 0,00 0,09 0 0 

7 3a 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,112 1 0,11 0,00 0,00 0,11 0 0 Gribskov Kommune 

 
Samlet  

0,112 
 

0,11 0,00 0,00 0,11 0 0 
 

8 33b 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,162 1 0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,162 

 
0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 

9 32a 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,172 1 0,17 0,00 0,00 0,17 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,172 

 
0,17 0,00 0,00 0,17 0 0 

10 32c 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,043 1 0,04 0,00 0,00 0,04 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,043 

 
0,04 0,00 0,00 0,04 0 0 
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ønskes fredet: 
NBL´s bestemmelser om:  

Sti/vej Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

11 3x 3e 
3f 
4a 
4m 
4e 
4c 

4n 36 
19h 
45 

Esrumkloster, Esbønderup 
1p 

Sdr. Gribskov, Nødebo 5 

0,004 
0,073 
0,058 
8,338 
1,077 
6,698 
5,534 

10,160 
10,776 
1,623 
0,204 

 
0,674 

 
0,940 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

 
del af 6 

0,00 
0,07 
0,06 
5,40 
0,77 
5,84 
4,68 
7,61 
7,01 
1,62 
0,20 

 
0,00 

 
0,78 

0,00 
0,00 
0,00 
0,73 
0,04 
0,41 
0,04 
5,99 
0,08 
0,00 
0,11 

 
0,00 

 
0,55 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

10,78 
0,00 
0,00 

 
0,67 

0,00 
0,07 
0,06 
8,32 
1,05 
6,68 
0,00 
0,32 
0,00 
0,48 
0,18 

 
0,67 

 
0,90 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 

 
0 

 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

166 0 
284 
716 
66 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Gribskov Kommune 

 
Hillerød Kommune Esrum sø 
areal 

Esrum Sø, Esbønderup        Gribskov Kommune 
1 3,208 del af 10 2,92 3,14 2,88 73 0  

Esrum Sø, Tikøb        Helsingør Kommune 
2 2,351 del af 3 2,25 2,12 1,95 0 0  

Esrum Sø, Asminderød        Fredensborg Kommune 
3 1,911 del af1 1,62 1,86 0,10 0 0  

Esrum Sø, Grønholt        Fredensborg Kommune 
4 0,674 del af 2 0,64 0,66 0,55 0 0  

Esrum Sø, Nødebo        Hillerød Kommune 

Samlet  
54,305 

 
41,48 15,74 11,45 24,23 93 1.233 

 

12 3t 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,090 1 0,09 0,00 0,00 0,09 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,090 

 
0,09 0,00 0,00 0,09 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: Ønskes 

fredet: 

NBL´s 
bestemmelser 

om: 

  
Sti/vej Den 25- 

02-2019 

    

   
 

Ca.ha. 

 
 

Antal lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 

Ny - meter 

 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 

Bemærkninger 

13 3n 
Esrumkloster, Esbønderup 

0,064 1 0,06 0,00 0,00 0,06 0 0 Gribskov Kommune 

Samlet  
0,064 

 
0,06 0,00 0,00 0,06 0 0 

14 19c 
17a 

Esrumkloster, Esbønderup 

0,096 
0,365 

1 0,10 
0,36 

0,02 
0,00 

0,00 
0,00 

0,08 
0,36 

4 
37 

0 
0 

Gribskov Kommune 

Samlet  
0,461 

 
0,46 0,02 0,00 0,44 42 0 

15 1a 
17b 

Esrumkloster, Esbønderup 
4a 
3c 

Jonstrup By, Tikøb 
4f 

Ll. Esbønderup By, Tikøb 
8a 
7a 

22,585 
2,363 

 
43,146 
5,927 

 
15,627 

 
32,070 
18,634 

del af 2 del af 
1 

 
1 
1 

 
1 

 
1 
1 

13,43 
2,33 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

0,04 0,00 
 

0,30 
0,00 

 
0,15 

 
0,05 
0,36 

0,00 
0,00 

 
0,18 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

9,82 2,23 
 

43,03 5,82 
 

15,47 
 

31,69 
18,44 

305 
162 

 
0 
0 

 
0 

 
304 
0 

463 0 
 

526 
0 

 
0 

 
291 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Gribskov Kommune 
Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Landbrug 

 7i 0,570 1 0,00 0,00 0,00 0,57 0 0 Landbrug 
7b 2,916 1 0,00 0,00 0,00 2,92 0 0 Landbrug 
16b 0,085 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0  

Endrup By, Asminderød         Fredensborg Kommune 

Samlet  
143,924 

 
15,76 0,90 0,18 129,97 771 1.280 

 

16 4a 
4i 

Plejelt By, Tikøb 

4,041 
0,033 

del af 1 
1 

4,04 
0,03 

0,01 
0,00 

0,00 
0,00 

2,73 
0,03 

373 0 0 
0 

Helsingør Kommune 

Samlet  
4,074 

 
4,07 0,01 0,00 2,77 373 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

17 4h 
7f 

Plejelt By, Tikøb 

0,113 
0,302 

1 
1 

0,11 
0,30 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

0,11 
0,30 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus. 
do 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,415 

 
0,41 0,01 0,00 0,41 0 0 

18 4g 
7e 

Plejelt By, Tikøb 

0,113 
0,193 

1 
1 

0,11 
0,19 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,11 
0,19 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus. 
do 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,306 

 
0,31 0,00 0,00 0,31 0 0 

19 4f 
7d 

Plejelt By, Tikøb 

0,071 
0,072 

1 
1 

0,07 
0,07 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,07 
0,07 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus 
do 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,143 

 
0,14 0,00 0,00 0,14 0 0 

20 3q 
Plejelt By, Tikøb 

0,197 1 0,20 0,02 0,00 0,20 0 0 Sommerhus. 
Helsingør Kommune 

           

Samlet  
0,197 

 
0,20 0,02 0,00 0,20 0 0 

21 3a 
Plejelt By, Tikøb 

13,404 1 5,43 4,07 0,00 8,34 298 554 Landbrug 
Helsingør Kommune 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

21 3a 
Plejelt By, Tikøb 

13,404 1 5,43 4,07 0,00 8,34 298 554 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
13,404 

 
5,43 4,07 0,00 8,34 298 554 

 

22 3d 
Plejelt By, Tikøb 

6,458 1 2,87 4,36 0,00 6,39 300 0 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
6,458 

 
2,87 4,36 0,00 6,39 300 0 

23 5cd 
Plejelt By, Tikøb 

1,530 1 0,00 0,00 0,00 1,53 0 0 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
1,530 

 
0,00 0,00 0,00 1,53 0 0 

24 2e 
1a 

Plejelt By, Tikøb 

9,152 
10,590 

1 
1 

5,46 
4,10 

4,14 
0,26 

0,00 
0,00 

8,96 
10,30 

419 65 0 
385 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

           

Samlet  
19,742 

 
9,57 4,40 0,00 19,26 484 385 

 

25 7b 
Harreshøj By, Tikøb 

2,136 1 0,00 0,00 0,00 2,11 0 0 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
2,136 

 
0,00 0,00 0,00 2,11 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

26 3o 
Harreshøj By, Tikøb 

12,351 1 1,47 3,17 0,00 11,93 0 618 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
12,351 

 
1,47 3,17 0,00 11,93 0 618 

27 2a 
6c 

Harreshøj By, Tikøb 
3a 
2a 

2b 6 
3g 

Såne By, Tikøb 

21,164 
1,963 

 
17,295 
34,373 

7,236 
2,202 
2,305 

del af 2 
1 

 
del af 1 

1 
1 
1 

del af 1 

6,78 
1,88 

 
7,79 
8,84 
4,42 
2,20 
0,00 

5,42 
0,01 

 
0,00 
0,06 
0,13 
0,06 
0,00 

0,32 
0,00 

 
0,00 
0,00 
2,78 
0,00 
0,00 

17,99 
1,71 

 
5,52 
5,74 
3,20 
2,18 
1,34 

598 0 
 

170 
240 

0 
0 

260 

800 0 
 

273 
0 
0 
0 

124 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
86,539 

 
31,91 5,68 3,10 37,69 1.267 1.198 

28 6e 
Harreshøj By, Tikøb 

0,117 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0 0 Sommerhus. 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,117 

 
0,12 0,00 0,00 0,00 0 0 

29 6d 
6b 

Harreshøj By, Tikøb 

0,145 
0,148 

1 
1 

0,15 
0,05 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus. 
Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,293 

 
0,19 0,00 0,00 0,00 0 0 

30 6a 
Harreshøj By, Tikøb 

0,078 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,078 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

31 3e Såne By, Tikøb 0,098 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,098 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

 

32 3d Såne By, Tikøb 0,091 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,091 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

33 3c 
Såne By, Tikøb 

0,092 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,092 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

34 3b Såne By, Tikøb 0,108 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,108 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

35 3f 
Såne By, Tikøb 

0,106 1 0,00 0,00 1,14 0,26 0 0 Helsingør Kommune 

Samlet  
0,106 

 
0,00 0,00 1,14 0,26 0 0 
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ønskes fredet: 
NBL´s bestemmelser om:  

Sti/vej Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

36 7000c 
7000h 

Plejelt By, Tikøb 
7000a 

Såne By, Tikøb 
7000a 
7000b 

Jonstrup By, Tikøb 
7000b 

Ll. Esbønderup By, Tikøb 

0,037 
0,037 

 
0,525 

 
0,827 
0,732 

 
0,572 

del af 1 
1 

 
del af 1 

 
del af 1 del 
af 1 

 
1 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,03 0,00 

 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

0,01 
0,04 

 
0,00 

 
0,12 
0,73 

 
0,57 

0 
0 

 
110 

 
0 
0 

 
0 

0 
0 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
 
Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune 
Samlet  

2,730 
 

0,00 0,03 0,00 1,48 110 0 
 

37 5a 
1a 

Såne By, Tikøb 

1,349 
8,030 

1 
del af 1 

1,35 
0,41 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,79 
0,29 

0 
105 

39 
497 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
9,379 

 
1,76 0,00 0,00 1,07 105 536 

38 5b 
1d 

Såne By, Tikøb 

0,803 
4,640 

1 
1 

0,80 
0,96 

0,01 
0,00 

0,00 
0,00 

2,18 
4,40 

119 0 0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
5,443 

 
1,76 0,01 0,00 6,58 119 0 

39 1s 
Såne By, Tikøb 

0,145 1 0,00 0,00 0,00 0,14 0 0 Helsingør Kommune 

Samlet  
0,145 

 
0,00 0,00 0,00 0,14 0 0 

40 1t 
Såne By, Tikøb 

0,354 1 0,00 0,64 2,41 0,35 0 0 Helsingør Kommune 

Samlet  
0,354 

 
0,00 0,64 2,41 0,35 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, moser, 
enge, 

overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 

Fredskov 
ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

41 1g Såne By, Tikøb 5,333 1 0,00 0,00 0,00 5,09 0 0 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
5,333 

 
0,00 0,00 0,00 5,09 0 0 

42 1r 
Såne By, Tikøb 

2b 
2c 
2m 

Jonstrup By, Tikøb 
7d 
7k 
7f 

5,864 
 

8,011 
1,679 
0,143 

 
1,657 
0,108 
4,993 

1 
 

1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

0,00 
 

1,73 
0,00 
0,00 

 
1,50 
0,11 
2,23 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
0,87 
0,11 
0,05 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

5,86 
 

8,01 
1,61 
0,14 

 
1,66 
0,11 
4,98 

0 
 

78 
0 
0 

 
0 
0 

240 

0 
 

498 
104 

0 
 

0 
0 
0 

Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 

 
Landbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet 

16c 1,346 1 0,41 0,15 0,00 1,35 162 0 Landbrug 
15 1,966 1 1,81 0,10 0,00 1,97 0 0 Landbrug 
6b 3,101 1 1,90 0,01 0,00 3,10 1 131 Landbrug 
6e 2,778 1 0,00 0,00 0,00 2,76 1 0 Landbrug 
4h 0,080 1 0,00 0,00 0,00 0,08 0 0  

13a 1,656 del af 1 0,00 0,00 0,00 1,62 0 0 Landbrug 
Endrup By, Asminderød         Fredensborg Kommune 

 
33,384 

 
9,68 1,29 0,00 33,25 482 733 

 

43 1b 
Såne By, Tikøb 

2h 
Jonstrup By, Tikøb 

1,064 
 

0,020 

1 
 

1 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,94 
 

0,02 

0 
 

0 

0 
 

0 

Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune 

Samlet  
1,084 

 
0,00 0,00 0,00 0,96 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

44 1e Såne By, Tikøb 9,970 1 5,58 0,00 0,00 9,93 332 233 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
9,970 

 
5,58 0,00 0,00 9,93 332 233 

45 1p Såne By, Tikøb 0,245 1 0,24 0,00 0,00 0,24 0 0 Sommerhus 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,245 

 
0,24 0,00 0,00 0,24 0 0 

46 1o Såne By, Tikøb 0,122 1 0,12 0,00 0,00 0,12 0 0 Sommerhus 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,122 

 
0,12 0,00 0,00 0,12 0 0 

47 1n Såne By, Tikøb 0,159 1 0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 Sommerhus 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,159 

 
0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 

48 1m 
Såne By, Tikøb 

0,159 1 0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 Beboelsesejendom 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,159 

 
0,16 0,00 0,00 0,16 0 0 

49 1q 
1l 

Såne By, Tikøb 

0,125 
0,151 

1 
1 

0,12 
0,15 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,12 
0,15 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus 

Helsingør Kommune 

Samlet  
0,275 

 
0,28 0,00 0,00 0,28 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

50 1k Såne By, Tikøb 0,247 1 0,25 0,00 0,00 0,25 0 0 Ubebygget areal 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,247 

 
0,25 0,00 0,00 0,25 0 0 

51 2a 
Jonstrup By, Tikøb 

13,993 1 0,02 0,00 0,00 8,42 0 310 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
13,993 

 
0,02 0,00 0,00 8,42 0 310 

52 2e 
2f 

Jonstrup By, Tikøb 

0,208 
0,100 

1 
1 

0,00 
0,10 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,10 

0 
8 

0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,308 

 
0,10 0,00 0,00 0,10 8 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

53 5a 
3d 

Jonstrup By, Tikøb 

26,060 
0,365 

1 
1 

10,54 0,00 0,93 
0,02 

0,00 
0,00 

26,01 0,36 757 0 0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
26,425 

 
10,54 0,96 0,00 26,37 757 0 

54 5b 
Jonstrup By, Tikøb 

3,351 1 0,00 0,00 0,00 3,34 0 0 Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
3,351 

 
0,00 0,00 0,00 3,34 0 0 

55 4c 
Jonstrup By, Tikøb 

0,459 1 0,00 0,00 0,00 0,46 0 0 Helsingør Kommune 

Samlet  
0,459 

 
0,00 0,00 0,00 0,46 0 0 

56 4b 
10 

Jonstrup By, Tikøb 

0,071 
4,350 

1 
1 

0,00 
2,18 

0,00 
1,22 

0,00 
0,00 

0,07 
4,35 

0 
262 

0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
4,421 

 
2,18 1,22 0,00 4,42 262 0 

57 9a 
9d 
5c 

Jonstrup By, Tikøb 
8b 
17 

Endrup By, Asminderød 

1,260 
0,554 
0,772 

 
4,116 
1,835 

1 
1 
1 

 
1 
1 

0,00 
0,00 
0,54 

 
1,92 
0,67 

0,32 
0,00 
0,66 

 
2,85 
0,20 

0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

1,25 
0,00 
0,77 

 
4,05 
1,81 

91 
0 
0 

 
98 
16 

0 
0 
0 

 
0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Landbrug 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
8,538 

 
3,13 4,04 0,00 7,90 205 0 

58 9b 9c 0,140 
0,078 

1 
1 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus 
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ønskes fredet: 
NBL´s bestemmelser om:  

Sti/vej Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

 Jonstrup By, Tikøb         Helsingør Kommune 

Samlet  
0,218 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

59 3g 
Jonstrup By, Tikøb 

3a 
Ll. Esbønderup By, Tikøb 

3,835 
 

26,882 

1 
 

1 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,30 

0,00 
 

0,00 

3,77 
 

26,60 

0 
 

0 

0 
 

0 

Landbrug 
Helsingør Kommune 
Landbrug 
Helsingør Kommune 

Samlet  
30,716 

 
0,00 0,30 0,00 30,37 0 0 

60 4a 
Ll. Esbønderup By, Tikøb 

10,891 1 0,00 0,36 0,00 10,89 0 0 Helsingør Kommune 

Samlet  
10,891 

 
0,00 0,36 0,00 10,89 0 0 

61 4g 
Ll. Esbønderup By, Tikøb 

0,126 1 0,00 0,00 0,00 0,13 0 0 Helsingør Kommune 
 
 
 
 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,126 

 
0,00 0,00 0,00 0,13 0 0 

62 16a 
Endrup By, Asminderød 

0,317 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Samlet  
0,317 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

63 13b 
Endrup By, Asminderød 

0,398 1 0,00 0,00 0,00 0,39 0 0 Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,398 

 
0,00 0,00 0,00 0,39 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

64 6h 6k 
6a 
3a 
2q 
24b 

26,196 
0,262 

10,680 
31,293 

1,153 
0,067 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

8,35 
0,00 
5,61 
7,69 
0,00 
0,00 

3,16 
0,00 
0,01 
0,02 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

26,01 0,26 
10,29 
30,75 
1,05 
0,07 

515 
0 
0 
0 
0 
0 

363 0 
433 
473 

0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 

 23 0,074 1 0,00 0,00 0,00 0,01 0 0 Landbrug 
4a 3,948 1 0,00 0,00 0,00 3,95 0 0 Landbrug 
4l 12,757 1 0,00 0,00 0,00 12,70 0 0 Landbrug 
4m 6,225 1 0,00 0,00 0,00 6,11 0 0 Landbrug 

Endrup By, Asminderød         Fredensborg Kommune 
1g 1,445 1 0,94 0,00 0,00 1,44 0 25 Landbrug 
1ab 2,049 1 1,92 0,00 0,00 2,00 0 157 Landbrug 
1be 1,112 1 1,11 0,00 0,00 1,11 129 50 Landbrug 
1f 2,057 1 2,04 0,00 0,00 2,03 263 0 Landbrug 

1aa 1,453 1 1,04 0,00 0,00 1,45 0 0 Landbrug 
1bd 1,165 1 0,00 0,00 0,00 1,16 0 0 Landbrug 

Fredensborg By, Asminderød         Fredensborg Kommune 

Samlet  
101,936 

 
28,71 3,20 0,00 100,40 907 1.500 

 

65 7000a 

Endrup By, Asminderød 

7000aa 7000u 
7000ab 

Fredensborg By, Asminderød 

2,760 
 
 

0,014 
0,076 
0,010 

del af 1 
 
 

1 
1 
1 

0,00 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 

1,27 
 
 

0,01 
0,06 
0,01 

184 
 
 

0 
0 
0 

0 
 
 

18 
0 
0 

Fredensborg Kommune 
 
 
 
 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
2,859 

 
0 0 0 1 184 18 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

66 1oc 
Endrup By, Asminderød 

1ø 
1æ 
1bg 
1bf 
1z 
1ac 
1bh 

Fredensborg By, Asminderød 

2,856 
 

1,078 
0,819 
0,095 
0,006 
0,664 
0,446 
0,284 

del af 1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2,86 
 

0,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,01 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2,85 
 

0,76 
0,55 
0,09 
0,00 
0,51 
0,38 
0,26 

12 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

85 
 

164 
64 
0 
0 
0 
0 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
6,247 

 
3,22 0,01 0,00 5,41 12 445 

67 7b 2,420 del af 1 1,59 1,86 0,00 0,00 0 0  

 Sørup By, Grønholt         Fredensborg Kommune 

Samlet  
2,420 

 
2 2 0 0 0 0 

68 3bb 
3bd 
3bf 
3ac 
3ap 
3al 

Sørup By, Grønholt 

1,937 
0,016 
0,315 
0,751 
1,960 
2,200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,06 

0,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,05 
0,02 
0,31 
0,19 
1,96 
2,12 

0 
0 
0 
0 
0 

310 

126 0 
109 

0 
0 

132 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
7,178 

 
0,06 0,34 0,00 4,65 310 366 

69 3aa Sørup By, Grønholt 0,139 1 0,00 0,00 0,00 0,02 0 0 Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,139 

 
0,00 0,00 0,00 0,02 0 0 
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ønskes fredet: 
NBL´s bestemmelser om:  

Sti/vej Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

70 3ab Sørup By, Grønholt 0,131 1 0,00 0,00 0,00 0,13 0 0 Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,131 

 
0,00 0,00 0,00 0,13 0 0 

71 3ao 
3ø 
3x 

Sørup By, Grønholt 

0,093 
0,282 
0,289 

1 
1 
1 

0,00 
0,00 
0,04 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,06 
0,01 
0,02 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 
 
 
 
 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,664 

 
0,04 0,00 0,00 0,08 0 0 

72 7e 
3v 

Sørup By, Grønholt 

0,315 
0,230 

1 
1 

0,31 
0,04 

0,29 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

0 
0 

0 
0 

 
 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,544 

 
0,36 0,29 0,00 0,01 0 0 

73 3p 0,199 1 0,05 0,00 0,00 0,02 0 0  

 3r 0,062 1 0,06 0,00 0,00 0,00 0 0  
 
Fredensborg Kommune 

7d 0,245 1 0,25 0,11 0,00 0,00 0 0 
Sørup By, Grønholt         

Samlet  
0,505 

 
0,36 0,11 0,00 0,02 0 0 

74 3o 
3q 

Sørup By, Grønholt 

0,197 
0,174 

1 
1 

0,07 
0,17 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,02 
0,00 

0 
0 

0 
0 

Sommerhus 

Fredensborg Kommune 

Samlet  
0,371 

 
0,24 0,00 0,00 0,02 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

75 3h 2p 
3an 
2ac 

Sørup By, Grønholt 

0,336 
0,025 
1,437 
2,108 

1 
del af 1 

1 
1 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,14 
0,01 
1,44 
2,11 

0 
0 
14 
11 

0 
0 
0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
3,906 

 
0,00 0,00 0,00 3,69 25 0 

76 31 
26 

Sørup By, Grønholt 

1,447 
0,156 

1 
del af 1 

0,00 
0,00 

0,33 
0,00 

0,00 
0,00 

1,45 
0,00 

96 
164 

0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
1,604 

 
0,00 0,33 0,00 1,45 260 0 

77 3am 
3g 
29 

Sørup By, Grønholt 

1,649 
12,764 

0,101 

1 
1 
1 

0,41 
4,76 
0,00 

0,06 
2,11 
0,00 

0,00 
0,99 
0,00 

1,43 
0,60 
0,10 

0 
336 

7 

0 
0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Fredensborg Kommune 

Samlet  
14,514 

 
5,16 2,18 0,99 2,13 343 0 

78 4l 
4r 
4e 

Stenholtsvang, Nødebo 

5,746 
7,025 
0,122 

1 
1 
1 

1,09 
2,69 
0,00 

2,25 
6,67 
0,12 

5,75 
0,25 
0,00 

3,78 
6,75 
0,05 

54 
0 
0 

795 
515 
57 

 
 
 
 
Hillerød Kommune 

Samlet  
12,893 

 
3,78 9,04 6,00 10,59 54 1.367 

 

79 5i 
Stenholtsvang, Nødebo 

0,400 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Hillerød Kommune 

Samlet  
0,400 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

80 5k 
5l 
5b 

Stenholtsvang, Nødebo 

7,532 
7,004 

11,843 

1 
1 
1 

2,81 
1,16 
4,62 

7,05 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7,36 
6,91 
11,38 

238 
0 
0 

155 
272 
466 

Landbrug 
Landbrug 
Landbrug 
Hillerød Kommune 

Samlet  
26,379 

 
8,60 7,05 0,00 25,65 238 893 

81 7e 
8dx 

Nødebo by, Nødebo 

2,407 
1,430 

1 
1 

1,60 
1,20 

2,38 
1,40 

0,00 
0,00 

0,06 
0,00 

27 0 0 
0 

Hillerød Kommune 

Samlet  
3,838 

 
2,80 3,78 0,00 0,06 27 0 

82 8æ 
Nødebo by, Nødebo 

1,070 1 0,00 0,32 0,00 0,79 0 0 Hillerød Kommune 

Samlet  
1,070 

 
0,00 0,32 0,00 0,79 0 0 

83 5r 
6i 

Nødebo by, Nødebo 

1,451 
2,181 

1 
1 

1,45 
1,49 

0,10 
0,06 

0,00 
0,00 

0,00 
0,37 

0 
0 

0 
0 

Hillerød Kommune 

Samlet  
3,632 

 
2,94 0,16 0,00 0,37 0 0 

84 7d 
3o 

Nødebo by, Nødebo 

2,294 
1,669 

1 
1 

1,14 
0,28 

1,17 
0,10 

0,00 
0,00 

2,29 
1,66 

0 
0 

0 
0 

Landbrug 
Landbrug 
Hillerød Kommune 

Samlet  
3,964 

 
1,43 1,27 0,00 3,95 0 0 

85 4f 
Nødebo by, Nødebo 

1,146 1 0,00 0,16 0,00 1,14 0 0 Hillerød Kommune 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

Samlet  
1,146 

 
0,00 0,16 0,00 1,14 0 0 

 

86 7000b 
Stenholtsvang, Nødebo 

7000d 
7000a 

Nødebo by, Nødebo 

0,274 
 

0,431 
0,004 

1 
 

1 
1 

0,00 
 

0,00 
0,00 

0,01 
 

0,00 
0,00 

0,00 
 

0,00 
0,00 

0,27 
 

0,38 
0,00 

29 
 

389 
10 

0 
 

0 
0 

Hillerød Kommune 
 
 
Hillerød Kommune 

Samlet  
0,708 

 
0,00 0,01 0,00 0,64 428 0 

87 13d 13e 
13a 

Jonstrup By, Tikøb 

0,028 
0,010 
0,046 

1 
1 
1 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,01 
0,03 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Arebetegnelse: Byensgade 
 
 
Helsingør Kommune 

Samlet  
0,084 

 
0,00 0,00 0,00 0,05 0 0 

88 30 
Esrumkloster, Esbønderup 

3,374 1 2,20 1,95 0,00 0,02 0 0  

Samlet  
3,374 

 
2,20 1,95 0,00 0,02 0 0 

89 4e 
4f 

Jonstrup By, Tikøb 

0,019 
0,006 

del af 1 del 
af 1 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,02 
0,01 

0 
0 

0 
0 

Beboelsesejendom 

Samlet  
0,025 

 
0,00 0,00 0,00 0,03 0 0 
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Lb. Nr.: 

 
Matr.nr.: Ejerlav: 

 
Ønskes fredet: 

NBL´s bestemmelser om:   
Sti/vej 

 
Den 25-02-2019 

   
 
 

Ca.ha. 

 
 
 

Antal 
lodder 

Sø beskyt- 
telse - § 

16 og 
fortidsmi 

nder § 
18- ca.ha 

§3 Søer, 
moser, enge, 
overdrev, 
strandenge, 
hede, - ca.ha 

 
 
 
Fredskov 

ca. ha 

 
 
 

Tidl. 
Fredet 

 
 
 

Ny - meter 

 
 
 
Eksisterende 

- meter 

 
 
 

Bemærkninger 

90 8e 
Nødebo By, Nødebo 

0,005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 19 0 Hillerød Kommune 

Samlet  
0,005 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 19 0 

 

91 8af 
Nødebo By, Nødebo 

0,001 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Hillerød Kommune 

Samlet  
0,001 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

92 6f 
Nødebo By, Nødebo 

0,003 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Hillerød Kommune 

Samlet  
0,003 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

   
 

717,82 

  
 

212,87 

 
 

79,25 

 
 

25,27 

 
 

562,60 

 
 

8.814 

 
 

11.669 
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Bilag 2 - Budgetoverslag 
Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 

 
 

Budgetoverslag for fredning af Esrum søs 
omgivelser i Gribskov, Helsingør, 
Fredensborg og Hillerød kommuner 
Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for Esrum søs omgivelser i Gribskov, Helsingør, 
Fredensborg og Helsingør Kommuner. I henhold til Naturbeskyttelseslovens (NBL) § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag 
ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. 

 
Fredningsforslaget omfatter i alt 717,8 ha. hvoraf 560,7 ha. i forvejen er fredet. Forslaget indeholder således ca. 157,1 
ha nye fredede områder. 

 
Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med 
henblik på midlertidig besiddelse, jf. NBL. § 39 stk. 1, sidste punktum. Staten ejer ca. 57,3 ha primært i området 
omkring Esrum Kloster. Det statslige ejerskab er fordelt på hhv. Naturstyrelsen der ejer 54,3 ha. og Slots- og 
Kulturstyrelsen der ejer 3 ha. Gribskov Kommune ejer 0,1 ha, Helsingør ejer 0,6 ha, Fredensborg Kommune ejer 2,7 ha, 
Hillerød Kommune ejer 0,7 ha. De kommunalt ejede arealer er primært veje. 

 
De resterende 656,4 ha af fredningsområdet er således privatejet og fordelt på 86 private lodsejere. 

 
Indenfor fredningsforslaget er i alt 79,3 ha. udpeget efter NBL. § 3, som beskyttede naturtyper. Fredningsforslaget 
medfører ikke yderligere restriktioner for disse arealer. Arealerne er således ikke erstatningspligtige. 

 
212,9 ha af fredningsforslaget er beliggende indenfor hhv. søbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. 
naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18. Der ydes halv erstatningsgrundtakst og halv tillæg for forbud mod 
udsigtshæmmende afgrøder for disse arealer. 

 
Indenfor fredningsområdet findes 25 ha fredsskovspligtige arealer. Som følge af fredningsforslagets § 4 udlægges 2,5 
ha af disse til urørt skov. De resterende 22,5 ha pålægges ikke yderligere restriktioner i forhold til skovlovens 
bestemmelser, hvorfor der ikke udbetales erstatning for disse arealer. 

 
Som følge af fredningsforslagets § 11 skal der på matr. nr. 3am Sørup By, Grønholt afdrives en nåletræsbeplantning. 
Der er tale om en tilplantning i modstrid med eksisterende fredning og uden forudgående dispensation. Derfor er der 
ikke indregnet fredningserstatning for afdriften. 

 
Som følge af fredningsforslagets § 11 skal juletræerne matr. nr. 3a Såne By, Tikøb afdrives når de er hugstmodne 
ligesom der er et forbud mod gentilplantning. Der anbefales samme erstatning som ved forbud mod udsigtshæmmende 
afgrøder, da juletræerne først skal afdrives når de er hugstmodne jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. 
november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune (Sag nr. NMK- 520-00049) og 
Fredningsnævnets afgørelse d. 15. april 2015 om Fladstensdalen i Aabenraa Kommune. 

 
Endeligt skal der, som følge af fredningsforslagets § 3, tilkendes erstatning for forbud imod udsigtshæmmende afgrøder 
og tilplantning. Der skelnes imellem arealer i eksisterende fredning (156,1 ha) og arealer der nyfredes (65,6 ha). Der er 
ikke indberegnet grundtakst for arealer i eksisterende fredninger, da der for disse arealer er udbetalt fredningserstatning 
ved fredningens gennemførsel. For disse arealer påregnes derfor kun et erstatningstillæg på 6.100 kr. jf. Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune (Sag nr. 
NMK- 520-00049). 
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Endeligt skelnes der mellem arealer indenfor søbeskyttelseslinjen og arealer udenfor søbeskyttelseslinjen. Arealer inden 
for søbeskyttelseslinjen påregnes kun halv takst. 

 
I fredningsområdet forslås jf. § 8, at udlægge i alt 8814 m ny sti. Derudover foreslås forbud mod nedlæggelse af alt 
11.669 m eksisterende stier/veje. Heraf er der i forvejen udbetalt erstatning for 2886 m i de eksisterende fredninger. Der 
skal således kun udbetales erstatning for forbud mod nedlæggelse af i alt 8783 m eksisterende sti. 

 
 

Areal (ha) Regulering Erstatning 
kr./ha. 

Bemærkninger I alt kr. 

32,4 Ny fredning, grundtakst for 
arealer der kun er omfattet af 
fredningsforslagets gennerelle 
bestemmelser 

3600 Jf. Natur- og 
Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9.11.2016 
om Bjergene ved 
Stensballe 

116.640 

9,5 Ny fredning - areal indenfor 
sø- eller 
fortidsmindebeskyttes- linjen 

1750 ½ grundtakst for 
arealer omfattet af 
NBL §§16 og 18 

16.625 

79,3 Forbud mod sprøjtning, 
gødskning mm. i § 3 
naturtyper 

0 Såfremt lodsejer kan 
dokumentere 
genopdyrkningsret skal 
der udbetales mindre 
erstatning. 

0 

0,4 Afdrift af nåletræ 0 Det tilplantede areal er 
i eksisterende fredning 
med forbud mod 
beplantning 

0 

0,7 Afdrift af juletræer når de er 
hugstmodne samt forbud mod 
gentilplantning 

9700  6790 

6,9 Fredsskov - Ingen yderligere 
restriktioner, i forhold til 
skovloven, som følge af 
fredningsforslaget 

0  0 

2,5 ha Udlæg til urørt skov 40.000 Jf. Natur og 
miljøklagenævnets 
afgørelse af 16.09.2009 
om fredning af 
Agernæs Storskov 

100.000 

54,7 Forbud mod 
udsigtshæmmende afgrøder i 
”ny-fredet” område (udenfor 
søbeskyttelseslinjen jf NBL § 
18) 

9.700 Grundtakst + 6.100 Jf. 
Natur- og 
Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9.11.2016 
om Bjergene ved 
Stensballe i Horsens 
Kommune 

530.590 

10,8 Forbud mod 
udsigtshæmmende afgrøder i 
”ny-fredet” område (indenfor 
søbeskyttelseslinjen jf. NBL § 
18) 

4850 ½ takst i forhold til 
ovenstående jf. Natur- 
og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 17.02.2014 
om Gødstrup Sø i 
Herning Kommune 

52.380 

102,3 Forbud mod 
udsigtshæmmende afgrøder i 
eksisterende fredning (uden 
for søbeskyttelseslinjen jf. 
NBL § 18) 

6.100 Jf. Natur- og 
Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9.11.2016 
om Bjergene ved 

624.030 
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   Stensballe i Horsens 
Kommune 

 

53,5 Forbud mod 
udsigtshæmmende afgrøder i 
eksisterende fredning (inden 
for søbeskyttelseslinjen jf. 
NBL § 18) 

3050 ½ takst i forhold til 
ovenstående jf. Natur- 
og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 17.02.2014 
om Gødstrup Sø i 
Herning Kommune 

163.175 

     
     
     
     

Sti (meter)  Erstatning 
(kr. pr. lb. 
meter) 

  

8783 Forbud mod nedlæggelse af 
eksisterende sti/vej 

15  131.745 

8814 Ny sti 60  528.840 
I alt    2.270.815 
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Bilag 3 – Miljøstyrelsens, Gribskov, Helsingør og 
Fredensborg Kommunes bemærkninger til budgetoverslag 
Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen  

 
 
 

Miljøstyrelsens bemærkninger til budgetoverslag 

Modtaget i Danmarks Naturfredningsforening d. 4/10-2018 
 

 
 

 

 
 

Danmarks Naturfredningsforening  Naturforvaltning 
kaare@dn.dk J.nr. MST-510-00033 

Ref. JOHEI 
Den 4. oktober 2018 

 
 
 
 

Budgethøringssvar vedr. forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser 
 

Danmarks Naturfredningsforening har med mail af 7. september 2018 fremsendt 
budgetoverslag for ovennævnte fredningsforslag til Miljøstyrelsen, med anmodning om 
styrelsens bemærkninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 og 6. 

 
Fredningsforslaget omfatter ca. 718 ha. I det fremsendte budgetoverslag anslås, at 
fredningsforslagets gennemførelse vil medføre tilkendelse af fredningserstatninger på i alt ca. 
2.270.00 kr. 

 
Budgetoverslaget giver Miljøstyrelsen anledning til følgende bemærkninger: 

 
- Det anføres, at der på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 

18 om hhv. sø- og fortidsmindebeskyttelseslinjer tilkendes halvt tillæg (3050 kr. – 
rettelig 3000 kr., se nedenfor) for forbud mod tilplantning med udsigtshæmmende 
afgrøder. Et tillæg af denne størrelse tilkendtes ganske rigtigt i Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 17.2.2014 vedr. Gødstrup Sø i Herning kommune 
vedr. arealer omfattet af søbeskyttelseslinjen. Men her lagdes konkret vægt på, at der 
vurderedes at kunne være et økonomisk incitament i netop dette område til dyrkning af 
flerårige energiafgrøder. I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. april 2016 i 
sagen om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé tilkendtes derimod en 
tillægstakst for arealer omfattet af § 16 på 1500 kr/ha. Samtidig anfører Natur- og 
Miljøklagenævnet, at der ikke tilkendes tillægstakst for arealer omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 18. 
Miljøstyrelsen er heller ikke bekendt med, at der i andre sager skulle være truffet 
afgørelser om tilkendelse af halvt grundtaksttillæg indenfor 

mailto:kaare@dn.dk
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fortidsmindebeskyttelseslinjen, idet § 18 rummer en klart mere restriktiv bestemmelse 
end §16. Samlet set er det derfor Miljøstyrelsens opfattelse, at tillægstaksten skal være 
1.500 kr. for arealer omfattet af § 16 (søbeskyttelseslinjen) og 0 kr. for arealer omfattet 
af § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) 

 
- Det bemærkes, at der flere steder i budgetoverslaget fejlagtigt henvises til § 18 som 

hjemmelsgrundlaget for søbeskyttelseslinjen 
 

- Det anføres, at der er tilkendt et grundtakst-tillæg på 6.100 kr./ha for 
tilplantningsforbud i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om 
erstatning i anledning af fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune. 
Dette er ikke korrekt. Grundtaksttillægget er i denne og i en række andre sager 6.000 
kr./ha. 

 
- Halv grundtakst er anført som 1750 kr. Dette skal rettelig være 1800 kr. 

 
- Det anføres, at såfremt lodsejer kan dokumentere en genopdyrkningsret for § 3-arealer, 

kan der blive tale om erstatning. Denne post er altså meget 
usikker. Det samme vil gælde, hvis der kan dokumenteres en gødskningshistorik. Efter 
Miljøstyrelsens opfattelse må forslagets § 3, stk. 
3 enten udtages som overflødig, da forholdet reguleres af Naturbeskyttelseslovens § 3 
eller omformuleres f.eks. således: 

 
Arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 må ikke (…) –hvis lodsejeren kan 
dokumentere en lovlig ret til genopdyrkning, gødskning eller sprøjtning, kan dette 
dog finde sted i det lovlige omfang 

 
- Miljøstyrelsen må vurdere, at det er forkert, at der beregnes fuld erstatning 

(tillægstakst) for tilplantningsforbud indenfor eksisterende fredning (102,3 ha), idet der 
ifølge de i bilag 6 refererede eksisterende fredningsbestemmelser ikke må finde større 
samlede beplantninger sted uden fredningsnævnets tilladelse. Da der således allerede 
findes et forbud mod beplantning i den eksisterende fredning, kan der ikke være tale 
om, at der skal ydes fuld erstatning for et nyt beplantningsforbud. 

 
 

Miljøstyrelsen vil redegøre nærmere for styrelsens holdning til fredningsforslaget i forbindelse 
med det offentlige møde, fredningsnævnet afholder om fredningsforslaget. 

 
Med venlig hilsen 

Jørgen Heinemeier landinspektør 
Tlf. direkte: 7254 4840 - e-mail: johei@mst.dk 

Kopi til orientering: 

• Fredensborg kommune; likg@fredensborg.dk 
• Gribskov kommune; lvhen@gribskov.dk 
• Helsingør kommune; awj55@helsingor.dk 
• Hillerød kommune; kthl@hillerod.dk 

mailto:johei@mst.dk
mailto:likg@fredensborg.dk
mailto:lvhen@gribskov.dk
mailto:awj55@helsingor.dk
mailto:kthl@hillerod.dk
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Gribskov Kommunes bemærkninger til budgetoverslag 

Modtaget i DN d. 8 oktober 2018 
 

 

 
 

Danmarks Naturfredningsforening 8. oktober 2018 
kaare@dn.dk 

 
 
 
 
 

Budgethøringssvar vedr. forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser 
 

Danmarks Naturfredningsforening har den 7. september 2018 fremsendt budgetoverslag for forslag til fredning af 
Esrum Søs’ omgivelse med anmodning om Miljøstyrelsens samt kommunernes bemærkningerne jf. 
naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 og 6. 
Fredningsforslaget omfatter i alt 718 ha. og er beliggende i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød 
Kommuner. Det anslås af fredningsforslagets gennemførelse vil medføre fredningserstatninger på i alt ca. 2.270.000 kr. 
Fredningsforslaget § 8, stk. 6 giver mulighed for etablering af ridespor i eget tracé langs stien. Kommunen stiller 
spørgsmål ved om etablering af ridespor bør tillægges en erstatning udover den erstatning der gives for eksisterende og 
ny sti, da ridesporet etableres i eget tracé. 
For matr.nr. 17 b, Esrumkloster, Esbønderup (løbenummer 15) ønskes 2,36 ha. fredet. Det bemærkes, at i bilag 1 er 
anført at 0,36 ha. tidligere var fredet. Kommunen beregner arealet til 2,2 ha. 
I øvrigt kan kommunen tilslutte sig Miljøstyrelsens bemærkninger af den 4. oktober 2018. 
Såfremt der er spørgsmål til kommunens høringssvar, kan jeg kontaktes på email; lvhen@gribskov.dk eller telefon; 72 
49 83 28. 
Med venlig hilsen 

 
Lise Vølund 
Biolog 
Center for Teknik og Miljø Natur og Vand 

 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 

mailto:kaare@dn.dk
mailto:lvhen@gribskov.dk
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Helsingør Kommunes bemærkninger til budgetoverslag 
Modtaget i DN d. 4. oktober 2018 

 
 
 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening 
Att.: Kaare Tvedergaard Kristensen 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 

 
 

 
 

Center for By Land og Vand 
Natur og Miljø 
Prøvestensvej 52 
3000 Helsingør 

 
Sagsbehandler 
Annemarie Westh Jepsen 
Leder af Natur og Miljø 
Tlf. 49 28 25 05 
AWJ55@helsingor.dk www.helsingor.dk 

 
 
 
 

Helsingør Kommunes bemærkninger til budgethøring vedr. fredningsforslag for 
Esrum Søs omgivelser 

 
Danmarks Naturfredningsforening har bedt om Helsingør Kommunes bemærkninger 
til budgettet for ovennævnte fredningsforslag senest d. 8. oktober 2018. 

 
Herunder følger Helsingør Kommunes bemærkninger (med forbehold for senere 
politisk stillingtagen). 

 
Generelt vedr. fredningsforslaget 
Helsingør Kommune finder helt overordnet, at fredningsforslaget, som det ligger i 
udkast, pålægger kommunen mange forpligtelser, byrder og udgifter. Kommunen vil 
derfor senere i fredningsforløbet nærmere kommentere på de enkelte punkter i 
fredningsforslaget. 

 
Budgetoverslaget 
Budgetoverslaget har ikke være forelagt for fagudvalg eller byråd, idét materialet efter 
administrationens opfattelse lider af væsentlige mangler, som gør, at det ikke er egnet 
til politisk behandling. Dette brev er således udelukkende et teknisk høringssvar med 
forbehold for efterfølgende politisk behandling, som dog forudsætter, at Danmarks 
Naturfredningsforening uddyber en række forhold nærmere beskrevet herunder: 

 
Naturstyrelsens rolle 
Af fredningsforslagets side 13 fremgår, at Naturstyrelsen i forbindelse med 
kommunalreformen i 2007, fik overdraget opgaven med realiseringen af søstien. Det 
forekommer uafklaret, i hvilket omfang Naturstyrelsen er forpligtet til at spille en 

mailto:AWJ55@helsingor.dk
mailto:AWJ55@helsingor.dk
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SIDE 2 
Helsingør Kommune 

 

rolle i etableringen af en sti rundt om Esrum sø. Helsingør Kommune finder, at dette 
forhold bør afklares inden man går videre med fredningsforslaget. 

 
Kommunens andel af den samlede erstatning 
Der er i budgetforslaget angivet en samlet erstatningssum på knap 2,3 mio kr. 
Budgettet er er imidlertid opstillet på en måde, der gør det særdeles vanskeligt at 
vurdere og sammentælle hvilket beløb Helsingør Kommune kan blive pålagt at 
udbetale i erstatning til de berørte lodsejere inden for kommunegrænsen. Det er 
således ikke muligt for administrationen at oplyse fagudvalg og byråd om det 
pågældende beløbs størrelse. 

 
Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af sti mv. 
Budgettet angiver erstatningsbeløb til lodsejerne for etablering af sti og for 
forbud mod nedlæggelse af eksisterende stier eller veje. Der angives imidlertid 
ikke noget beløb for anlægsudgiften af stien i den enkelte kommune. Tilsvarende 
er der ikke noget overslag over prisen for hegn, stenter, låger, færiste, 
boardwalks mv. som kommunen kan pålægges at etablere, ligesom der ikke er 
overslag over den fremtidige driftsudgift for kommunen ift. stiens 
vedligeholdelse. 

 
Det er i fredningsforslagets §8, stk 1 angivet, at den nøjagtige linjeføring af stien 
fastlægges af plejemyndigheden (kommunen) efter udtalelse fra lodsejeren. En 
sådan unøjagtig beskrivelse af, hvor stien skal etableres, gør det efter Helsingør 
Kommunes opfattelse særdeles vanskeligt at fastlægge den præcise størrelse af 
erstatningen. 

 
Jf. fredningsforslagets § 7, stk 5, må der ikke deponeres jord inden for 
fredningen. Dette er efter Helsingør Kommunes opfattelse med til at fordyre 
anlægsarbejdet væsentligt. Kommunen vurderer umiddelbart, at det kan koste op 
mod 1000 kr pr. løbende meter at anlægge en sti i 2 meters bredde, når der også 
skal indregnes bortskaffelse af overskudsjord uden for området. 

 
Da kommunen vil blive pålagt at anlægge stien såfremt fredningsforslaget 
gennemføres, skal kommunen kunne indregne udgiften i anlægsbudgettet nogle år 
frem i tiden. Det er ikke muligt med det fremlagte budget. Det er således en 
væsentlig mangel i det fremsendte materiale, at anlægsudgifterne ikke er belyst 
nærmere og at kommunen dermed ikke har mulighed for at tage højde for 
forholdene i budgetlægningen. 
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Fremtidig pleje 
Fredningsforslaget lægger op til, at kommunen som plejemyndighed, sammen 
med nabokommunerne, pålægges at udarbejde en plejeplan for området, samt 
efterfølgende at forestå naturplejen i overensstemmelse med plejeplanen. Der er 
ikke i budgetforslaget angivet udgifter til udarbejdelse og realisering af 
plejeplanen, hvilket igen betyder, at der ikke kan tages højde for dette i 
budgetlægningen. 

 
Opsummering vedr. manglende oplysninger i budgetforslaget 
I forhold til budgethøringen finder Helsingør Kommune samlet set at: 

 
1. Naturstyrelsens rolle ift. etableringen af søstien bør afklares 
2. Der mangler gennemskuelighed vedrørende størrelsen af Helsingør 

Kommunes andel af den samlede erstatningssum til lodsejerne inden for 
kommunegrænsen 

3. Der mangler oplysninger om Helsingør Kommunes mulige udgifter til 
anlæg og vedligeholdelse af stiforløb og tilknyttede omkostninger i form 
af stenter, låger, boardwalks mv. 

4. Der mangler oplysninger om Helsingør Kommunes mulige udgifter til 
udarbejdelse og realisering af plejeplanen 

 
Herved er budgetoverslaget efter kommunens opfattelse mangelfuldt, idet 
overslaget ikke i tilstrækkelig grad oplyser om de afledte omkostninger (jf. 
naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5), som påføres Helsingør Kommune. 

 
Jf. Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. 
juni 2004 anbefales det at anvende skemaet i vejledningens bilag 2 ved 
udarbejdelse af et budgetoverslag ved rejsning af en fredningssag. Den 
fremsendte budgethøring ses kun delvist at følge vejledningens bilag 2. 
Helsingør Kommune efterlyser, at budgetoverslaget udarbejdes med skemaet i 
vejledningens bilag 2 som grundlag, således at anlægsomkostninger, 
driftsomkostninger, plejeomkostninger og de forskellige typer af erstatninger 
stilles op på overskuelig og skematisk vis og således, at det er muligt for den 
enkelte kommune at gennemskue, hvilke udgifter der er forbundet med 
fredningens eventuelle gennemførelse. 

 
Helsingør Kommune ser frem til at modtage de ovenfor nævnte oplysninger i 
overskuelig form, således at budgethøringen kan forelægges politisk. 

 
Med venlig hilsen 
Annemarie Westh Jepsen 
Leder af Natur & Miljø 

SIDE 3 
Helsingør Kommune 
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Fredensborg Kommunes bemærkninger til budgetoverslag 
 

Modtaget i DN d. 8. oktober 2018 
 

 
Danmarks Naturfredningsforening 
Att. Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
Sendt digitalt til e-boks 

 
Vand og Natur 
Lotte Rye Vind 
lorv@fredensborg.dk 
telefon 72 56 59 41 
Sagsnr. 18/27157 
08-10-2018 

 
Fredensborg Kommunes udtalelse vedr. budgetoverslag for fredningsforslag for Esrum 
Sø's omgivelser 

 
Danmarks Naturfredningsforening har den 7. september 2018 fremsendt forslag til ny 
fredning af Esrum Sø’s omgivelser med I henhold til Fredensborg Kommunes 
delegationsplan 2018-2021 er det Byrådet, som har den endelige beslutningskompetence i 
forhold til udtalelser om budgetoverslag for nye fredninger efter indstilling fra fagudvalg og 
økonomiudvalg. 

 
Det har ikke været muligt at få sagen politisk behandlet indenfor den 4 ugers svarfrist. 

 
Kommunen forbeholder sig derfor mulighed for at afgive et supplerende høringssvar efter 
politisk stillingstagen til budgetoverslaget. Budgetoverslaget vil blive forelagt for 
kommunens Plan-, miljø- og klimaudvalg den 6/11, Økonomiudvalget den 19/11 og Byrådet 
den 26/11. 

 
Fredensborg Kommune skal anmode Danmarks Naturfredningsforening om, at 
svarfristen forlænges, så Byrådet får mulighed for politisk stillingstagen til 
budgetoverslaget inden sagen videresendes til Fredningsnævnet. Især da der ikke er tale 
om en fredning, hvor fredningsinteresserne er akut truet. 

 
Kommunens administration har endvidere følgende kommentarer til fredningsforslag og 
budgetoverslag: 

 
Fredningsforslag 
Generelt pålægger fredningsforslaget, såfremt fredningen gennemføres, kommunen 
betydelige udgifter og forpligtelser i forhold til anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan samt 
fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje. 

 

                Rådhuset ∙ Egevangen 3 B ∙ DK-2980 Kokkedal ∙Telefon 7256 5000∙ fredensborg@fredensborg.dk ∙ www.fredensborg.dk 
Kommunen vil senere i fredningsforløbet, når fredningsforslaget er rejst og efter afholdelse 
af offentligt møde fremsende uddybende bemærkninger til fredningsforslagets indhold og 
bestemmelser. 

 
Budgetoverslag 
Kommunen vurderer, at budgetoverslagets beregninger for erstatningsgodtgørelse er i 
overensstemmelse med gældende praksis for erstatningsudbetalinger i fredningssager. 

 
Kommunen finder imidlertid, at budgetoverslaget ikke gør det muligt at vurdere kommunens 
omkostninger til realisering af fredningen og de fremtidige afledte økonomiske byrder til 
anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan og fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje. 

mailto:lorv@fredensborg.dk
mailto:fredensborg@fredensborg.dk
http://www.fredensborg.dk/
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Budgetoverslaget indeholder ikke en opgørelse af den faktiske erstatningsgodtgørelse for de 
enkelte kommuner, men kun en samlet erstatning for den samlede fredning. Da der er 
væsentlig forskel i inddragelse af nye arealer, anlæg, naturpleje mm. mellem de 4 
kommuner, bør erstatningsgodtgørelsen specificeres for de fire kommuner. 

 
Budgetoverslaget indeholder ikke overslag for udgifter til anlæg af ny sti, boardwalks, 
bortkørsel jord, opsætning af skilte, bomme, hegn mm, udarbejdelse af plejeplaner og 
overslag for fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje. 

 
Det fremgår af Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. 
juni 2004, at det anbefales at anvende skemaet i vejledningens bilag 2 ved udarbejdelse af et 
budgetoverslag ved rejsning af en fredningssag. 

 
Det fremsendte budgetoverslag følger kun delvis vejledningens bilag 2. Kommunen finder, 
at budgetoverslaget bør udarbejdes efter bilag 2, således at anlægsomkostninger, 
driftsomkostninger, plejeomkostninger fremstår overskueligt og skematisk, så den enkelte 
kommune kan se hvilke udgifter fredningens realisering indebærer. 

 
Det fremgår af ”Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i 
naturbeskyttelsesloven af 5. juni 2004”, side 4, at indførelsen af krav om udarbejdelse af 
budgetoverslag for alle fredninger skal bidrage til at skabe et bedre overblik over 
omkostningerne, knyttet til fredningsindsatsen i de enkelte år. 

 
Det er ikke muligt for kommunen ud fra det fremsendte budgetoverslag, at vurdere 
omkostninger til realisering af fredningsforslaget. Kommunen betragter derfor 
budgetoverslaget som mangelfuldt, da det ikke indeholder oplysninger om de forventede 
afledte omkostninger, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5. 

 
Kommunen imødeser de manglende oplysninger – gerne inden den politiske behandling. 

Venlig hilsen 

Lotte Rye Vind 
Biolog 
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 
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Bilag 4 – Natura 2000 
Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 
Natura 2000 område nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og 
Snævret Skov" 
Natura 2000 er en samlet betegnelse for et netværk af beskyttede naturtyper i EU. Natura 
2000 område nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov" består af hhv. Habitatområde 
H190 "Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov", H117 ”Gribskov” og Fuglebeskyttelsesområde 
F108 "Gribskov". 

 
 

Natura 2000-området består af habitatområde H117 og H190 (grøn afgrænsning) og 
fuglebeskyttelsesområde F108 (blå toning). 
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Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 117: 
Naturtyper: 

• Søbred med småurter (3130) 
• Kransnålalge-sø (3140) 
• Næringsrig sø (3150) 
• Brunvandet sø (3160) 
• Vandløb (3260) 
• Kalkoverdrev* (6210) 
• Surt overdrev* (6230) 
• Tidvis våd eng (6410) 
• Urtebræmme (6430) 
• Højmose* (7110) 
• Hængesæk (7140) 
• Kildevæld* (7220) 
• Rigkær (7230) 
• Bøg på mor (9110) 
• Bøg på muld (9130) 
• Ege-blandskov (9160) 
• Stilkege-krat (9190) 
• Skovbevokset tørvemose* (91D0) 
• Elle- og askeskov* (91E0) 

 
Arter: 

• Skæv vindelsnegl (1014) 
• Sumpvindelsnegl (1016) 
• Stor kærguldsmed (1042) 
• Bæklampret (1096) 
• Stor vandsalamander (1166) 
• Grøn buxbaumia (1386) 

 
Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets 
bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. 

Udpegningsgrundlaget 
De naturtyper og arter, et Natura 2000 området er udpeget for at beskytte, udgør områdets 
udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for de enkelte habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder og placering af habitatnaturtyperne, i Natura 2000 område nr. 133, 
fremgår af tabel 1-4. 

 

Tabel 1. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 117. 
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Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde 108: 
• hvepsevåge (Y) 
• rød glente (Y) 
• fiskeørn (Y) 
• plettet rørvagtel (Y) 
• isfugl (Y) 
• sortspætte (Y) 
• rødrygget tornskade (Y) 

Y = ynglefugl 

 

 
Tabel 2. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 190. 

 

Tabel 3. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde 108. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 190: 
Naturtyper: 

• Kransnålalge-sø (3140) 
• Næringsrig sø (3150) 
• Brunvandet sø (3160) 
• Vandløb (3260) 
• Surt overdrev* (6230) 
• Urtebræmme (6430) 
• Kildevæld* (7220) 
• Rigkær (7230) 
• Bøg på mor (9110) 
• Bøg på muld (9130) 
• Ege-blandskov (9160) 
• Elle- og askeskov* (91E0) 

 
Arter: 

• Sumpvindelsnegl (1016) 
• Bæklampret (1096) 
• Flodlampret (1099) 
• Stor vandsalamander (1166) 

 
Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 
1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. 
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Tabel 4. Placering af habitatnaturtyperne v. Esrum Sø 
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Basisanalysen 
Før der kan udarbejdes en forvaltningsplan for et Natura 200 område skal der foretages en 
basisanalyse, som skal indeholde følgende: 

• Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget 
for. 

• Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler. 
• Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og 

tilstanden. 
 

Basisanalysen fokuserer på Natura 2000-forpligtelser og dermed på de arter og naturtyper, 
som området er udpeget for at beskytte. Basisanalysen er således grundlaget for 
målfastsættelse og indsatsprogram i den efterfølgende Natura 2000 plan. 
Basisanalysen for Natura 2000 område 133 identificerer en række negative 
påvirkninger/trusler i området. Det drejer sig om tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, 
direkte påvirkning fra landbrugsdrift, forekomst af invasive arter samt forstyrrelse af fugle. 

 
Natura 2000 planerne 
På baggrund af basisanalysen har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for området: 
”Natura 2000-plan 2016-2021 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 
133 Fuglebeskyttelsesområde F108, Habitatområde H117, Habitatområde H190”. 
Planen beskriver målene for beskyttelsesområdet og fastlægger de indsatser, der skal ske 
inden for planperioden 2016–2021. 
Det overordnede mål for området er: 

• Områdets naturtyper indgår i vidt omfang i et stort sammenhængende naturområde 
præget af især store arealer af sø- og skovnaturtyper. Arealerne af bøg på muld, 
bøg på mor og egeblandskov er af nationalt betydelig størrelse. 

• Arealet af de enkelte naturtyper og de enkelte arters levesteder sikres som 
minimum opretholdt, idet skovbevokset tørvemose dog kan reduceres, hvis det 
bidrager til at genoprette hængesæk eller højmose. 

• Områdets sø- og vandløbsnaturtyper sikres en gunstig bevaringstilstand. 
Sønaturtypernes tilstand medvirker desuden til at sikre egnede ynglesteder for den 
truede stor kærguldsmed. 

• Alle terrestriske naturtyper sikres god-høj naturtilstand i det omfang, de naturgivne 
forhold gør det muligt. Det prioriteres desuden, at kildevæld er lysåbne, med 
mindre en beskygget tilstand skyldes en ældre bevoksning af træer. 

• Der sikres tilstrækkeligt store og velegnede levesteder for arterne. For sortspætte 
og grøn buxbaumia sikres det særligt, at der bevares eller om nødvendigt 
genoprettes egnede levesteder, som kontinuerligt sikrer forekomsternes robusthed 
mod forandringer. 

• Områdets økologiske integritet vil være sikret i form af en for naturtyperne 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning gode 
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne samt et fortsat væsentligt indhold 
af ældre løv- såvel som nåleskov med større stykker liggende dødt ved. 

 
Indsatsen i planen fokuserer på: 

• Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på områdets habitatnaturtyper sker ved 
administration af husdyrgodkendelsesloven, der med ændringen af 10. februar 2010 
har fastlagt et særligt beskyttelsesniveau af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura 
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2000-planlægningen. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, 
herunder fra dræntilløb og fodring. For vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer i 
det omfang en eventuel indsats i 1. planperiode løftes af vandplanen. 

• Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i tidvis våd eng 
(6410), hængesæk (7140), kildevæld (7220) og rigkær (7230). Det undersøges 
nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i 
skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi. 

• De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. 
• Der sikres god vandkvalitet og fri passage i vandløb i det omfang, en eventuel indsats i 

1. planperiode løftes af vandplanen. 
• Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde 

kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig for at 
opfylde direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere periode 
har haft minimal eller ingen hugst. 

• Der sikres velegnede levesteder for skæv vindelsnegl, stor vandsalamander og grøn 
buxbaumia samt for ynglende rødrygget tornskade. 

• Invasive arter som rød hestehov og sildig gyldenris bekæmpes og deres spredning skal 
forebygges. Dette omfatter indenfor de lysåbne naturtyper tillige arten rødgran, der 
overfor disse naturtyper har en lignende virkning. 

 
Handleplan 
Natura 2000-planen udmøntes i handleplaner. En kommune skal således udarbejde en 
handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens 
geografiske område på land og kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at 
handleplanen gennemføres. 

 
Ud fra Natura 2000-planen har kommunerne således udarbejdet en handleplan for Natura 
2000 området: ”Natura 2000-handleplan 2016–2021, Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov” 
Denne handleplan er udarbejdet af Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner i 
dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland. 
Natura 2000 handleplanen vurderer der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag, 
se tabel 4: 
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Natura 2000-skovhandleplaner 
Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige Natura 2000 arealer varetages af 
Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplanerne udstikker rammerne for 
beskyttelsen af skovene i Natura 2000-områderne. Målet er at beskytte de særligt udpegede 
arter og naturtyper, der findes i skovene. Der er til formålet udarbejdet ”Natura 2000- 
handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov” 

 
Naturstyrelsen udarbejder plejeplan for styrelsens egne arealer. Den enkelte private skovejer 
har ikke pligt til aktivt at følge af Natura 2000 handleplanerne. Som privatskovejer i et Natura 
2000-område har man dog pligt til at informere myndighederne, såfremt man påtænker at 
iværksætte visse aktiviteter i skoven. Miljøstyrelsen skal så vurdere om den ansøgte aktivitet 
er i strid med handleplanen. 
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Bilag 5 – Notat om stiens forslåede placering 
Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen 

 

 
Placeringen af det foreslåede stiforløb er foretaget på baggrund af en lang række konkrete 
overvejelser. Dette bilag har til formål at redegøre for den afvejning, der ligger til grund for 
den foreslåede placering. 
Esrum sø er Danmarks næststørste sø og samtidig den mest vandrige i hele landet. 
Offentlighedens mulighed for at opleve søen er dog primært begrænset til de offentligt ejede 
arealer i Gribskov. Nord og øst for Esrum Sø er det kun muligt at opleve søen, naturen og 
landskabet fra de omkringliggende offentlige og private veje. Området har ikke kun lokal, men 
også regional og national, rekreativ betydning. DN vurderer således, at der er et stort behov 
for at øge offentlighedens adgangsmuligheder i dette smukke landskab ved Danmarks 
næststørste sø. 

 
På baggrund af et borgermøde, afholdt af DN d. 11. maj 2017, har flere lodsejere henvendt sig 
med spørgsmål og kommentarer til fredningsudspillet, samt alternative forslag til placering og 
udformning af stien. Disse henvendelser har indgået i den samlede afvejning af stiens 
forslåede placering. Et gennemgående tema i henvendelserne er en bekymring for, at stien vil 
medføre gener for de lokale lodsejere. Der er en frygt for, at stiens brugere vil forstyrre, støje 
og efterlade skrald i området. Endeligt vækker cyklisterne, i særdeleshed mountainbaikerene, 
stor bekymring. 

 
Det pointeres, at naturbeskyttelse vægtes højere end benyttelse i forhold til stiens placering. 
Hvor stiens tracé krydser natur, er det derfor en forudsætning, at der i anlægsfasen sikres en 
tilpasning af stien sådan, at naturtyper og arter ikke lider skade. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at det daværende Fredensborg Amt, i forbindelse med det tidligere stiprojekt, 
vurderede, at det foreslåede stiforløb ikke ville medføre forringelser af de naturtyper og 
levesteder, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000 området. Dertil var der i 
projektfasen givet dispensation til etablering af stien gennem visse § 3 naturtyper. 
DN har, i forhold til den foreslåede sti, foretaget en afvejning af på den ene side den øgede 
adgang til naturen og landskabet og på den anden side de konsekvenser en sådan sti vil få for 
naturen og grundejerne. Stien foreslås derfor etableret som en rekreativ sti, hvor brugernes 
oplevelse af natur, kultur og landskab prioriteres højt, og hvor hensynet til naturen og hver 
enkelt grundejer er tungtvejende. På strækninger, hvor stien passerer private boliger, er den 
så vidt muligt placeret, hvor terræn, driftsbygninger eller beplantning begrænser udsynet til 
stien. 

 
For at imødegå bekymringerne omkring øget forstyrrelse foreslås det, at cykling forbydes på 
det nye stiforløb. På den nye sti vil således kun være tilladt færdsel til fods. Dette vil dels give 
mindre færdsel i området og samtidig sikre, at færdslen er ”stille og rolig”. Derudover er den 
forslåede sti nedskaleret i forhold til det tidligere projekt. Hvor Fredensborg Amt og 
Naturstyrelsen projekterede en stibredde på 4 meter, foreslår fredningsrejser nu en stibredde 
på kun 2 meter. 

 
Endeligt skal det bemærkes, at der i hhv. kommuneplanerne og fingerplanen er udpeget et 
samlet stiforløb omkring Esrum Sø. Stien foreslås placeret i overensstemmelse hermed og 
understøtter således den offentlige planlægning. Dertil er der lagt stor vægt på, at den nye sti 
forbinder eksisterende veje og indgår i det samlede overordnede stisystem i regionen. Der er 
således kun tale om etablering af 8,8 km ny sti. Resten af stiforløbet anlægges på eksisterende 
veje og stier. 
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Stiens forløb 
Det forslåede stiforløb vil i nedenstående blive mere detaljeret gennemgået for hver kommune 
- og sammenholdt med forslag til alternative stiforløb. 

 
Gribskov Kommune 
Strækningen mellem Gribskov og Eskehoved: 
Stien følger fra Gribskov den eksisterende markvej til Esrum Kanal, se kort 1. Herfra krydser 
den kanalen via eksisterende overgang ved ejendommen Sølyst. Ved Esrum Kanals udmunding 
til søen er der forbindelse til en offentlig sti langs kanalen mod nord til Snævret skov. Fra 
Sølyst foreslås stien placeret over eksisterende mark til højdedraget ved Høbjerg. Herfra 
fortsætter stien af eksisterende markvej mod øst. 
Af historiske kort fremgår det, at der tidligere har været vejadgang mellem Sølyst og Esrum 
Gård. Før udgravningen af Esrum Kanal og forlægningen af Esrum Å har der på dette sted 
været et naturligt vadested, hvor man kunne komme over åen. Den forslåede sti vil genskabe 
denne historiske forbindelse. 
Den forslåede rute vil derudover give offentligheden mulighed for at opleve den smukke udsigt 
over søen i en højde af ca. 25 m. Man kan her opleve forskellen på de to istidslandskaber, som 
er placeret på hver sin side af Esrum Sø - og på en klar dag kan man se helt til Møllekrogen. 
Nærmeste beboelsesejendom er Esrum Gård (lb. nr. 15), der ligger ca. 630 m fra den 
forslåede sti. DN vurderer, at med den forslåede placering vil stien være meget lidt synlig fra 
Esrum Gård. 

 
Overvejelser om alternativt stiføring: 
Flere lodsejere gav i den tidligere projektfase, tilbage i 2007, et alternative bud på stiføring. 
Fra ejendommen Sølyst kan anvendes eksisterende sti langs Esrum Kanal mod nord til 
Frederiksværksvej. Herfra skulle stien følge Frederiksværksvej mod øst til Harreshøjvej. En 
sådan placering vil ifølge lodsejer være mindre til gene for landbrugsdriften og ikke i samme 
grad genere privatlivets fred. 
Der er fra fredningsrejsers side tale om en rekreativ sti, hvor brugernes oplevelse af især 
landskab og Esrum Sø prioriteres højt. Dette er den primære årsag til, at stiforløbet her 
lægges ude i terrænet langs søen og ikke på kommuneveje i baglandet. En sti langs 
Frederiksværksvej vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne i stiforløbet. 
Formålet med den forslåede sti er ikke at transportere personer hurtigst muligt fra A til B, men 
derimod at give offentligheden mulighed for at opleve landskabet og naturen på en stille og 
rolig måde. 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har overfor DN anbefalet at rykke linjeføringen på stien 200 
meter mod nord, for på den måde at mindske forstyrrelse af fuglelivet på søen. DN er villig til 
at indgå i forhandling om dette undervejs i fredningsprocessen. 
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Kort 1. Stiens foreslåede placering i Gribskov kommune. Rød stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn 
stiplet angiver forslag til bevarelse af eksisterende sti. Der henvises i øvrigt til fredningsforslagets 
kortbilag 1 – fredningskortet - som kortudsnittet stammer fra. 

 
Helsingør Kommune 
Strækningen mellem Eskehoved og Esrum Søvej 
Stien følger fra kommunegrænsen matrikelskel til eksisterende grusvej (Søbrinken), se kort 2. 
På kommunegrænsen ligger et beskyttet stendige, og gennembrud kræver således 
dispensation. Stien er placeret på en strækning, hvor diget i forvejen er nedbrudt. 
Stien passerer ejendommen Søbrinken nr. 4 (lb. nr. 16) i en afstand af ca. 150 m. Stien er 
placeret ved matrikelskel, da der her er en naturlig landskabelig afgrænsning - i form af et 
dige samt beplantning, der skærmer i forhold til udsynet fra Søbrinken nr. 4 (lb. nr. 16). 
Terrænforskelen fra stien til Søbrinken 4 (lb. nr. 16) er ca. 10 m, hvilket medvirker til at 
begrænse indblikket til ejendommen. Stien passer efterfølgende fire sommerhuse på hhv. 
Søbrinken nr. 7, 5, 3 og 1 (lb. nr. 17, 18, 19 og 20). Stien er her placeret så langt fra 
ejendommene som muligt. 
Stien følger herefter Søbrinken til syd for Sønderborggård. På denne strækning er en rigtig god 
udsigt over søen og landskabet mod sydøst. 
Fra Sønderborggård går stien mod syd i markskel til Klemsbjerg, hvor den bevæger sig mod 
øst i kanten af det lavtliggende naturområde med elle-askesump. 
Nærmeste beboelse er Harreshøjvej nr. 83 (uden for fredningen), der ligger ca. 110 m fra 
stien. For at mindske indsynet til ejendommen foreslås det, at stien placeres i skovbrynet. 
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Kort 2. Stiens placering i Helsingør Kommune – Strækningen mellem Eskehoved og Esrum Søvej. Rød 
stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn stiplet angiver forslag til bevarelse af eksisterende sti. Der 
henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 1 – fredningskortet - som kortudsnittet stammer fra. 

 
Strækningen mellem Esrum Søvej og Birkedalen 
Stien følger Esrum Søvej til badestedet, se kort 3. Der findes på denne strækning ingen 
alternative placeringer, da området på begge sider af vejen er meget vådt. De trafikale forhold 
på strækningen er desværre ikke fordelagtigt for fodgængere. Vejen er smal, og de mange 
sving giver dårlig udsyn for trafikanterne. Det vil således være hensigtsmæssigt at foretage 
trafiksanering som f.eks. vejbump, chikaner eller anden belægning på vejen. Ved badestedet 
er der forbindelse til en offentlig sti mod Harreshøjvej. Badestedet er derudover et i forvejen 
velbesøgt rekreativt område, hvor offentligheden kan bade og nyde Esrum Sø tæt på. 
Fra badestedet går stien i vejens østlige rabat til Kirkestien. På strækningen skal ryddes en 
række træer inden stien etableres. Stien følger kirkestien ca. 150 m og drejer derefter sydøst 
og følger kanten mellem marken og søen. 
Stien bevæger sig fra søen op gennem en skovbevokset erosionskløft, der når helt op til Tikøb. 
Denne strækning giver stiens brugere et godt indtryk af dødislandskabet på tæt hold. Stien 
drejer herefter mod øst af ved en tidligere mølledam via eksisterende markvej, som den følger 
til Esrum Søvej. Stien går herfra langs vejen mod syd, inden den skråner op til markvejen på 
højdedraget. 
Stien følger markvejen til den slår et sving mod vest. På denne strækning befinder man sig 
højt i terrænet og kan opleve landskabets former samtidig med, at man har et udsyn til Esrum 
Sø. Herefter fortsætter stien mod syd over marken til den møder eksisterende markvej ved 
ejendommen Sølyst (lb. nr. 37). Her skal stien gennembryde et dige. Nærmeste ejendom på 
denne strækning er ejendommen Sølyst (lb. nr. 37). Stien er ca. 170 m. fra 
beboelsesejendommen. Indsynet til ejendommen er stærkt begrænset af hhv. læhegn og 
driftsbygninger. 
Stiens forløb syd for Skovlund er placeret under specifik hensyntagen til havørnens 
ynglepotentiale. Der har tidligere været optræk til, at havørne ville bygge rede i et gammelt 
skovparti nær søen. I 2007 blev et ørnepar gentagne gange observeret flyvende med 
redemateriale til området. Stien bevæger sig derfor først ned mod søen ved matr. nr. 1a. Stien 
holder således en afstand på min 300 m til det potentielle yngleområde. 
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Stien følger herfra eksisterende grusvej mod vest og derefter søbredden til Birkedalen. Stien 
følger så Birkedalen til den slår et knæk mod nordøst. 

 
Overvejelser om alternativ stiføring: 
I det tidligere Esrum Søsti projekt, fulgte stien Esrum Søvej fra badestedet op forbi 
ejendommen Skovlund (lb. nr. 27). 
Efter DN’s borgermøde d. 11. maj 2017 er der indkommet forslag til et alternativt stiforløb. 
Forslaget går i sin helhed ud på i større grad at anvende eksisterende offentlige veje. 
Argumentationen herfor er, at det vil mindske generne for lodsejere og give en bedre 
landskabelig oplevelse. 
DOF har anbefalet, at stien ikke etableres nær den lille sø nær Skovlund, da det vil forstyrre 
søens funktion som raste- og yngleområde for en række andefugle. 
Fredningsrejser vurderer, at den valgte placering giver offentligheden den mest varierede 
landskabs- og naturoplevelse. Stien giver både tæthed til søen ved badestedet og Birkedalen, 
en oplevelse af istidslandskabet ved erosionskløften samt udsigt over landskab og Esrum Sø 
fra højdedraget. 
Anvendelse af Esrum Søvej på strækningen omkring Skovlund er i princippet en god idé. Men 
fredningsrejser anser ikke dette alternativ tilrådelig pga. de trafikale forhold. Vejen er smal, 
bakket og med mange sving. Det giver dårlige udsigtsforhold for trafikanterne og er til fare for 
især cyklister og fodgængere. Ved den forslåede placering undgår stiens brugere de dårlige 
trafikale forhold på Esrum Søvej. 
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Kort 3. Stiens placering i Helsingør Kommune. Strækningen mellem Esrum Søvej og Birkedalen. Rød 
stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn stiplet angiver forslag til bevarelse af eksisterende sti. Der 
henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 1 – fredningskortet - som kortudsnittet stammer fra. 

 
Strækningen mellem Birkedalen og Kobæk Vig 
Stien er på denne strækning placeret med fokus på nærhed til Esrum Sø. Fra Birkedalen er 
desuden forbindelse til eksisterende sti mod øst. Stien passerer Fredensborgvej nr. 60 (lb. 56 
nr.) i en afstand af ca. 150 m. Stien er derfor placeret lavt i terrænet for at mindske indsynet 
til ejendommen. Stien passerer et, efter naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttet mose- og 
engområde. Frederiksborg Amt gav i 2006 dispensation til en sti på denne placering. Stien skal 
her anlægges på en sådan måde, at naturtyperne ikke lider skade. 

 
Overvejelser om alternativ stiføring 
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DN har efter borgermødet d. 11. maj 2017 modtaget et forslag til et alternativt stiforløb. 
Forslaget går i sin helhed ud på i større grad at anvende eksisterende offentlige veje. 
Argumentationen herfor er, at det vil mindske generne for lodsejere og give en bedre 
landskabelig oplevelse. 
På denne strækning foreslås det overfor DN, at stien følger Esrum Søvej, gennem Jonstrup, 
mod syd af Fiskedamsvej til Danstrup Hegn og derefter af Danstrupvej til Frederiksborgvej. 
Fredningsrejser medgiver, at der omkring Jonstrup er flere gode udsigtspunkter. 
En anden henvendelse omhandler et støttepunkt til friluftsliv, som er foreslået på Birkedalen. 
Både DOF og beboerne på Birkedalen er bekymrede for støjgener og isfuglens ynglemuligheder 
i nærheden. Støttepunktet er, som følge heraf, udgået af fredningsforlaget. 

 

Kort 4. Stiens placering i Helsingør Kommune – Strækningen mellem Birkedalen og Kobæk Vig. Rød 
stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn stiplet angiver forslag til bevarelse af eksisterende sti. Der 
henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 1 – fredningskortet - som kortudsnittet stammer fra. 
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Fredensborg Kommune 
 

Strækningen mellem Kobæk Vig og Fredensborg Slot 
Stien krydser Fredensborgvej lige syd for Kobæk bro. Herefter går den langs vejen til 
ejendommen Grønbækhus (lb. nr. 62). På denne strækning skal læhegnet øst for vejen fjernes 
i forbindelse med etablering af stien. 
Stien krydser Fredensborgvej ved Grønbækhus (lb.nr. 62) og går sydvest, langs vejen, til 
beplantningen ved Endrupvej 39. Herefter går stien mod nord langs læhegn til eksisterende 
grusvej ved Søbakkehus. Hvor eksisterende grusvej går mod nord, fortsætter stien mod vest 
over til eksisterende markvej på matr. nr. 6h Endrup By, Asminderød. På denne strækning 
krydser stien en grøft og et § 3 beskyttet engområde. Stien skal her anlægges på en sådan 
måde, at naturtyperne ikke lider skade. 
Stien følger herfra eksisterende grussti mod nordvest og går herfra langs søbredden til 
Fredensborg Søpark. På denne strækning får offentligheden mulighed for at opleve Esrum Sø 
på nært hold. I Fredensborg Søpark følger stien det eksisterende stisystem. På denne 
strækning passerer brugerne udsigtskilen mellem Esrum Sø og Fredensborg Slot. 
Mod syd er der adgang til fods gennem Fredensborg Slotspark og Sørup til Møllekrogen. 

 
Overvejelser om alternativ stiføring 
Ved Endrupvej 39 kan anvendes eksisterende grusvej mod Søbakkehus (lb. nr. 42). Denne 
placering vurderes dog at ligge for tæt på beboelsesejendommen og give for store gener for 
ejerne af Søbakkehus. 
DN har modtaget en henvendelse fra en lodsejer, der udtrykker bekymring for, hvordan den 
øgede færdsel i området vil påvirke råvildtet. DN medgiver, at en øget færdsel vil medføre 
mere forstyrrelse for råvildtet. Råvildtet er dog meget mobilt og skønnes at have rigeligt 
flugtskjul i området. Råvildtet trives i det åbne landskab på trods af forstyrrelser, og 
bestanden er på landsplan større end nogensinde før. Erfaringer viser derudover, at råvildtet 
tilvænner sig etablerede stier og veje. Endeligt vil færdsel på de nye stier kun være tilladt til 
fods. 
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Kort 5. Stiens placering i Fredensborg Kommune – Strækningen mellem Kobæk Vig og Fredensborg Slot. 
Rød stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn stiplet angiver forslag til bevarelse af eksisterende sti. 
Der henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 1 – fredningskortet - som kortudsnittet stammer fra. 

 
Strækningen mellem Sørupvej og Bramaholm Skov: 
Stien er fra Sørupvej placeret på Møllevangen, som er eksisterende grusvej. For enden af 
Møllevangen går en stikvej ned til Esrum Sø. Stikvejen er placeret i eksisterende fredning på 
eksisterende trampesti. Her er udsigt til Esrum Sø mod nord og brugeren få mulighed for at 
komme tæt på søen. 

 
Stien bevæger sig fra Møllevangen mod syd til Søgårds (lb. nr. 77) indkørsel. Stiens placering, 
øst for hækken, giver brugeren en oplevelse af det åbne landskab ud mod Hillerødvejen. 
Stien går herefter mod vest på matr. nr. 31 og 26 Sørup By, Grønholt. Stien er placeret syd for 
matrikelgrænsen for at give størst mulig privatliv til ejeren af Søgård (lb. nr. 77). 
Omkring 60 m. inde på matr. nr. 31 bevæger stien sig over et stendige ind i skoven på 
mart.nr. 3g Sørup By, Grønholt. På den måde holdes generne fra offentlighedens færden på et 
minimum for ejeren af Hillerødvej 90 (lb. nr. 76). Samtidig starter nu en anderledes oplevelse 
for stiens brugere, da man her bevæger sig ind i skoven. 
Stien bevæger sig nu mod nord i skoven. Stien er så vidt muligt placeret øst for Natura 2000 
nr. 133. Stien bevæger sig derefter mod vest og forbindes med eksisterende sti i Bramaholm 
Skov. På denne strækning går stien gennem habitatnaturtypen Elle og askeskov. Stien skal her 
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placeres under hensyntagen til skovnaturtypen. Stiens foreslås placeret på de højeste og 
tørreste områder, hvor det mest fordelagtigt i forhold til anlæg- og vedligehold. 

 
Overvejelser om alternativt stiføring: 
Der er tidligere i processen arbejdet med et stiforløb, der fra Møllevangen var placeret langs 
søen, nord for ejendommen Søgård (lb. nr. 77). En placering her vil give brugeren en tæt 
relation til Esrum Sø og samtidig følge et historisk stiforløb mellem Sørup og Stenholt Mølle. 
Dette stiforløb er dog ændret på baggrund af henvendelse fra lodsejer. En sti på denne 
placering vil ifølge lodsejer forstyrre privatlivets fred i usædvanlig høj grad. Dertil har DOF 
gjort opmærksom på, at stien på denne strækning vil forstyrre de rastende andefugle i 
fuglereservatet. 

 
DOF fraråder desuden en ny sti i Bramaholm Skov, som de mener, vil forstyrre fuglelivet. Det 
skal i den forbindelse bemærkes, at der i forvejen er stier i skoven, og at den nye sti er 
placeret således, at den sydlige og mest centrale del af Bramaholm Skov fortsat er uforstyrret. 
Alternativet til en placering i Bramaholm Skov er, at stien følger Hillerødvejen. Denne placering 
er ikke forenelig med stiens formål, og anses derfor ikke som en brugbar løsning fra DN’s side. 

 

Kort 6. Stiens placering på strækningen mellem Sørupvej og Bramaholm Skov og mellem Bramaholm 
Skov og Nødebovej. Rød stiplet linje angiver forslag til ny sti, og grøn stiplet angiver forslag til bevarelse 
af eksisterende sti. Der henvises i øvrigt til fredningsforslagets kortbilag 1 – fredningskortet - som 
kortudsnittet stammer fra. 
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Hillerød Kommune 

Strækningen mellem Bramaholm Skov og Nødebovej 
I Bramaholm Skov foreslås et mindre stykke ny sti etableret tæt på kommunegrænsen, se kort 
6. Fra Bramaholm Skov til Stenholtsvang foreslås stien at følge eksisterende sti. Fra 
Stenholtsvang mod Nødebo foreslås det at stien placeres langs Stenholtsvej. 
På denne strækning er der mulighed for at opleve kulturhistorien omkring Stenholt Mølle og 
mølledam, fuglelivet i Møllekrogen ved fugletårnet og den skønne natur i mølleengen. 
Fra Stenholtsvang går stien på den østlige side af Stenholtsvej hele vejen op til eksisterende 
sti ved Nødebovej. På denne strækning skal stien anlægges i kanten af § 3 beskyttet 
moseområde. Stien skal her anlægges under hensyntagen til naturtypen. 
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Bilag 6 - Redegørelse for gældende fredninger 
 
Dato: 01. marts 2019 
Sagsbehandler: Kaare Tvedergaard Kristensen  

 
I dette bilag redegøres der nærmere for de ni gældende fredninger omtalt i fredningsforslagets afsnit 4. Fredningerne er 
gennemført i perioden 1937 til 1993 og har primært til formål, at bevare det særlige kultur- og landbrugslandskab 
omkring Esrum Sø. 

 
Esrum Søs Omgivelser 
En stor del af oplandet omkring Esrum Sø er omfattet af fredningen "Esrum Søs Omgivelser" fra 1952. Formålet med 
fredningen er "at beskytte udsigten over søen og bevare de landskabelige skønhedsværdier, der har betydning for 
landskabet omkring søen." Fredningen omfatter strækningen langs søbredden mod nordøst fra Esrum Å til Endrup. 
Fredningen er opdelt i tre zoner med differentieret beskyttelsesgrad. 

 
Type A (100 m fra søbredden). Området skal forblive henliggende i sin nuværende tilstand. Det er navnlig forbudt: 

1. at opføre bygninger af en hver art derunder drivhuse, garager, boder eller skure, samt at anbringe andre 
indretninger, som efter nævnets skøn kan virke skæmmende, derunder ledningsmaster o.lign. 

2. at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller henkaste affald derpå. 
3. uden nævnets samtykke at fjerne eller udtynde beplantning af træer, buske og levende hegn. Især må det 

iagttages, at den ejendommelige bevoksning på søens skrænter - navnlig langs nord- og østsiden- bevares i den 
nuværende naturtilstand. 

4. uden nævnets samtykke at foretage beplantning at arealet ud over vedligeholdelse af den eksisterende. 
5. uden nævnets samtykke at anlægge stier, broer, trapper eller anden faste indretninger. 
6. at fjerne sten fra søbredden eller skænterne ned mod søen. 
7. at anbringe indretninger til drift at pelsdyravl. 

 
Med hensyn til eksisterende bebyggelse gælder: Landbrugsbygninger kan frit ændres, udvides eller ombygges efter 
landbrugets behov. Ved genopførsel efter brand og lign. skal nævnets godkendes indhentes mht. placering og 
byggemåde. Mht. andre eksisterende bygninger gælder, at enhver væsentlig ændring i eller udvidelse af bygningerne 
eller i tilfælde genopførelse af disse kræver nævnets godkendelse. 

 
Indretninger til drift af pelsdyravl må ikke anbringes og der må ikke foretages terrænændringer. 

 
Type B (100 – 300 m fra søen). På arealet må uden nævnets samtykke ingen bebyggelse eller større samlede 
beplantninger finde sted, hvorved bemærkes, at bygninger til brug for landbrug eller gartneri i almindelighed vil kunne 
forventes tilladt, men andre bygninger kun under særlige omstændigheder. Bebyggelse kræver nævnets godkendelse af 
tegninger, farver, materialer, størrelse og beliggenhedsplan. 

 
Drivhuse, garager, boder, skure samt skæmmende indretninger, såsom ledningsmaster o lign. må ikke opføres uden 
nævnets godkendelse. Indretninger til drift af pelsdyravl må ikke anbringes og der må ikke foretages terrænændringer. 

 
Type C (300 m - offentlig vej). På arealet må der ikke uden Fredningsnævnets samtykke bebygges eller foretages større 
beplantninger. Der kan forventes dispensation til bebyggelse i almindelighed bortset fra industrielle og større samlede 
bebyggelser. Bebyggelsen kræver nævnets godkendelse at tegnener, farver, materialer, størrelse og beliggenhed. Der er 
derudover forbud mod terrænregulering, tekniske anlæg og øvrig bebyggelse såsom skure, drivhuse mm. samt 
indretninger til pelsdyravl. 

 
Drivhuse, garager, boder, skure samt skæmmende indretninger, såsom ledningsmaster o lign. Må ikke opføres uden 
nævnets godkendelse. Indretninger til drift af pelsdyravl må ikke anbringes og der må ikke foretages terrænændringer. 

 
Esrum Kanal 
Vest for Esrum Kanal ligger fredningen ”Esrum Kanal”. Fredningen er fra 1937 og har til formål, at sikre 
offentligheden fri færdsel langs kanalen på matr. nr. 19a og 19c Esrumkloster, Esbønderup. Stien går langs den tidligere 
trækvej, som pramdragerne anvendte når der skulle transporteres brændsel til København. Fredningen indeholder 
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således, ud over adgangsretten, også en vigtig kulturhistorisk færtælling. Selve kanalen er dog ikke fredet. Der må uden 
Fredningsnævnets samtykke ikke anbringes hegn eller hindringer af nogen art. Kendelsen fastsætter stiens bredde til 1 
½ meter. 

 
Skovlund Træer 
Tæt på ejendommen Skovlund ligger fredningen ”Skovlund Træer”. Fredningen er fra 1940 og har til formål at bevare 
en tre ejendommelige og smukke skovpartier og bevoksninger. Der må ikke finde hugst sted, opføres bebyggelse eller 
foretages terrænændringer uden Fredningsnævnets godkendelse. 

 
Danstruplund 
Fredningen ”Danstruplund” ligger mellem Danstrup Hegn og Fredensborgvej. Det er en landskabsfredning fra 1975, 
med det primære formål at sikre området mod tilstandsændring og dermed bevare landbrugslandskabet. 

 
Bestemmelserne er bl.a. 

• Der må ikke opføres nye bygninger som ikke er nødvendige for den landbrugs- eller frilandsgartnerimæssige 
drift. Fredningen er dog ikke til hindre for et evt. overdækket svømmebassin i haven. 

• Der må ikke må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger som kan virke misprydende, herunder el- 
master. 

• Der må ikke foretages terrænændringer eller beplantninger. Undtaget er beplantninger der er absolut 
nødvendige for ejendommens drift. 

• Der må ikke ske udstykning. 
 

Derudover skal fredningen sikre offentligheden adgang til fods over matr. nr. 4a Jonstrup by, Tikøb af Danstrupvej 
mellem Danstrup Hegn og Endrupvej. 

 
Endrupgård 
Ved Endrup ligger Endrupgård fredningen. Fredningen er fra 1974 og har til formål at bevare den daværende 
arealanvendelse som landbrugsjord. 

 
Fredningen indeholder forbud mod bl.a. boder, skure, master og andre indretninger der kan virke misbrydende. 
Derudover er der forbud mod terrænændringer, beplantning og udstykning. 
Fredningen er ikke til hindre for at der, efter nærmere aftale med de påtaleberettigede parter, etableres en golfbane. I 
den forbindelse skal almenheden have ret til færdsel til fods af et stiforløb over ejendommen. 

 
Endrup By 
Mellem Endrupgård og Danstruplund fredningerne ligger den mindre fredning ”Endrup By” fra 1993. 

 
Fredningen er en status quo fredning, der skal sikre de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier i 
området. 

 
Der må ifølge fredningen ikke foretages terrænændringer, opføres bebyggelse og faste konstruktioner eller foretages 
beplantning. Sædvanlige driftsmæssige omlægninger kan foretages, med undtagelse af etablering af juletræer og 
pyntegrøntkulturer. 

 
Dronningens Kovang 
På en strækning mellem Fredensborg Slotspark og Esrum Sø er fredet ”Dronningens Kovang”. Fredningen er fra 1936 
og har til formål, at sikre udsigten fra slottet over søen. 

 
Møllekrogen 
Syd for Esrum Sø ligger fredningen ”Møllekrogen” fra 1971. Fredningens formål er hhv. natur (særligt fuglelivet), 
landskab og undervisning. 

 
I fredningen er der forbud mod yderligere bebyggelse, opstilling af faste konstruktioner, transformerstationer og andre 
skæmmende indretninger. Der er yderligere forbud mod camping, bilophugningspladser og motorbaner. Endeligt må 
dræning, afvanding og terrænændringer ikke finde sted. 
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Beplantning må kun ske efter godkendelse fra de påtaleberettigede. Undtaget er dog 2 ha grænsende op til Gribskov, 
hvor der kan dyrkes juletræer i en højde på maksimalt 3 m. 

 
Fredningen er ikke til hinder for anlæg af dambrug på 1 ha. umiddelbart nordøst for Stenholt Mølle. 

 
Sørup, Møllekrogen 
Sørup Møllekrogfredningen fra 1939 er en udsigtsfredning, som skal sikre udsigten over søen fra Hillerødvejen. 

 
I fredningen er der forbud mod bebyggelse og anbringelse af indretninger der forhindrer udsigten eller virker 
skæmmende. 

 
Udsigten til Esrum Sø er imidlertid stort set forsvundet pga. opvækst af træer. Fredningsnævnet har i 1987 forholdt sig 
til problematikken. Nævnet fandt på daværende tidspunkt anledning til at henstille til hvorvidt der for fredningen og 
tilstødende, ikke ubetydelige arealer bør rejses en fredningssag, således at udsigten mod Esrum sø genskabes. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 15. december 2021 om 

Fredning af Esrum Søs omgivelser 

i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner 

Sagsnr. FN-NSJ-057-2018F 

 

 

1. Sagens behandling 

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har den 15. marts 2019 rejst forslag om 

fredning af Esrum Søs omgivelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33, stk. 3. 

 

Fredningsforslaget omfatter arealer i Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kom-

mune og Hillerød Kommune. Det samlede fredningsareal udgør omkring 715 ha og berørte oprinde-

lig 93 lodsejere. Under sagens behandling er lb.nr. 1 – 10 samt lb.nr. 12 og 13 på lodsejerlisten ud-

gået af fredningsforslaget.  

 

Kundgørelse om fredningsforslaget er sket i Statstidende. Forslaget har endvidere været bekendt-

gjort på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside. Offentligt møde i sagen blev afholdt på 

Nødebo Kro den 22. august 2019. I forlængelse af det offentlige møde blev der foretaget besigti-

gelse i den del af fredningsområdet, der ligger i Hillerød Kommune. Der er endvidere foretaget be-

sigtigelse af de nordlige og østlige områder af fredningsområdet den 3. oktober 2019 og den 14. no-

vember 2019 samt af yderligere dele af de østlige områder den 25. marts 2021, den 15. april 2021 

og den 28. oktober 2021.  

 

Fredningsforslaget og referatet af det offentlige møde har været udsendt til lodsejere, myndigheder 

samt Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Referatet af det offentlige møde har endvidere 

været udsendt til andre interesserede, som deltog i det offentlige møde den 22. august 2019. Der er 

herefter modtaget en lang række skriftlige indlæg fra lodsejere, myndigheder og organisationer.  

 

Disse indlæg har været forelagt for forslagsstillerne, som er fremkommet med deres bemærkninger 

hertil den 31. august 2020 og som samtidig har fremsat revideret forslag til fredningsbestemmelser. 

Fredningsnævnet har tillige den 31. august 2020 modtaget miljøvurdering. Lodsejere, myndigheder 

og organisationer har fået forelagt forslagsstillernes yderligere bemærkninger, reviderede forslag til 

fredningsbestemmelser og miljøvurdering. Fredningsnævnet har herefter modtaget yderligere ind-

læg fra lodsejere, myndigheder og organisationer.  

 

Udkast til afgørelse i fredningssagen har været udsendt den 7. juli 2021. 

 

Fredningsnævnet har udsat afgørelsen i sagen til den 15. december 2021 i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 37a, stk. 3. 

 

Fredningsnævnet har samtidig med nærværende afgørelse om fredning truffet afgørelse om erstat-

ning. 
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Sagen er behandlet af dommer Morten Larsen som fredningsnævnets formand, og af medlemmerne 

Niels Olesen, der er udpeget af miljøministeren, Poul Mose Hansen, der er udpeget af Hillerød 

Kommune, Lars Starck, der er udpeget af Gribskov Kommune, Nina Uhland Kristensen, der er ud-

peget af Helsingør Kommune, og Hans Duus Jørgensen, der er udpeget af Fredensborg Kommune.   

 

2. Afgørelsens disponering 

Der er i afsnit 3 redegjort for fredningsforslagets formål. Fredningsområdets afgrænsning er angivet 

i afsnit 4. Afsnit 5 rummer en overordnet beskrivelse af området. 

 

Store dele af området er i forvejen underlagt 9 ældre fredninger. Disse er gennemgået i afsnit 6. 

Tidligere afgørelser om en søsti er omtalt i afsnit 7. 

 

Miljøvurdering er omtalt i afsnit 8 og forslag til fredningsbestemmelser i afsnit 9. 

 

De er redegjort for synspunkter fremsat af lodsejere, organisationer og myndigheder i afsnit 10.  

 

Orientering om de indkomne bemærkninger til det den 7. juli 2021 udsendte udkast till afgørelse 

fremgår af afsnit 11.  

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse findes i afsnit 12. 

 

Fredningsbestemmelser fremgår af afsnit 13 og oversigt oven, hvilke matrikelnumre, der er omfattet 

af fredningen af afsnit 14. 

 

I afsnit 15 er der henvist til den samtidig trufne erstatningsafgørelse og i afsnit 16 til klagereglerne. 

 

3. Fredningsforslagets formål 

Formålet med forslaget er at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store 

udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø og at sikre og bevare et rigt dyre- og 

planteliv.  

 

Store dele af det areal, der er omfattet af fredningsforslaget, er allerede fredet. Det er i forslaget 

gjort gældende, at de eksisterende fredninger rummer upræcise bestemmelser og savner klare for-

mål, ligesom nogle arealer er omfattet af flere fredninger. Det er derfor tillige tilsigtet, at de eksiste-

rende fredninger skal lægges sammen i én tidssvarende fredning.  

 

Der er i dag begrænset adgang for offentligheden til søens omgivelser på den nordlige, østlige og 

sydlige side. Forslaget har på den baggrund tillige til formål at forbedre offentlighedens adgang til 

søen ved at skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset de private ejendomme, 

naturen og landskabet. 

  

4. Beskrivelse af fredningsområdet 

Fredningsforslaget tager udgangspunkt i samspillet mellem Esrum Sø og landskabet omkring søen. 

Esrum Sø er Danmarks næststørste sø med et overfladeareal på 1.730 ha. og er landets vandrigeste 

sø med et vandvolumen på 233 mio. m3. I fredningsområdet nord og øst for søen er landskabet ku-

peret med skrånende terræn ned mod søen. Denne del af området er generelt holdt åbent, og der er 

gode udsigtspunkter fra Højbjerg ved Såne og på Fredensborgvej syd for Jonstrup. Fra frednings-



 

 

3 

området kan man på den vestlige side se Gribskov, der grænser direkte op til søen. I fredningsområ-

det syd for søen ved Møllekrog og Sørup er terrænet lavere. En del heraf er vådområde, der er udpe-

get som Natura 2000-område med henblik på beskyttelse af navnlig fuglelivet. Denne del af områ-

det fremtræder som søens naturlige forlængelse og overgang til den sydlige del af Gribskov.    

 

Fredningsområdet er geologisk dannet under den seneste istid og søens østlige side udgør et karak-

teristisk dødismorænelandskab. Ved afsmeltningen i istidens sidste fase blev den største klump dø-

dis efterladt, hvor Esrum sø ligger i dag. Der er tale om et af landets største dødishuller. Søen har 

form som en kasserolle med stejle skrænter ved bredden og en flad bund. Søen har en dybde på 18-

22 m.  

 

Fredningsområdet rummer navnlig et værdifuldt fugleliv. Blandt de almindelige arter ses bl.a. blis-

høne, gråand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane, skarv, hvinand og isfugl. I de senere år er 

der endvidere i stigende omfang set havørne omkring søen. Der er en række naturtyper, såsom enge, 

overdrev og moser, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse arealer udgør i alt omkring 

79 ha. De er beliggende som vist på forslagets kortbilag 2. Der er moser i den nordlige del af områ-

det ved Søbrinken, den østlige del i Kobæk Vig og i den sydlige del i Møllekrogen.  

 

Natura 2000 er betegnelsen for naturbeskyttelsesområder i EU. Områderne skal medvirke til at be-

vare og beskytte naturtyper og truede plante- og dyrearter. Esrum Sø er en del af Natura 2000 om-

råde nr. 133 ”Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.”      

 

Nord for søen findes en engstrækning omkring Esrum Å, der strækker sig fra søen mod nord til Es-

rum Kloster. Esrum Å udgør udløbet fra søen. Engen afgræsses og åen omkranses af elletræer. Syd 

for søen er der naturværdier i eng og moseområderne ved Møllekrogen. Der har tidligere været tør-

vegravning i området, hvilket har efterladt små søer, der er rasteplads for vandfugle. De afvekslende 

enge ved Stenholtsvej afgræsses af kreaturer. Engene er vækststed for bl.a. orkidéarterne kødfarvet 

gøgeurt, skovgøgeurt, maj gøgeurt, skovgøgelilje og gul engblomme. Langs den sydlige grænse af 

det område, der er omfattet af fredningsforslaget, løber Følstrup Bæk. Bækken var tidligere forsy-

ningskilde for driften af Stenholt Mølle. Det samme gjaldt Egelundsbækken, Hjortedamsbækken og 

Skallerød-Pederstrupbækken. Følstrup Bækken er Esrum Søs største tilløb og meget ren. I et samar-

bejde mellem lodsejerne og Hillerød Kommune er bækken blevet genslynget på strækningen mel-

lem mølledammen og søen. 

 

Der er indgået flere naturplejeaftaler i området. Naturstyrelsen står for driften af arealerne vest for 

Stenholt Mølle, der ejes af Dansk Tennisfond, og af arealer ved Esrum Mølle og Kloster, der er 

statsejede. Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune har indgået plejeaftaler om henholdsvis 

Stenholt Mølleeng og Kobæk Vig. 

  

Området omkring Esrum Sø rummer en rig kulturhistorie. Området har været beboet og anvendt i 

hvert fald fra stenalderen. Der er også spor fra vikingetiden, og det antages, at Nødebo og Tikøb er 

anlagt i denne periode. Ved Nødebo Holt findes et voldanlæg fra omkring år 1000. Esrum Kloster er 

anlagt i 1151 og udgjorde i middelalderen det største bygningskompleks i landet. I sin storhedstid 

havde klosteret omkring 300 gårde i området. Klosteret og dets besiddelser overgik efter reformati-

onen til kronen. Ned til søen ligger Fredensborg Slot, der blev indviet i 1722. 

 

5. Planforhold 

Fredningsområdet er beliggende i landzone. Arealerne langs Esrum Sø er omfattet af naturbeskyt-

telseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen. En række områder er omfattet af naturbeskyttelsesloves § 



 

 

4 

17 om skovbeskyttelseslinjen, og enkelte områder er omfattet af reglen om fortidsmindebeskyttel-

seslinjen i naturbeskyttelseslovens § 18. 

 

I Fingerplan 2017 er udlagt en rekreativ sti rundt om Esrum Sø. Udpegningen er en planlægnings-

mæssig arealreservation, der skal respekteres i den kommunale planlægning.  

I 2017 er der truffet beslutning om, at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Fra den kommunale planlægning kan fremhæves følgende: 

 

Gribskov Kommune  

 

Kommuneplan 2009 – 2021 indeholder en intention om etablering af Esrum Søsti som en del af 

”Grøn og Blå struktur”. Hele fredningsområdet er anerkendt som bevaringsværdigt landskab, værdi-

fuldt kulturmiljø og skovrejsning er uønsket. Området vest for Esrum Kanal er anset som særligt 

beskyttelsesværdigt. 

 

Helsingør Kommune 

 

Landskabet er udpeget som kommunens mest karakteristiske og sårbare. Landskabsformationerne 

ned mod Esrum Sø er blandt kommunens højst prioriterede landskaber. Kommuneplan 2013 – 2025 

rummer en intention om, at stiforløbet rundt om søen etableres. 

 

Fredensborg Kommune  

 

Kommuneplanen indeholder vision om et stiforløb rundt om søen. Fredningsområdet ligger inden 

for udpegningen ”værdifuldt landskab”. 

 

Hillerød Kommune 

 

Kommuneplan 2017 rummer en sti langs søen, og det fremgår, at et sammenhængende rundt stinet 

om Esrum Sø er højt prioriteret. 

 

6. Afgrænsning af fredningsområdet. Tidligere fredninger 

Overordnet er arealerne, der er omfattet af fredningsforslaget, afgrænset af søbredden mod nord, 

vest og syd. Selve søen indgår ikke i fredningsforslaget. Gribskov, der er beliggende vest for søen, 

og arealerne ved Fredensborg Slot, Sørup og Nødebo indgår heller ikke i forslaget. Den nærmere 

afgrænsning af forslagsområdet fremgår af det med forslaget fremsendte kort og af lodsejerlisten. 

 

En væsentlig del af det område, som er omfattet af fredningsforslaget, er allerede fredet. Der er så-

ledes følgende ni eksisterende fredninger i området: 

 

I den sydlige del af området findes fredningerne vedrørende Sørup-Møllekrogen og Møllekrogen.  

Øst og nord for søen findes tre store fredninger: Esrum Søs Omgivelser, Endrupgård og Danstrup-

lund. Fredningen af Endrup By knytter sig til disse store fredninger.  

 

Endelig findes øst for søen de ældre fredninger vedrørende Dronningens Kovang, Skovlund Træer 

og nord for søen fredning vedrørende sti langs Esrum Kanal. 

 

Sørup, Møllekrogen – Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune        
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Fredningen følger af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts fredningskreds af 7. september 1938 

og Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1939. Sagen angår bevaring af udsigten over Es-

rum Sø fra landevejen Hillerød-Fredensborg. Det hedder i fredningsnævnets kendelse bl.a.: ”Fra 

Landevejen Hillerød-Fredensborg har man paa en Strækning mellem Skovene Stenholt Vang og 

Grønholt Vang Udsigt over Esrum Sø, der ligger 3-400 m mod Nord. Denne udsigt åbner sig, når 

man har passeret den tidligere Skovridergaard Porthus, og hører op lidt før, man naar Vejen, der går 

til Sørup. Man ser en Del af Bugten ”Møllekrogen” med Skoven Nødebo Holt paa modsat Bred, og 

ud over Sørup By ser man over søens flade den dens østlige og nordlige Bredder. – Denne Udsigt er 

ikke sammenhængende, dels paa grund af Højde i Terrænet, dels paa Grund af bebyggelse i Nærhe-

den af Søen, og er forskellig, eftersom man kommer øst eller vest fra.” 

 

Baggrunden for fredningen var, at man ønskede at sikre udsigten over søen. Det blev derfor be-

stemt, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må opføres nogen bygning eller andet, der for-

ringer Udsigten eller som kan virke skæmmende. Fredningsnævnet kan forlange beplantning ned-

skåret, hvis den efter nævnets skøn tager for meget af udsigten.  

 

Det fremgår af fredningskendelsen, at fredningsområdet udgør ca. 11,6 ha. Det omfattede matr. 4 c 

og 4 i Stenholt Vang, Nødebo, samt matr.nr. 2 p, 3 a, 3 ab,3 ac, 3 h, 3 g, 3 ø Sørup By, Grønholt. 

Udsigten til Esrum Sø fra vejen mellem Hillerød og Fredensborg er i dag forsvundet. Frednings-

nævnet henstillede i 1987, at der blev rejst en fredningssag med henblik på genskabelse af udsigten 

over søen.  

 

Møllekrogen – Hillerød Kommune 

 

Fredningen er fastsat i kendelse af 5. maj 1971 afsagt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts 

nordlige fredningskreds. Kendelsen angår et område sydvest for Esrum Sø. Oprindelig var området 

en del af søen, men vandstandssænkning og tilgroning førte til, at området kom til at fremtræde som 

søens naturlige landskabelige forlængelse mod sydvest. Arealet henligger med store vandflader og 

er i kendelsen beskrevet som et af de bedste ande-, vade- og sumpfugleterræner i Nordsjælland.  

Der er i fredningen forbud mod bebyggelse, opstilling af faste konstruktioner, transformerstationer 

og andre skæmmende indretninger. Der er endvidere forbud mod camping, bilophugningspladser 

samt motorbaner. Terrænændringer må ikke finde sted. 

 

Det fremgår af fredningskendelsen, at fredningsområdet udgør ca. 50 ha. Det omfatter matr.nr. 3 o, 

4 f, 6 i, 7 d, 8 æ Nødebo By, Nødebo, 4 ø, 4 l, 4 r, 5 a, 5 b Stenholtsvang, Nødebo, og 1 a Søndre 

Gribskov, Nødebo.  

 

Esrum Søs omgivelser – Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Gribskov Kommune 

 

Den oprindelige fredning af Esrum Søs omgivelser er fastsat ved kendelse af 16. juli 1949 fra Fred-

ningsnævnet for Frederiksborg Amts nordlige fredningskreds og ved Overfredningsnævnets ken-

delse af 11. marts 1952. Planerne for fredningen blev lagt allerede i begyndelsen af 40´erne, og for-

slaget om fredning blev fremsat efter at have været forelagt for Statsministeriet. Fredningen omfat-

ter store arealer fra Endrup langs søbredden mod nordvest til Esrum Å. Formålet med fredningen er, 

”at beskytte udsigten over søen og bevare landskabelige skønhedsværdier, der har betydning for 

landskabet omkring søen”. Fredningen er opdelt i tre zoner med varierende beskyttelsesgrad.  

 

Type A omfatter området inden for en afstand af 100 m fra søbredden. Dette område skal forblive 

henliggende i den oprindelige tilstand. Landbrugsbygninger kan ændres, udvides, ombygges eller 

ombygges efter landbrugets behov. Andre bygningsmæssige foranstaltninger kræver tilladelse fra 
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fredningsnævnet. Indretninger til pelsdyravl må ikke placeres i denne zone, og der må ikke foreta-

ges terrænændringer. 

 

Type B omfatter området i en afstand på mellem 100 m og 300 m fra søbredden. Der må ikke opfø-

res større bebyggelse eller foretages større beplantninger uden tilladelse fra fredningsnævnet, der 

med hensyn til bebyggelse kan stille krav vedrørende farve, materialevalg størrelse og beliggenhed. 

Der må helle ikke i denne zone placeres indretninger til pelsdyravl eller foretages terrænændringer.  

 

Type C omfatter området beliggende mellem 300 m fra søbredden og offentlig vej. Der må ikke op-

føres skæmmende indretninger såsom ledningsmaster o.lign. eller drivhuse, garager, boder, skure 

uden tilladelse fra fredningsnævnet. Der gælder de samme restriktioner med hensyn til terrænæn-

dringer og pelsdyravl som i de andre zoner. 

 

Fredningen indeholder endvidere bl.a. særlige bestemmelser for de ejendomme i Esrum, som er be-

liggende nær Esrum Kloster for at sikre ruinrester under terræn. 

 

Helsingør Kommune har udarbejdet en plejeplan for et delområde i fredningen Esrum Søs omgivel-

ser. Formålet med plejeplanen er at genskabe udsigten ud over landskabet og Esrum Sø fra Harres-

højvej i området mellem Harreshøjvej og Esrum Søvej. 

 

Danstruplund – Helsingør Kommune      

 

Fredning af Danstruplund er sket ved kendelse af 1. oktober 1974 fra Fredningsnævnet for Frede-

riksborg Amts nordlige og Overfredningsnævnets kendelse af 30. maj 1975. Af fredningsnævnets 

kendelse fremgår bl.a.: ”Ejendommen rummer nogle af de smukkeste landskabspartier i den fred-

ningsværdige egn, og den grænser mod vest til Esrum Sø- fredningen (overfredningsnævnets ken-

delse af 11. marts 1952), mod syd til Endrup Hegn og mod øst bl.a. op ril Danstrup Hegn, således at 

den samtidig danner en forbindelse mellem væsentlige landskabselementer.” Fredningens formål er 

at bevare at bevare områdets tilstand, og således at anvendelsen som landbrugsarealer opretholdes. 

 

Fredningsområdet er på ca. 163 ha. Det omfatter matr.nr. 3 g Jonstrup by, Tikøb, og matr.nr. 3 a Ll. 

Esbønderup by, Tikøb, matr.nr. 4 a Ll. Esbønderup By, Tikøb, matr.nr. 3 c og 4 a Jonstrup by, 

Tikøb, matr.nr. 7 a, 7 b, 7 I og 8 a Endrup by, Asminderød. 

 

Endrupgård – Fredensborg Kommune 

 

Fredning af Endrupgård er bestemt ved kendelse af 10. oktober 1974 fra Fredningsnævnet for Fre-

deriksborg Amts nordlige fredningskreds. Baggrunden for fredningen var, at der forelå en ansøg-

ning om tilladelse til anlæg af en golfbane på arealer, der hørte under Endrupgård. Fredningsplanud-

valget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter rejste i den anledning fredningssag med 

henblik på bevarelse af tilstanden på arealerne, og således at de også fremover skulle benyttes som 

landbrugsarealer. Det blev dog samtidig anført, at fredningen ikke skulle være til hinder for anlæg 

af 18-hullers golfbane. Fredningsforslaget, der knyttede sig Danstruplund-fredningen blev taget til 

følge, herunder således at der kunne anlægges golfbane som ansøgt. Golfbanen blev dog aldrig an-

lagt. Det er efter fredningsbestemmelserne forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves i forbin-

delse med ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringes boder, skure eller an-

dre indretninger, der efter nævnets skøn kan virke misprydende. 

 

Fredningsområdet er på 79,5 ha. Det omfatter matr.nr. 2 q, 3 a, 4 a, 4 l, 6 a, 6 h, 23 og 24 b Endrup 

by, Asminderød, og del af matr.nr. 1 g og 1 f Fredensborg by, Asminderød. 
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Endrup by – Fredensborg Kommune 

 

Fredning af Endrup by er sket ved kendelse af 25. maj 1992 fra Fredningsnævnet for Frederiksborg 

Amts nordlige fredningskreds og ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. april 1993. Frednings-

området er beliggende op til og øst for landevej nr. 531 på en strækning, hvor vejen løber tæt langs 

Esrum Sø. Formålet med fredningen er at friholde området for ny bebyggelse og bymæssige anlæg, 

men jordbrugsmæssige nødvendige bygninger og anlæg bør placeres under hensyntagen til de land-

skabelige forhold. Området var i de offentlige planer anset som et værdifuldt landskab og en biolo-

gisk spredningskorridor, som i videst muligt omfang skulle beskyttes. Det er anført i fredningsnæv-

nets kendelse, at området var beliggende som eneste ikke-fredede område mellem tre store frednin-

ger: Esrum Sø-fredningen samt fredningerne af Endrupgård og Danstruplund. Det er endvidere an-

ført, at baggrunden for forslaget om fredning af området var, at ejeren af en ejendom i området øn-

skede at opføre en ridehal på 3.500 m2. Det var forslagsstilleren, Frederiksborg Amt, vurderet, at en 

sådan bygning ”må skønnes at virke voldsomt dominerende i dette i landskabelig henseende meget 

følsomme område.”   

 

Fredningsområdet er på ca. 2 ha. del af matr.nr. 13 a Endrup by, Asminderød, og matr.nr. 13 b En-

drup by, Asminderød.    

 

Dronningens Kovang – Fredensborg Kommune 

 

Fredning af Dronningens Kovang i Fredensborg er sket ved kendelse afsagt af Fredningsnævnet for 

Frederiksborg Amtsrådskreds den 14. november 1935 og Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 

1936.  Fredningsområdet er beliggende umiddelbart nord for Fredensborg Slots haveanlæg. Der er 

tale om en udsigtsfredning, som har til formål at sikre udsigten fra Fredensborg Slot ad Brede Allé 

og ud over søen. Det hedder bl.a. i fredningsnævnets kendelse: ”Denne udsigt er fremdeles ualmin-

delig smuk og ejendommelig, og haven foran Slottet vilde uden denne Udsigt have ringere Skøn-

hedsværdi.” Der må efter fredningskendelsens indhold ikke opføres bygninger, foretages beplant-

ning eller anbringes nogen indretning, som gør indgreb i udsigten.  

 

Fredningen omfatter dele af matr.nr. 1 ab, 1 aa Fredensborg By, Asminderød, matr. 7000aa, 7000u 

og 7000ab Fredensborg By, Asminderød, og matr.nr. 1 ø, 1 æ, 1 bg, 1 bf, 1 z, 1 ac og 1 bh Fredens-

borg By, Asminderød. 

 

Skovlund Træer – Helsingør Kommune  

 

Fredningen er fra 1940 og har til formål at bevare tre skovpartier ved ejendommen Skovlund. Der 

må ikke finde hugst sted, opføres bebyggelse eller foretages terrænændring uden fredningsnævnets 

godkendelse. 

 

Esrum Kanal – Gribskov Kommune 

 

Fredningen af Esrum Kanal er bestemt ved Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsrådskreds ken-

delse af 21. juli 1937. Esrum Kanal var blevet anlagt i begyndelsen af attenhundredetallet fra Esrum 

Sø til Kattegat ved Villingebæk. Formålet var at etablere en vandvej for transport af tømmer fra 

Gribskov til udskibning ved Villingebæk mod København. Fra slutningen af attenhundredetallet 

blev transporten overtaget af Gribskovbanen, og kanalen gik ud af brug. På den vestlige side af ka-

nalen forefandtes over en strækning på ca. 1,5 km en rabat, som tidligere havde været pramdrager-

vej. Vejen var senere blevet brugt offentligheden som adgangssti til søen. Ejeren af Esrumgård 
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havde imidlertid spærret stien af hensyn til græsgang for sin kvægdrift. Formålet med fredningen er 

at sikre offentligheden fri færdsel langs kanalen mod søen. Det fremgår af kendelsen, at ”Sogneraa-

det har Ret til at holde Orden paa Stien og fastsætte dens bredde, der skal være 1½ m”. 

 

Fredningsområdet omfatter dele af matr.nr. 19 a og 19 c Esrum Kloster, Esbønderup.  

  

7. Tidligere afgørelser om sti 

Fredningsnævnet for Nordsjælland traf den 3. september 2007 om et stiforløb ved Esrum Sø i Hel-

singør, Fredensborg og Gribskov Kommuner. Frederiksborg Amt havde efter gennemførelse af en 

række åstedsforretninger den 14. december 2006 vedtaget at foretage ekspropriation til stianlægget i 

overensstemmelse med ekspropriationskommissionens anbefalinger på baggrund af åstedsforretnin-

gerne. Ekspropriationsforretningen blev påklaget til Vejdirektoratet. 

 

Frederiksborg Amt blev sammen med de øvrige amter nedlagt ved udgangen 2006 og stiprojektet 

blev overdraget til Skov- og Naturstyrelsen som et led i delingsaftalen mellem stat, regioner og 

kommuner i forbindelse med strukturreformen. Fredningsnævnet behandlede sagen som en sag om 

dispensation fra fredningen af Esrum Søs omgivelser og fredningen af Endrupgaard. Det blev oplyst 

under sagen, at der allerede ved de indledende drøftelser om fredning af Esrum Søs omgivelser 

havde været indgående overvejelser om anlæg af gang- og cykelsti langs søen. Der var fremlagt no-

tat om stiens konsekvenser for Natura 2000 og havørn. Ifølge DOF havde pynten vest for Skovlund 

i mange år været overnatningssted for havørne. DOF oplyste endvidere, at havørne kræver en for-

styrrelsesfri zone på mindst 300 m rundt om et redetræ for at kunne yngle med succes. Frednings-

nævnet foretog besigtigelser den 12., 13. og 25. juni 2007. Under disse blev det drøftet bl.a., om det 

ansøgte tracé på visse strækninger var placeret for tæt på skrænten mod søen.  

 

Fredningsnævnet anførte i sin afgørelse, at det havde været ønskeligt, at sagen efter sin størrelse og 

kompleksitet havde været anlagt som en egentlig fredningssag, men nævnet fandt dog ikke af denne 

grund at skulle kunne afskære nævnet fra at behandle sagen som en sag om, hvorvidt der kunne 

meddeles dispensation. Nævnet lagde til grund, at det ansøgte ikke stred mod fredningernes formål 

eller mod udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1 og 2.  Nævnet bemærkede i øvrigt, at endelig dispensation forudsatte, at stien 

blev anlagt på det areal, der var eksproprieret, og at den påklagede ekspropriationsbeslutning ikke 

blev ophævet ved endelig afgørelse.  

 

Alle tre medlemmer for så vidt angår Fredensborg Kommune og et flertal med hensyn til Helsingør 

og Gribskov Kommuner udtalte bl.a., at udgangspunktet for en rekreativ sti rundt om en sø må 

være, at stien løber langs med søen, og fandt at den foreslåede rute ikke indebar betydelige gener 

for natur- og dyreliv. De gav herefter tilladelse til det ansøgte med to undtagelser. For at undgå at 

beskadige bredder og skrænter ved Såne og tillige af sikkerhedsmæssige grunden fandtes det nød-

vendigt at flytte tracéet et antal meter uden for det eksproprierede areal. For så vidt angå et stykke 

af stien ved matr.nr. 17 Endrup By, Asminderød, havde der været drøftelser vedrørende et trakfik-

sikkerhedsmæssigt problem, uden at der var draget en konklusion. Der blev derfor alene givet prin-

ciptilladelse for så vidt angik denne strækning. 

 

Med hensyn til de strækninger, der gik gennem Gribskov Kommune og Helsingør Kommune, ud-

talte et mindretal for så vidt angik hver af disse kommuner at ville medføre betydelige gener for en 

række lodsejere og dyreliv, herunder havørne, at stien skulle ligge så tæt på søen. Da stien skulle 

være sammenhængende indstillede disse mindretal, uanset at det ansøgte forløb ville være accepta-

belt på enkelte ejendomme, at give afslag på hele dispensationsansøgningen. 
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Fredningsnævnet for Nordsjælland traf herefter den 3. september 2007 afgørelse efter stemmeafgiv-

ningen og meddelte tilladelse, herunder til dels principtilladelse. Naturklagenævnet stadfæstede 

fredningsnævnets afgørelse den 14. juli 2008. 

 

Vejdirektoratet tilsidesatte i en afgørelse af 7. november 2008 ekspropriationsafgørelsen af 14. de-

cember 2006 som ugyldig. Direktoratet anførte i sin afgørelse, der også omfattede en sti langs Ar-

resø, bl.a.:  

 

”…  

 

Esrum Sø                                                                                                                                                                                            

Fredningsnævnet har i sin kendelse af 3. september 2007 afvist, at der kan anlægges en sti på det 

eksproprierede areal på ejendommene, matr.nr. 5a, 5b og 1 e Såne By, Tikøb, samt matr.nr. 2b Jon-

strup By, Tikøb. Ifølge nævnet kræver anlæg af en sti på ejendommene en ny stiføring uden for det 

eksproprierede areal.   

 

... 

 

Konklusion                                                                                                                                                                                                   

Vi kan på den baggrund konstatere, at stiprojektet om Esrum Sø og Arresø, ikke kan gennemføres 

som forudsat i ekspropriationsbeslutningerne af 14. december 2006. 

 

Allerede fordi formålet med Frederiksborg Amts ekspropriationsbeslutninger ikke kan realiseres, og 

dermed ikke har været nødvendige, tilsidesætter vi dem begge som ugyldige.” 

 

Der var herefter ikke nogen ekspropriation af arealer til brug for et stitracé, og stien kunne derfor 

ikke anlægges. 

 

8. Miljøvurdering  

Der er fremlagt miljøvurdering af 31. august 2020 udarbejdet af forslagsstillerne. Miljøvurderingen 

er nærmere omtalt under afgørelsens pkt. 11. Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse.  

 

9. Forslag til fredningsbestemmelser 

Fredningsforslaget var ledsaget af fredningsbestemmelser. Lodsejere og myndigheder m.fl. har på 

det offentlige møde den 22. august 2019 og senere i skriftlig form i tiden frem til den 1. januar 2020 

fremsat bemærkninger til fredningsforslaget. Forslagsstillerne har den 31. august 2020 kommenteret 

de fremkomne indlæg og har herefter fremsat nyt forslag til fredningsbestemmelser, der rummer en 

række ændringer af det oprindelige forslag. I tiden frem til omkring den 1. januar 2021 har fred-

ningsnævnet herefter modtaget en række indlæg fra lodsejere og myndigheder m.fl. 

 

I det reviderede fredningsforslag er ejendommene lb.nr. nr. 1-10 og 12-13 udgået. Ejendommene er 

beliggende i Esrum by.  

 

       10. Bemærkninger og indsigelser til fredningsforslaget                                                                                                      
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Alle indkomne indlæg er indgået i sagens behandling.  Det neden for givne sammendrag af frem-

komne synspunkter er koncentreret om de indlæg, der er fremkommet efter at det reviderede forslag 

til fredningsbestemmelser er fremsat. Der er i relevant omfang medtaget tidligere indkomne indlæg.  

 

Lodsejere 

 

Morten Mathiesen, lb.nr. 81, Hillerød Kommune, har den 27. oktober 2020 anført, at han egentlig er 

tilhænger af fredningsprojektet og en sti rundt om søen. Han mener dog ikke, at han er blevet hørt, 

men kun ignoreret under sagen. Han har herved anført, at der bliver eksproprieret jord fra Stenholts-

vej 11 og 13, uden at jorden bliver værdiansat. Der er tale om en krænkelse af den private ejen-

domsret, som kun kan ske mod erstatning. Han finder, at stien burde gå på den anden side af Sten-

holtsvej, der ejes af Dansk Tennisfond, lb.nr. 80. Der er mere natur på den side af vejen, hvilket vil 

give en bedre oplevelse for personer, der benytter stien, og mindre gene for beboerne. 

 

Morten Mathiesen har tidligere den 30. november 2019 afgivet indlæg i sagen sammen med Dansk 

Tennisfond, lb.nr. 80, Hillerød Kommune, Vivian Petersen, lb.nr. 84, Hillerød Kommune, og lb.nr. 

91 Gunver Elisabeth Nielsen, Fredensborg Kommune. Det er heri anført, at man ikke på noget tids-

punkt – hverken af Hillerød Kommune, Danmarks    Naturfredningsforening eller af andre - er ble-

vet hørt over forslaget om anlæg af en gang-/cykelsti.   

 

Dansk Tennisfond, lb.nr. 80, Hillerød Kommune, v/formand Poul Flemming Hansen, har i et indlæg 

af 2. december 2019 anført, at fondens arealer helt overvejende er omfattet af en eksisterende fred-

ning fra 1971. Det fremgår af fundatsens § 4, stk. 1, b, at fondens indtægter skal anvendes til hjælp 

bl.a. for naturfredningsformål. Det er på den baggrund gjort gældende, at udvidelse af den eksiste-

rende fredning ikke kan gennemføres, da Dansk Tennis Fond har naturfredning som et af sine for-

mål, og da fonden ikke har givet afkald på erstatning. For så vidt angår stien, som foreslås anlagt 

langs Stenholtsvej, er det gjort gældende, at de arealerhvervelser, der er nødvendige herfor, henhø-

rer under lov om offentlige veje.  

 

Bjørn Svendsen, lb.nr. 79, Hillerød Kommune, har i sit oprindelige indlæg af 1. december 2019 an-

modet om, at et areal på 400 m2 bør udtages af fredningen, da der på arealet er indkørsel, parke-

ringsplads, gårdsplads, værkstedsbygning og carport. I sit indlæg af 3. januar 2021 har han noteret 

sig, at forslagsstillerne enige i, at 150 m2 udgår, men har under henvisning til de faktiske forhold 

fastholdt, at de anmodede 400 m2 udgår, da der ellers vil blive tale om uhensigtsmæssige forhold, 

bl.a. med bygninger, der dels ligger inden for og dels uden for fredningen. 

 

Agrovi har på vegne af lb.nr. 78, Dansk Arbejdsgiverforening, Hillerød Kommune, anført, at for-

eningens ejendom Egelund Slot anvendes som mødested og til kurser og konferencer. Arbejdsgiver-

foreningen er stolte over at kunne tilbyde sine besøgende de dejlige og naturskønne omgivelser, 

herunder arealerne ned til og udsigten over Esrum Sø. Arbejdsgiverforeningen bakker generelt op 

om fredningens formål og indhold og har på eget initiativ anlagt et stisystem på de fredede arealer. 

Det er oplevet at fodgængere på disse stier bliver verbalt forulempet af cyklister. Der bakkes derfor 

op om, at færdsel på stierne kun vil være tilladt til fods. 

 

Men4549 Holding, lb.nr. 77, v/Michael Eriksen, Fredensborg Kommune, har i et indlæg af 22. de-

cember 2020 henholdt sig til sine tidligere bemærkninger i sagen og har tilføjet, at det reviderede 

forslag ikke overraskende kun rummer ret begrænsede ændringer af mere eller mindre kosmetisk 

karakter, således at det reviderede forslag i gennemgående træk er identisk med det tidligere oplæg.  
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Han har anført, at det efter de mange indlæg i sagen kan konstateres, at der er meget lille opbakning 

til forslaget. En meget stor majoritet af lodsejere har væsentlige indsigelser mod forslaget. Kun Hil-

lerød Kommune af de fire kommuner, som forslaget omfatter, støtter forslaget. Støtten hviler på 1 

stemme, og således det spinklest mulige flertal. Endvidere er Dansk Ornitologisk Forening og 

Landbrugere i Kongernes Nordsjælland modstandere af forslaget om et stiforløb. Danmarks Natur-

fredningsforening har 130.000 medlemmer, hvilket svarer til 2% af befolkningen. Det er uvist, hvor 

stor en andel af disse, der står bag forslaget. Han finder det relevant at få oplyst, hvordan ledelsen 

og bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening stiller sig til forslaget. Der kan stilles endvidere 

stilles spørgsmålstegn ved miljøvurderingen. Der er ingen konkrete væsentlighedsvurderinger, men 

alene henvisning til at dette vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning. Miljø-

vurderingen er udarbejdet af forslagsstiller, men der burde foreligge en uvildig miljøvurdering. 

Der er allerede rigelig adgang for offentligheden til at nyde naturen i og omkring Esrum Sø. Det er 

derfor ikke rigtigt, at offentlighedens adgang til søen er begrænset. Hvis adgangen til søen ønskes 

udvidet, kan Danmarks Naturfredningsforening gå i dialog med de enkelte kommuner med henblik 

på ordninger indgået på frivillig basis. Der foreligger ikke en tilfredsstillende belysning af, hvad det 

vil koste at anlægge og vedligeholde den foreslåede sti. Der er alene givet ukonkrete besvarelser 

herom fra Danmarks Naturfredningsforening, der ikke selv på nogen bidrager til at dække udgif-

terne. Det bliver derfor den lokale befolkning, der kommer til at bære disse udgifter som ukendte 

fremtidige byrder. Forslaget om stiforløb over privat grund er endvidere grundlovsstridigt. Efter 

grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig og afståelse kan kun ske ved lov og mod fuldstæn-

dig erstatning.  

 

Han har generelt anført, at der ikke tale om en nyfredning bortset fra af nogle randområder.  

 

Om sin egen ejendom har Michael Eriksen navnlig anført, at den allerede er fredet i betragtelig 

grad, og at udvidelsen af fredningen vedrører nogle randområder i forhold til Esrum Sø. Hans ejen-

dom på 14,5 ha kan groft sagt opdeles i to dele. Område A ligger mellem 0 og 200 m fra søen og 

består udelukkende af mark og skov, der allerede er underlagt en række fredningsbestemmelser og 

søbeskyttelseslinjen. Område B ligger mellem 2 og 400 m fra søen og består af hus med have, veje, 

græsplæner et mindre markområde og skov. Dette område har efter sin beliggenhed ikke mere med 

Esrum Sø end med Hillerødvejen at gøre. Han foreslår, at område B holdes ude af fredningen.  

 

Danmarks Naturfrednings forenings synspunkt om, at nåletræsbevoksningen på matr.nr. 3 am Sørup 

By, Grønholt, er i strid med den eksisterende fredning, er ikke rigtigt, og foreningen har i øvrigt 

ikke kompetence til at afgøre dette spørgsmål. Den eksisterende fredning er – om end områdedefini-

tionen er uklar – en udsigtsfredning. Danmarks Naturfredningsforening har dog anerkendt, at træ-

erne langs Hillerødvejen ikke skal fældes. Formålet med den eksisterende fredning kan derfor ikke 

opretholdes, og nåletræsbevoksningen er derfor ikke i strid med den eksisterende fredning. Han kan 

i øvrigt tilslutte sig, at den gamle brandvej mellem Møllevangen og Esrum Sø udgår. Anlæggelsen 

af den foreslåede sti i en bredde på 2 m med fast bund og rabat samt skilte, broer og låger lyder 

mere som et større anlægsarbejde end et naturfremmende projekt.      

 

Ejere og beboere på Møllevangen, Birgit og Ole Mark, lb.nr. 68, Marianne Drachmann og Brian 

Mouridsen, lb.nr. 69, Ulrik von Voss, lb.nr. 71A, Christina Krøyer og Peter Toft, lb.nr. 71B, Sys og 

Søren Barkholt, lb.nr. 72, og Simon Frank, lb.nr. 73, Fredensborg Kommune er fremkommet med 

indlæg ved breve af 25. december og 30. december 2020. De har navnlig gjort indsigelse mod, at 

der etableres trampesti på en eksisterende stikvej/gammel brandvej mellem Møllevangen og Esrum 

Sø, og har påpeget at Danmarks Naturfredningsforening i sit høringssvar tiltræder, at denne del af 

den foreslåede sti kan udgå af forslaget, hvis stiforslaget findes for omfattende. Brandvejen er en 
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reminiscens fra gamle dage, da brandbiler skulle hente vand i søen. Nu er der en brandhane på Møl-

levangen. Brandvejen bruges derfor ikke mere og er tilgroet og ufremkommelig.  

 

Der blev tidligt i processen arbejdet med et stiforløb fra Møllevangen langs søen nord for ejendom-

men Søgård og videre mod Stenholt Mølle. Dette stiforløb blev ændret, fordi det ville forstyrre pri-

vatlivets fred. Det er det samme, der vil gælde, hvis den gamle brandvej fastholdes som sti, da den 

ender blindt i lodsejernes baghaver. Den eksisterende trampesti fører til et bevokset sumpkrat mel-

lem søen og ejerlavet, hvor eneste reelle adgang til søen er via lodsejernes bådebroer. Øget trafik og 

ophold på broerne vil være forstyrrende for lodsejerne og de rastende andefugle. Folk kan i øvrigt 

kunne til skade ved at bevæge sig i det sumpede område, og lodsejerne ønsker ikke at blev holdt an-

svarlige for personskader og andet, fordi udefrakommende færdes på området. I modsat fald vil der 

blive kræve erstatning for udgifter til indhegning m.v. og for tab af herlighedsværdi.    

 

Advokat Marlene Hannibal har den 18. december 2020 afgivet indlæg på vegne af Mads Hartvig 

Jensen, lb.nr. 64, Kurt Holmsted, lb.nr. 42, Malou Skeel, lb.nr. 27, Stone Grange ApS, lb.nr. 56, 

Carl og Sindet Bruun, lb.nr. 15 og 62, Peter Neergaard, lb.nr. 53, Rikke og Tinus Bang Christensen, 

lb.nr. 44, Helle Wallevik, lb.nr. 51 og 52, og Lise-Lotte Kähler, lb.nr. 37. Disse lodsejeres ejen-

domme er beliggende i Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner. 

 

Advokat Marlene Hannibal har på vegne af de anførte lodsejere fastholdt, at fredningsforslaget bør 

afvises, og at der kræves fuld erstatning, hvis det tages til følge. Der er tale om liebhaverejen-

domme, og at det skal ved fastsættelsen af erstatningen inddrages, at fredningen vil indebære tab af 

herlighedsværdi. Det reviderede fredningsforslag rummer en række skærpelser i forhold til det op-

rindelige forslag. Disse skærpelser er unødvendige for at tilgodese formålet om at bevare udsigten 

over Esrum Søs omgivelser. Fredningsnævnet skal foretage en samlet vurdering af et fredningsfor-

slag, og skal ved denne vurdering inddrage økonomiske hensyn og proportionalitetsprincipper. Det 

skal også indgå i vurderingen om de formål, der ønskes varetaget ved fredningen, allerede tilgode-

ses efter naturbeskyttelsesloven, Natura 2000 samt anden lovgivning. Det står efter en gennemgang 

af det reviderede fredningsforslag klart, at det primære formål er anlæggelse af ca. 20 km lang sti i 

et område, hvor der i forvejen er adgang til naturen på eksisterende stier, der i alt udgør 11,7 km. 

Der er reelt tale om en nyfredning af området, hvoraf 656,4 ha er privatejet. Det samlede erstat-

ningsbeløb vil overstige 4 mio. kr. Hertil kommer erstatningen for stien. Hillerød Kommune har i 

marts 2018 beregnet, at anlæg af 700 m sti i to meters bredde på Stenholtsvej vil koste omkring 

1.900.000 kr., eller 2.174 kr. pr. meter. Dette indebærer, at den samlede sti på i alt 20 km vil koste 

omkring 54.280.000 kr. i anlægsomkostninger, hvori ikke er indregnet udgifter til tunneler og vejo-

vergange. Endvidere vil forslaget om stiens forløb indebære skadevirkninger for dyrelivet, herunder 

navnlig de store rovfugle, ligesom der vil blive tale om gennemskæring af driftsjorder og placering 

tæt på privat beboelse med tab af herlighedsværdi til følge. Der er i øvrigt anført, at Danmarks Na-

turfredningsforening efter tilkendegivelse af 4. maj 2017 fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig 

del, tilbagekaldte forslaget i en sag om Stillings-Solbjerg Søs omgivelser, der kan ligestilles med 

den foreliggende sag. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del. Der er 

endvidere henvist til afgørelserne i MAD 1997.746 og MAD 2012.1812.         

 

Steen Kähler, lb.nr. 38, Helsingør Kommune har i et indlæg af 8. december 2020 anført, at fred-

ningsforslaget bør afvises efter det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip og bestemmelsen i 

naturbeskyttelseslovens § 38, stk., 4. Han har gjort gældende, at de dele af fredningsforslagets for-

mål, der vedrører bevarelse af landskabet, det store udsyn og den biologiske mangfoldighed er op-

fyldt gennem de eksisterende fredninger for Esrum Søs omgivelser og af andre regler. Af Miljømi-

nisteriets handlingsplan for fredninger fremgår bl.a., ”at fredninger ikke bør anvendes til at opnå 

formål, der kan opnås lige så godt eller bedre med andre ordninger (f.eks. i Natura 2000-områder), 
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og at der som udgangspunkt skal foreligge en aktuel eller konkret trussel mod fredningsværdierne i 

det pågældende område, før frednings an komme på tale.” Der er ikke tale om, at området er truet, 

og der foreligger derfor ikke en særlig begrundelse for at ændre fredningen. Hertil kommer beskyt-

telsen efter Natura 2000.     

 

Med hensyn til de dele af formålet, der vedrører stisystemet, har han anført, at dette muligt er det 

eneste reelle formål med fredningsforslaget. Formålet kan imidlertid opnås uden at ændre de eksi-

sterende de fredninger ved at vælge det alternative stisystem, som lodsejerne fremlagde allerede i 

2006-2008 og igen med det forslag, der nu er rejst. Det alternative forslag vil i øvrigt bedre opfylde 

formålet om udsynet over landskabet og søen. Danmarks Naturfredningsforening vil gerne give ind-

tryk af, at der efter de gældende forhold er begrænset adgang for offentligheden til søen. Det er ikke 

rigtigt. Det er muligt at færdes langs den vestlige bred gennem Gribskov fra Nødebo til Esrum Ka-

nal. Der er endvidere direkte søadgang ved Badestedet, Fredensborg Søpark, Slotsparken, Fredens-

borg og Sørup Havn, Dødemandsbugten og Pramvejen. Den samlede strækning rundt om søen er 

ca. 26 km. Der er direkte adgang til omkring 10,4 km søbred, hvilket svarer til omkring 40%, hvil-

ket ikke kan kaldes begrænset afgang. Det er endeligt bemærket, at Gribskov, Fredensborg og Hel-

singør Kommuner finder at stien bør udgå af sagen, og at Hillerød Kommune kun med et beskedent 

politisk flertal på 1 stemme ønsker denne opretholdt. 

 

Advokat Peter Sørensen har på vegne af Kurt Holmsted, lb.nr. 42, Fredensborg og Helsingør Kom-

muner i brev af 18. december 2020 anført, at de reviderede fredningsbestemmelser indeholder yder-

ligere indskrænkninger i lodsejernes brug af deres ejendomme i forhold til det oprindelige forslag til 

fredningsbestemmelser, de eksisterende fredninger, planloven og naturbeskyttelsesloven. Der er i 

reelt tale om en nyfredning af området, hvorfor proportionalitetskravet og erstatningsudmålingen 

skal bedømmes ud fra dette. Danmarks Naturfredningsforening begrundelse for, at der alene er tale 

om en opdatering af den eksisterende fredning er i direkte modstrid med, at der lægges op til at gen-

skabe udsigter over landskabet og søen og derved føre landskabet tilbage til 1950´ernes åbne mark-

landskab, jf. formuleringerne i §§ 1, 2 og 10.  

 

I det reviderede fredningsforslags § 8, stk. 3, er der sket en markant skærpelse vedrørende den fore-

slåede sti i forhold til det oprindelige fredningsforslag. Der skulle oprindelig være tale om en sti i en 

bredde på 2 m. Nu skal der tillige udlægges rabatter på begge sider, så stien kan vedligeholdes ma-

skinelt, ligesom der åbnes mulighed for anlæg af et ridespor uafhængigt af stiforløbet. Der er ikke 

taget høje herfor i budgetforslaget. Der er under høringsfasen fremsat forslag om alternative stifor-

løb, der til dels følger eksisterende veje og således ikke går direkte langs søbredden. Forslagene om 

et alternativt stiforløb og indsigelserne mod det foreslåede forløb er begrundet bl.a. med den nega-

tive indvirkning stien vil have på natur og fauna. Det er overraskende, at Danmarks Naturfrednings-

forening ikke har taget notits af disse indsigelser. Man får derfor det indtryk, at fredningsforslagets 

primære formål er at få stien etableret i umiddelbar nærhed til Esrum Sø, men de øvrige formål er af 

sekundær betydning. Udsigtsformålet over landskabet og søen vil tilmed blive bedre varetaget, hvis 

stien lå oppe på højdedragene. 

 

Fredningsinstituttet bør kun bringes i anvendelse, når de værdier, der søges bevaret, ikke kan for-

ventes beskyttet ved anvendelse af loves almindelige bestemmelser og eventuelle eksisterende fred-

ninger. Der er således uproportionalt at pålægge de omhandlede arealer yderligere rådighedsbe-

grænsning, når formålene om bevarelse af de særlige landskabelige skønhedsværdier og udsigten 

over søen allerede er sikret og til fulde kan opretholdes gennem lovgivningen og den eksisterende 

fredning fra 1952.       
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Hertil kommer, at der vil være tale om unødvendige stramninger i erhvervsudnyttelsen af ejendom-

men. Efter den gældende fredning, vil der kunne plantes frugttræer og læhegn. Dette vil blive for-

hindret af det nye fredningsforslag. Endvidere vil adgangen til opførelse af nye bygninger blive be-

grænset. Der vil blive krævet fuld erstatning, hvis forslaget gennemføres. Budgetoverslaget lider 

imidlertid af væsentlige mangler. Der er tale om underbudgettering. Imidlertid må det fremhæves, at 

også erstatningsudmålingen og de samlede udgifter forbundet med at gennemføre en fredning skal 

indgå som et centralt element ved vurderingen af om en fredning er proportional, når der tages hen-

syn til de herved forbundne omkostninger og den allerede foreliggende beskyttelse. 

 

Advokat Peter Sørensen har i lighed med advokat Marlene Hannibal fremdraget tilkendegivelsen af 

17. maj 2017 fra Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, i sagen om Stilling-Solbjerg Søs om-

givelser.  

 

Advokat Anker Laden-Andersen har på vegne af Malou Skeel, lb.nr. 27, Helsingør Kommune, i 

breve af 29. november 2019, 11. september 2020 og 30. december 2020 anmodet fredningsnævnet 

om at afvise eller at udsætte fredningsforslaget. Det er nærmere anført, at ejendommen Skovlund 

tjener til helårsbeboelse. På ejendommen drives endvidere landbrug. Der er ikke tale om hobbypræ-

get landbrug som beskrevet i fredningsforslaget. Driften har ikke ændret sig siden senest gennem-

førte fredninger. Landskabet har heller ikke ændret sig i strid med de intentionerne bag de oprinde-

lige fredninger. De er udfærdiget af fredningsnævnet og er velfungerende. Fredningsforslaget inde-

holder ikke konkrete eller dokumenterede begrundelser, der understøtter, at de eksisterende frednin-

ger ikke opfylder deres formål. Gennemførelse af fredningen vil få store landbrugsmæssige konse-

kvenser for Skovlund. Ejendommen vil ikke længere kunne drives som landbrugsejendom.  

 

Fredningsforslaget har reelt kun til formål at etablere en sti rundt om Esrum Sø. Etablering af en sti 

skal imidlertid ikke ske gennem en fredning, men ved anvendelse af de ekspropriationsretlige reg-

ler. Fredningsnævnet kan ikke inddrage forhold, som henhører under vej- og planmyndighederne. 

Endvidere vil det stiforløb, som er foreslået give indbliksgener. Stien i den forslåede form vil såle-

des forringe brugen af ejendommen både til beboelse og til landbrug. 

 

Der åbnes med forslaget for etablering af en sti med fast bund op til 2 meters bredde og med rabat-

ter. En del af stien skal forløbe gennem mose. Den foreslåede sti vil have meget negativ indflydelse 

på naturen. Der foreligger imidlertid ingen VVM-undersøgelse eller konsekvens vurdering af den 

foreslåede fredning stianlægget som opfylder EU´s VVM direktiv, habitatdirektivet og vandramme-

direktivet. De skal foreligge en konsekvensvurdering med konklusioner, der udelukker enhver rime-

lig videnskabelig tvivl om, at fredningsforslaget ikke får nogen indvirkning på beskyttede arter, jf. 

principperne i C-461/17. Der skal også foreligge en aktuel beskrivelse af plante- og dyrelivet inden-

for og udenfor Natura 2000 områderne. Det er gjort gældende, at de anførte undersøgelser og vurde-

ringer skal indhentes, inden der kan træffes afgørelse i sagen. Den miljøvurdering, som er fremlagt i 

sagen, er af generel karakter og rummer således ikke en konkret vurdering af forholdene. I sagen 

om Esrum Søs omgivelser mener Danmarks Naturfredningsforening, at offentlighedens adgang til 

de fredede arealer skal øges. I et andet fredningsforslag, der vedrører Denderup Vænge ønskes det, 

at offentlighedens adgang begrænses.        

 

Der er i øvrigt peget på, at der er opstillet flere alternative forslag til et stiforløb, der kan etableres 

ad frivillighedens vej.    

 

Svend Rohlin Madsen, lb.nr. 21, har i et indlæg den 31. december 2020 anført, at Danmarks Natur-

fredningsforening burde være til for at beskytte natur samt dyre- og fugleliv. Den foreslåede sti vil 
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imidlertid skræmme fugle- og dyreliv væk. Området er vinteropholdssted for havørn, hvis hejre, fi-

skehejre, gravand og gæs samt en mængde forskellige dykænder og andre vandfugle. Danmarks Na-

turfredningsforening har anført, at forslaget ikke er i strid med nationalparkplanlægningen. Det er 

måske rigtigt, men det er centralt punkt i nationalparkretningslinjerne, at initiativer gennemføres 

med lodsejernes medvirken og accept.  

 

Svend Rohlin Madsen har i øvrigt peget på, at der stadig vil være mulighed for en afstikker opad 

Søbrinken eller Sandlodsvejen, hvorfra man kan nyde udsigten over søen. Med en lille gåtur fra ve-

jens højeste punkt, 70 m langs gærdet mod vest kommer man op og får udsigten til Kullen i Sve-

rige. I gærdet sidder en støbejernsplade, der markerer 36 m over havet og 27 m over Esrum Sø.  

 

Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, v/ formand Jette Haugaard og kasserer Niels 

Rohlin Madsen, har i et brev den 31. december 2020 gjort gældende, at planlagt stiprojekt vil gøre 

skade på naturen i flere af de naturområder, som stien vil gennemskære. Medlemmer af foreningen 

har observeret rastende havørne, rørdrum, rød glente, og fouragerende traner præcis, hvor stien skal 

forløbe på ejendommen Søbrinken 2, (lb.nr. 21, lodsejer Svend Rohlin Madsen). Foreningen finder 

således, at forslaget ikke prioriterer naturbeskyttelsen over ønsket om tilgængelighed. Ejendommen 

er en del af nationalparken. Fredningen og stien er i strid med nationalparkens forudsætninger. Det 

blev igen og igen fremhævet, at ingen lodsejere ville blive tvunget til at acceptere stier på deres 

ejendomme. Alt skulle ske ad frivillighedens vej. Hvis projektet gennemføres i den nu foreliggende 

form, vil det med sikkerhed føre til øget skepsis og modstand mod nationalparken fra de lokale 

lodsejere. Planerne for nationalparken var ellers baseret på, at få flere private lodsejere til at gå ind i 

nationalparken, så der kunne opnås en større og mere sammenhængende park til gavn for natur og 

mennesker.  

 

Kommuner 

 

Borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Helsingør Kommune, 

Henriette Kjær, og borgmester i Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost, har i et fælles brev af 

29. november 2019 anført, at fredningsforslaget pålægger kommunerne mange forpligtelser, byrder 

og udgifter. Udover, at kommunerne skal betale 25% af erstatningerne til lodsejerne, skal kommu-

nerne også afholde omkostninger til anlæg og efterfølgende vedligeholdelse af stien og til den nød-

vendige pleje af der fredede område. Det må forventes, at udgifterne hertil vil blive ganske omfat-

tende. Borgmestrene ser med stor bekymring på disse ufinansierede udgifter og har anmodet om, at 

synspunktet tillægges vægt i fredningsnævnets overvejelser.    

 

Fredensborg Kommune har i et brev af 22. december 2020 udtalt, at man fastholder sit høringssvar 

af 19. oktober 2020. Kommunen udtalte heri bl.a. følgende: 

 

”Byrådet kan fortsat ikke tiltræde de overordnede formål med fredningsforslaget. Kommunen kan 

ikke anbefale anlæg af Esrum Søsti. Kommunen finder, at uanset at stien er udpeget, som regional 

sti i kommuneplan 2017, bør anlæg af en sti på privat jord, ske af frivillighedens vej. Kommunen 

kan desuden ikke tiltræde en sammenskrivning af de eksisterende fredninger.                                                                                                                                                                               

…                                                                                                                                                                                                          

Kommunen kan ikke anbefale, at der indføres restriktioner i forhold til hestehold i fredningen. Fre-

densborg Kommune ønsker at fremme hesteerhvervet på landet.” 

 

I høringssvaret af 22. december 2020 er der endvidere peget på, at forslaget om den rekreative sti og 

de reviderede fredningsbestemmelser vil medføre begrænsninger i lodsejernes fremtidige anven-

delse deres ejendomme og pålægge kommunen væsentlige, afledte økonomiske byrder. Med hensyn 
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til miljøvurderingen af fredningsforslaget finder kommunen det problematisk, at naturgrundlaget 

ikke er bedre kendt. I forbindelse med screening af stitracéet vil der kunne findes nye forekomster 

af habitatdirektivets bilagsarter, som kan ændre stiforløbet. Kommunen finder det endelig utilstræk-

keligt belyst, hvordan plejeplanerne og Natura 2000 planerne skal ses i forhold til bestemmelserne i 

Naturbeskyttelseslovens kap. 2a, eller hvordan mulighederne er for at gøre brug af støtteordninger 

til naturpleje mm. 

 

Helsingør Kommune har i sit høringssvar af 6. september 2019 fremsat en række bemærkninger til 

forslaget til stiforløb og til fredningsbestemmelser. I sit indlæg af 14. december 2020 har kommu-

nen konstateret, at en række af bemærkningerne er videreført i det revidere forslag til stiforløb og 

fredningsbestemmelser. Kommunen har herefter anført bl.a., at det er usædvanligt, at der gives 

kommunen som tilsynsmyndighed dispensationsbeføjelse i § 3, stk. 3, og § 4, stk. 3, om dispensa-

tion til naturforbedrende tiltag og i forhold til udtynding af læhegn. Kommunen har tilføjet, at det i 

almindelighed er fredningsnævnet, som dispenserer fra forbud i en fredning med almindelig klage-

adgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er foreslået, at bestemmelsen ændres således, at det 

bestemmes, at tilstandsændringer som følge af realiseringen af en gældende plejeplan er undtaget 

fra forbuddet, mens alle andre tilstandsændringer kræver dispensation. Kommunen har endvidere 

foreslået, at § 4, stk. 3, ændres således, at det fremgår, at eksisterende levende hegn ikke må ryddes 

eller udtyndes, medmindre det er et led i en gældende plejeplan. 

 

I § 5, stk. 4, foreslås det klargjort, hvilke driftsmæssige bygninger, der kan forventes tilladt. I § 6, 

stk. 4, er solcelleanlæg omhandlet. Solcelleanlæg på beboelseshustage forudsætter ikke landzonetil-

ladelse, men sådan tilladelse er påkrævet på driftsbygninger. Der er ikke klagenævnspraksis for at 

tillade fritstående solceller. Kommunen har derfor foreslået, at det i fredningen fastsættes, at solcel-

leanlæg kun kan forventes opsat på tagflader. § 6, stk. 10, finder kommunen, at det bør fastslås, at 

der er tale om offentligt tilgængelige lejrpladser. 

 

Helsingør Kommune har ikke bemærkninger til miljøvurderingen. 

 

Gribskov Kommune har den 27. november 2019 anført, at kommunen ikke støtter en ny fredning 

for Esrum Søs omgivelser. Fredningsforslaget pålægger kommunen mange forpligtelser, byrder og 

udgifter. Kommunen skal betalte 25% af erstatningerne til lodsejerne. Herudover skal kommunen 

også betale for anlæg og vedligeholdelse af en sti. Det er umuligt at gennemskue, hvilke udgifter, 

der er forbundet med forslaget. Det er nærmere anført, at det foreslåede stiforløb på lb.nr. 15, 

matr.nr. 1a, Esrum Kloster, Esbønderup, bør ændres i overensstemmelse med lodsejers forslag, at 

stien skal kunne anvendes af gående og cyklister, og at fredningsforslaget ikke er til hinder for etab-

lering af et centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved Esrum Kloster og 

Møllegård. 

 

Særligt om stiforløbet er det anført, at det i overensstemmelse med lodsejers forslag bør forløbe 

langs Esrum Kanal til Frederiksværksvej, langs Fredeværksvej omkring 700 m til Esromgaard 

Gårdsalg, ad markvejen sydpå, langs et stengærde i en skovbevoksning og videre til et udsigtspunkt, 

hvor man kan se til Esrum Sø og Kullen. Herfra kobler stien sig til forslagets tracé syd for Sønder-

borggård i Helsingør Kommune.    

 

Der er endvidere fremsat en række tekniske bemærkninger. Kommunen har herunder bemærket, at 

det bør være en del af fredningens formål i § 1 at sikre områdets kulturspor. Der bør gives en mere 

præcis angivelse af det ”nuværende tilstand”, som er nævnt § 2. Hvis denne vending opretholdes, 

vil man kunne komme til at frede arealer, som rummer uønsket opvækst, som kan være i strid med 
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eksisterende fredninger. Fredningsforslagets formål er navnlig at sikre udsigten over istidslandska-

bet og Esrum Sø. Det er derfor ønskeligt af hensyn til fremtidig administration, at det præciseres, 

hvor opvækst er uønsket. Kommunen har endvidere bemærket bl.a., at der i § 5 om bebyggelse er 

tale om en generelt uklar anvendes af begreberne bolig, bygning og bebyggelse.  

 

Gribskov Kommune har fundet, at udkastet til miljøvurderingen er utilstrækkelig. 

 

Fredningsnævnet har forstået Gribskov Kommunes indlæg af 18. december 2020 således, at kom-

munen ikke har bemærkninger til den endelige miljøvurdering og det reviderede forslag til fred-

ningsbestemmelser. 

  

Staten 

 

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Landskab og Skov, er fremkommet med skriftlige indlæg den 28. 

november 2019 og den 17. december 2020. Styrelsen har fremhævet, at Handlingsplan for fredning 

fra 2013 udarbejdet af kommunerne, staten og Danmarks Naturfredningsforening fastsætter tre ho-

vedformål: 

- Større sammenhængende landskaber 

- Større sammenhængende naturområder 

- Perlerne; De unikke områder af national betydning.  

Styrelsen finder, at det foreslåede fredningsområde repræsenterer en væsentlig del af et større sam-

menhængende bevaringsværdigt landskab, og at sølandskabet har national betydning. Styrelsen har 

således indtaget en positiv holdning til forslaget, og er fremkommet med en række bemærkninger 

med henblik på styrkelse af fredningens understøttelse af de overordnede formål.  

 

Luftfotos af forholdene i 1954 – kort efter gennemførelsen af den eksisterende fredning af Esrum 

Søs omgivelser i 1952 – viser, at landskabet dengang var væsentligt mere nøgent end i dag, hvor en 

række af de mange smukke udsigter hindres af beplantning. Det er derfor vigtigt, at det slås fast i 

fredningen, at udsigten over landskabet skal fastholdes, og at plejeplaner skal være rettet mod dette 

formål. 

 

Det er fastlagt i Fingerplan 2019 som i de tidligere udgaver af fingerplanen, at der skal være en re-

kreativ sti rundt om Esrum Sø. Fingerplanen er et landsplandirektiv, der rummer overordnet statslig 

planlægning, som skal respekteres af kommunerne i området i den lokale planlægning. Miljøstyrel-

sen støtter derfor, at der foreslås anlagt nye stiforløb, der forbinder de overordnede stier til et sam-

menhængende stiforløb. Efter bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 26 vil stien tillige kunne 

bruges af cyklister. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, da stien foreslås etable-

ret med vidtstrakt hensyn til privatlivet og dyrelivet.  

 

Miljøstyrelsen har til det reviderede forslag til § 3, stk. 3, bemærket at der i 2020 er indsat en ny be-

stemmelse i § 4 i naturbeskyttelseslovens § 4, hvorefter gødskning, sprøjtning, omlægning, særskilt 

jordbehandling, jordforbedring, såning eller plantning på § 3-arealer, uanset historikken herom 

forud for 1992. Forslaget til § 3, stk. 3, er herefter i det væsentlige overflødig. Den nu foreslåede 

formulering af § 3, stk. 3, rummer dog en fremtidig beskyttelse af arealer, som måtte vokse sig ud af 

lovens generelle beskyttelse.   

 

Miljøstyrelsen har endvidere fastholdt sit forslag til § 4, stk. 3, som giver mulighed for at gøre op 

med de levende hegn i området, som afskærer væsentlige udsigter i landskabet. 
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Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Center for Slotte og Haver, har 

afgivet høringssvar den 23. september 2019, den 29. september 2019 og den 16. december 2020. 

Det er overordnet gjort gældende, at man ser det som en fordel, at det værdifulde kulturlandskab 

sikres gennem en samlet fredning, der har til formål at sikre kulturarven i området og give offentlig-

heden adgang. Det er særlig fremhævet, at udsigtskilen, der fremgår af fredningen af Dronningens 

Kovang er af meget væsentlig betydning for slotshaven, at det det derfor er af absolut nødvendig-

hed, at genfredning sker i fuld udstrækning som i den hidtidige fredning. Det er tilføjet, at der i dag 

er bevoksning i den fredede kile, som tyder på, at hverken plejepligt eller tilsynspligt er overholdt. 

Styrelsen ønsker fremover at blive høringspart vedrørende plejeplaner. Det er endvidere gjort gæl-

dende, at der i fredningsområdet forefindes en række fredede fortidsminder, herunder Følstrup Å, 

Esrum Å og Esrum Kanal, som bør fremgå af fredningen. 

 

Organisationer m.v. 

 

Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland, har afgivet høringssvar den 27. september 2019 og den 

14. januar 2021. Foreningen har overordnet anført, at man kan støtte forslaget om at samle de ni ek-

sisterende fredninger til én fredning. Der vil herved kunne etableres en fredning, der rummer fælles 

bestemmelser for arealerne og giver mulighed for naturpleje.  

 

Foreningen støtter derimod ikke forslaget om en sammenhængende cykel- og gangsti rundt om Es-

rum Sø, idet en sådan sti vil give forstyrrelser for fugleliv og natur. Foreningen har fremhævet, at 

man allerede inden sagens rejsning har gjort opmærksom på disse synspunkter, herunder med ud-

pegning af særligt følsomme områder, såfremt stien skulle blive en realitet. Et stiforløb vil være i 

modstrid med ønsket om fred og ro for fuglelivet og ønsket om at kunne opleve natur- og fugleliv i 

fredelige omgivelser. Der er grund ti at frygte, at den nye sti vil blive en magnet på såvel organise-

rede som uorganiserede grupper af cyklister, løbere og andre, der vil bruge stien til forskellige for-

mer for konkurrencer og stævner. Intensiteten af færdsel tæt på søen må forventes at stige markant 

og derved forstyrre og fortrænge fuglene og andet dyreliv. Særligt flokke af ryttere på mountainbi-

kes kommer i stigende omfang kørende i stor fart ad skovens veje og stier, og andre skovgæster må 

springe til side. Denne trafik er også med til at fordrive ynglefugle som duehøg, hvepsevåge og 

musvåge fra deres ynglesteder.  

 

Hvis søstien bliver en realitet er det DOF´s ønske, at stien på store stræk ikke går langs søbredden, 

men trække tilbage, og at der i stedet etableres forbindelser til bredden på udvalgte steder. Esrums 

nærmeste omgivelser er raste-, opholds- og ynglested for svaner, gæs, ænder og rovfugle, herunder 

havørn. 

 

Særligt følgende steder er en ændring af det foreslåede stiforløb vigtige: 

 

Omkring Bramaholm bør stien de sidste 500 m før Stenholtvej (kommende fra øst) følge den eksi-

sterende cykel- og gangsti langs Hillerødvej. Skovområdet ved Bramaholm udgør et værdifuldt re-

fugium, hvor fugle og dyreliv kan udfolde sig næsten uden forstyrrelser. 

 

Ved Eskehoved anbefales det at lægge stien ca. 200 m længere mod nord. Eskehoved er regelmæs-

sigt rasteområde for de ynglende havørne i Gribskov. Der er også store antal gæs og svaner, der ra-

ter her om vinteren. 

 

Det planlagte stiforløb tæt på den lille sø nær Skovlund bør ikke etableres, da den fungerer som 

rate- og yngleområde for en række andefugle og opholdssted for vadefugle som lille præstekrave.  
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Foreningen ønsker, at i hvert fald disse tre områder kan forblive fristeder eller små fredelige refu-

gier for fugle- og pattedyr. 

 

Friluftsrådet har ved brev af 29. november 2019 og i et senere indlæg i 2020 tilkendegivet, at man 

har en positiv holdning til fredningsforslaget om at skabe mulighed for etablering af en sti rundt om 

søen og om at sammenlægge de ni eksisterende fredninger til en. Det generelle formål med fredning 

er at give befolkningen adgang til naturen og forbedre muligheden for friluftsliv, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 33 og §, 1, stk. 2, 3. pkt. Der skal ved lovens administration endvidere lægges vægt på 

den betydning et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden. 

 

Esrum Sø og dens omgivelser er et ikonisk, dansk naturområde, hvilket allerede er anerkendt i de 

tidligere fredninger. Friluftsrådet finder derfor at offentligheden har krav på at kunne færdes rundt 

om søen. Oprettelsen af en rekreativ sti, der går hele vejen rundt om søen er nødvendighed for of-

fentlighedens holistiske oplevelse af naturen og landskabet. Det er anbefalet i Fingerplan 2019, at 

Esrum Søsti ikke anlægges med lange omveje. Under alle omstændigheder vil den samlede distance 

dog have en længde, der indebærer, at mulighed for at opleve hele forløbet bedst opnås på cykel. 

Det anbefales derfor, at stien anlægges, så den kan benyttes af såvel cyklende som gående.  

 

Friluftsrådet finder dog, at det nye stiforløb ikke alle steder nødvendigvis skal lægges tæt på søbred-

den, men at det må placeres lidt længere tilbage i landskabet. Det anbefales endvidere, at stien nær-

mere placering drøftes med lodsejerne.       

 

           11. Udkast til afgørelse 

 

Fredningsnævnet har den 7. juli 2021 udsendt udkast til afgørelse i fredningssagen til lodsejere m.fl. 

Fredningsnævnet har i udkastet taget den del af fredningsforslaget, der vedrører en samlet fredning 

af landskabet nord, øst og syd for Esrum Sø til følge. Fredningsnævnet har ikke taget den del af for-

slaget, der vedrører anlæg af en sti, til følge.   

 

Fredningsnævnet har i den anledning modtaget yderligere indlæg i sagen fra lb.nr. 79, Bjørn Svend-

sen, lb.nr. 77, MEN4549 Holding ApS v/ Michael Eriksen, lb.nr. 74, Kim og Alex Mark Knudsen, 

lb.nr. 38, Steen Kähler, lb.nr. 64, Mads Hartvig Jensen, lb.nr. 42, Kurt Holmsted, lb.nr. 56, Stone 

Grange ApS, lb.nr. 15 og 62, Carl og Sindet Bruun, lb.nr. 53, Peter de Neergaard, lb.nr. 44, Rikke 

Bay og Tinus Bang Christensen, lb.nr. 51 og 52, Helle Wallevik, lb.nr. 37, Søren Lund Jensen og 

Lise-Lotte Kähler samt lb.nr. 27, Malou Skeel. 

 

Der er bl.a. fremkommet bemærkninger om, at fredningskortets afgrænsninger af ”hus med have og 

gårdspladsareal” ikke svarer til de faktiske forhold. Der er derfor anmodet om, at disse afgrænsnin-

ger udvides. Til forståelse af det lovmæssige grundlag for afgrænsningen af disse arealer er der hen-

vist til bl.a. naturbeskyttelseslovens § 8 a, stk. 2, og § 15 a, stk. 4, hvoraf fremgår, at der ved haver 

forstås bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og tilsvarende bebyggelse til beboelse, der er 

undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugs-

mæssigt.   

 

Der er endvidere anmodet om en præcisering af fredningsbestemmelsernes § 5, stk. 3. Det er herved 

påpeget, at etablering af erhvervsaktiviteter med hestehold er afskåret. Denne type aktivitet er imid-

lertid ønsket af lodsejere i området og tillige af Fredensborg Kommune. Det er til støtte herfor an-

ført, at de fleste ejendomme i området ikke har tilstrækkeligt areal eller bonitære forhold til at 

kunne drives som almindeligt landbrug. 
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Særligt for så vidt angår lb.nr. 15, 27 og 37 er det anført, at der i betydeligt omfang er tale om ny-

fredning af arealer, der ikke tidligere har været fredet. Fredning af disse yderligere arealer var op-

rindelig begrundet i anlægget af den foreslåede sti. Da der efter det udsendte udkast til afgørelse 

ikke vil blive tale om, at denne del af forslaget tages til følge, falder grundlaget for nyfredning af de 

yderligere arealer, der er uden selvstændig fredningsværdi, væk.  

 

For lb.nr. 79 er det gjort gældende, at ejendommen, der rummer Mølledammen, i betydeligt omfang 

er beskyttet af skovbyggelinjebestemmelsen og naturbeskyttelseslovens § 3, samt at den formentlig 

vil komme til at indgå i et bevaringsprojekt under Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Der an-

modes derfor om, at ejendommen udgår af fredningen. 

 

Det indgik i fredningsforslaget, at en nåletræsbevoksning på lb.nr. 77 bør afdrives. Det er for lb.nr. 

74 anført, at bestemmelsen herom skal opretholdes, idet nåletræsbevoksningen danner en høj mur 

mod lb.nr. 74, der indebærer en meget betydelig og genefuld skyggevirkning. 

 

Helsingør, Gribskov og Fredensborg Kommune har med tilfredshed noteret, at den del af frednings-

forslaget, der vedrører en anlæg af en sti, ikke er taget til følge i udkastet. Helsingør Kommune fin-

der, at udvidelsen af fredningen ved Skovlund er i overensstemmelse med kommunens udpegning 

af arealerne som bevaringsværdige. § 3, stk. 4, bør i øvrigt ændres, så det kommer til at fremgå, at 

der ikke må ske udstykning af ejendommene til nye selvstændige ejendomme, og at der ikke må fo-

retages arealoverførsler. Fredensborg Kommune finder, at fredningsbestemmelserne vil medføre 

forringelser af nuværende og fremtidige lodsejeres mulighed for drift af ejendommene med hesteak-

tiviteter.  

 

Hillerød Kommune har taget forslaget til efterretning. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med, at fredningen påtænkes gennemført, men har 

med undren og stor beklagelse noteret, at forslaget om stien ikke tages til følge. Det er foreslået, at 

der i stedet for det oprindelige stiprojekt indarbejdes bestemmelser om ydmyge trampestier af 1 me-

ters bredde på udvalgte strækninger. 

 

Friluftsrådet har henvist til den store værdi, der ligger i den holistiske oplevelse ved at kunne gå 

hele vejen rundt om søen. Rådet finder det derfor beklageligt, at stiprojektet ikke er blevet imøde-

kommet. Rådet mener ikke, at stien vil have negativ miljømæssig påvirkning. 

  

          12. Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 

Retsgrundlaget 

 

Sager om fredning behandles efter naturbeskyttelsesloven. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 

1, at lovens formål er at medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen 

kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og 

plantelivet.  

 

Det er efter ordlyden af § 1 særligt tilsigtet at beskytte bl.a. naturen og dens bestand af vilde dyr og 

planter samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Det er endvidere fremhævet i lovens for-

målsbestemmelse, at der skal gives befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt 

forbedre mulighederne for friluftslivet. 
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Fredningsnævnet kan efter naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, gennemføre fredning af landarealer 

og ferske vande til varetagelse af de formål, der er nævnt i § 1. Fredning gennemføres kun, hvis der 

foreligger et nærmere angivet behov, som ikke er dækket af de generelle bestemmelser i naturbe-

skyttelsesloven, og anden arealanvendelseslovgivning, herunder planloven.    

 

Rammerne for en fredningsafgørelse og kravene til afgørelsens indhold fremgår af lovens § 38, stk. 

1-7. Der skal efter disse bestemmelser være en angivelse af formålet med fredningen. I fredningsbe-

stemmelserne kan det herefter nærmere fastlægges, hvordan formålet opnås. Der kan være tale om 

regulering, som sikrer bevaring af den nugældende tilstand eller etablering af en bestemt tilstand, 

som ønskes opnået. Fredningen kan også regulere offentlighedens færdsel i området. Det kan be-

stemmes i en fredning, at en fast ejendom eller en del af en fast ejendom skal afstås til det offent-

lige. Det kan endvidere bestemmes, at forbuddene i lovens § 3 og §§ 15 – 19 ikke skal gælde i det 

omfang, forholdet er reguleret af fredningen. Endelig skal fredningen angive, i hvilket omfang den 

træder i stedet for tilladelse m.v. efter reglerne i naturbeskyttelsesloven eller efter reglerne i andre 

love. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 38 a kan en fredning, der indebærer gennemførelse af et naturgen-

opretningsprojekt, kun gennemføres, såfremt de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen 

af projektet og skal betale for det, kan anbefale fredningen.  

 

Fredningsnævnet skal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, fastsætte erstatning til ejere, 

brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen 

påfører dem. Der kan kun gennemføres fredning af arealer ejet af fonde, foreninger eller andre juri-

diske personer, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, hvis ejeren har gi-

vet afkald på erstatning, jf. § 36, stk. 7. 

 

Et fredningsnævn består efter naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 3, af en formand, der skal være 

dommer, et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der er valgt af 

kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det område, der er omfattet af fredningsforslaget, er 

beliggende. Hvis området ligger i flere kommuner medvirker ved sagens behandling et medlem, der 

er udpeget af kommunalbestyrelsen for hver af disse kommuner. Af bekendtgørelse om forretnings-

orden for fredningsnævn § 4 fremgår, at det kommunalbestyrelsesvalgte medlem kun deltager i be-

slutninger vedrørende arealer i vedkommende kommune. 

 

Handlingsplan for fredning 

 

Der har igennem årene været udarbejdet flere overordnede planer for fredning. Senest har staten, 

kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening i 2013 udarbejdet en handlingsplan for fred-

ning. Det er heri fremhævet som et af hovedmålene, at fredning kan anvendes til beskyttelse af 

større sammenhængende naturområder, således at fragmentering af områderne undgås, og der i ste-

det skabes en robust natur, hvor dyr og planter gives levemuligheder, og hvor befolkningen kan op-

leve naturen.  

 

Forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser 

 

Forslaget om fredning af Esrum Søs omgivelser har to hovedformål.  

 

Det første hovedformål er at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store 

udsyn over det markante istidslandskab og over søen og at sikre og øge den biologiske mangfoldig-

hed. Til varetagelse af disse mål skal der udarbejdes plejeplaner for at sikre landskabet og gunstige 
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bevaringsmuligheder for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til Natura 

2000-område nr. 133 – Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov.   

 

Det andet hovedformål er at sikre og bedre offentlighedens mulighed for adgang til området, og at 

skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har ved sin stillingtagen til fredningsforslaget behandlet de to 

hovedformål hver for sig.  

 

Forslaget om fredning af landskabet m.v. 

 

Morten Larsen og Niels Olesen samt Poul Mose Hansen for Hillerød Kommune, Nina Uhland Kri-

stensen for Helsingør Kommune og Lars Starck for Gribskov kommune udtaler: 

 

Fredningsforslagets formål findes at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 1, og at være i over-

ensstemmelse med handlingsplanen for fredning. Områderne nord, øst og syd for søen repræsente-

rer i sig selv og i samspillet med søen betydelige fredningsværdier. Store dele af det foreslåede fred-

ningsområde er i kommuneplanerne for de respektive kommuner da også udpeget som bevarings-

værdigt landskab. Dette følger tillige af, at arealerne, der er omfattet af forslaget, til dels er omfattet 

af ni eksisterende fredninger. Disse fredninger er imidlertid vedtaget for mellem 30 og 90 år siden 

og er præget af datidens udformning af fredningsafgørelser samt indebærer en fragmenteret regule-

ring af området. Der findes derfor at være behov for at etablere en nutidig og sammenhængende 

fredning med ensartet regulering af brugen af ejendommene i området. Der er endvidere behov for 

at stille krav om udarbejdelse af plejeplaner og for at fastsætte bestemmelser om bevarelse af områ-

der, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fredningsnævnet har behandlet en del dispensa-

tionssager om retlig lovliggørelse efter de gældende fredninger. Disse sager har angået stillingtagen 

til diverse bebyggelser og indretninger, der var opført uden forudgående dispensation. En afgørelse 

om en ny samlet fredning vil således endvidere tjene til at skærpe opmærksomheden på områdets 

status som fredet.  

 

Der er til brug for behandlingen af sagen udarbejdet miljøvurdering af 31. august 2020. Der er heri 

foretaget en afgrænsning af konsekvensvurderinger til landskab, biologisk mangfoldighed og be-

folkningen. Det er vurderet, at en fredning vil styrke beskyttelsen af landskabet mod tilstandsæn-

dringer som eksempelvis bebyggelse, tekniske anlæg og beplantning. Endvidere vil plejeplanerne 

kunne tilgodese forholdene for dyr og planter, herunder de beskyttede arter og naturtyper i området. 

Også befolkningens oplevelse af området kan forventes at blive forbedret.   

 

Konklusion 

 

Området og fredningsforslagets formål findes bedst at kunne tilgodeses gennem den varige sikring, 

der følger af en ny fredning, idet hverken de eksisterende fredninger eller den generelle lovgivning 

findes tilstrækkelig hertil. 

 

Disse medlemmer finder derfor, at fredningsforslaget skal tages til følge. 

 

Fredningsområdet fremgår af fredningskortet og omfatter de ejendomme, der er angivet på lodsejer-

listen og nedenfor under pkt. 14.  
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Navnlig ejendommene under lb.nr. 15, 21, 27 og 37 samt nogle arealer i den sydlige del fredes i vi-

dere omfang end hidtil. De arealer, der yderligere inddrages under fredningen, findes at have de for-

nødne kvaliteter hertil.   

 

Ejendommene lb. 1-10 samt lb.nr. 11 og 12 udgår efter indstilling fra Gribskov kommune og Kul-

turministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen. Ejendommene udgør en bebyggelse tæt på Esrum Kloster. 

Der er peget på, at der efter den eksisterende arealfredningstekst kun ydes beskyttelse af en del af 

klosterruinerne, idet det nu kendte omfang af klostrets oprindelige bygningsværker er meget større 

end tidligere antaget. Det beskyttelsesværdige formål vil derfor mere effektivt kunne varetages gen-

nem en fredning efter museumsloven. Samtidig vil dobbeltadministration kunne undgås til gavn for 

de omhandlede lodsejere og kommunen.  

 

Endvidere udgår ejendommen lb.nr. 79, der er beliggende uden sammenhæng med de øvrige fred-

ningsområder, og tillige er omfattet af et projekt under Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En-

delig udgår ejendommene lb.nr. 90 – 92, der alene er foreslået fredet for så vidt angår nogle meget 

små arealer langs   Stenholtsvej med sigte på stien. 

 

Ejeren af ejendommen, matr. 5 k, 5 l og 5 b Stenholtsvang, Nødebo, lb.nr. 80, Dansk Tennisfond, 

har gjort gældende, at der ikke kan ske fredning, idet fonden efter fundatsen arbejder for at fremme 

naturbeskyttelsesformål, og da fonden ikke har givet afkald på fredning. Der er herved henvist til 

naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7. Det bemærkes hertil, at fonden efter fundatsen tillige arbejder 

for at vedligeholde og drive fondens tennishal, og de opgaver Studenterforeningen påtager sig samt 

for udbredelse af åndskultur og bekæmpelse af fordomme i almindelighed. Fonden har således flere 

formål og fredning findes i overensstemmelse med praksis derfor ikke at være afskåret efter den an-

førte bestemmelse. 

 

Hillerød Kommune driver på en del af lb.nr. 86 et vandværk. Arealerne, der er omfattet, af dette 

lb.nr. findes i det hele at skulle opretholdes som en del af det fredede område, herunder for det til-

fælde, at den kommunale driftsaktivitet skulle ophøre. 

 

Fredningsnævnet har efter gennemgang af kort og ortofotos justeret de arealer, der på forslagets 

fredningskort, er markeret som ”hus med have og gårdsplads” på lb.nr. 37 (Esrum Søvej 5 a og 15), 

lb.nr. 42, lb.nr. 52, lb.nr. 53 og lb.nr. 64. Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at ændre på 

markeringen af ”hus med have og gårdsplads” på andre ejendomme. 

 

På lb.nr. 64 er markering af en eksisterende sti langs søen udgået. 

 

Hans Duus Jørgensen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Fredensborg, udtaler for den del af 

fredningsforslaget, der vedrører denne kommune: 

 

Dette medlem anerkender områdets landskabsmæssige og biologiske kvaliteter. Området er imidler-

tid allerede beskyttet af de eksisterende fredninger og af generelle reguleringer, herunder i planlo-

ven. Denne samlede regulering findes at være tilstrækkelig til at værne om områdets eksisterende 

værdier. Der er tale om private ejendomme, som er erhvervet af lodsejerne med en berettiget for-

ventning om, at reguleringen af ejendomme sker i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne 

i de eksisterende fredninger og den generelle lovgivning. Lodsejerne har gennem årene vænnet sig 

til denne regulering som rammesættende for dispositioner over deres ejendomme.  
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Gennemførelse af en ny fredning, der indeholder skærpelse af eksisterende bestemmelser, og som 

udvider det fredede areal er ikke begrundet i et nærmere angivet behov, som ikke er støttet af de ge-

nerelle bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, og anden arealanvendelseslovgivning, herunder 

planloven. Det vil derfor være i strid med hensynet til, at lodsejerne har indrettet sig efter de gæl-

dende regler. Der er ikke anført konkrete grunde til støtte for vedtagelse af en ny fredning, og slet 

ikke en fredning, som rummer restriktive og til dels ekspropriative indgreb i rådigheden over de pri-

vate ejendomme, herunder hvilken bebyggelse, der skal kunne opføres på ejendommene. 

 

Dette medlem finder derfor, at forslaget om fredning af landskabet m.v. ikke skal tages til følge. 

 

Der træffes afgørelse om fredning efter flertallets indstilling.    

 

Forslaget om etablering af en sti 

 

Efter § 8 i det reviderede forslag til fredningsbestemmelser af 1. maj 2020 skal der på plejemyndig-

hedens foranledning inden 4 år efter fredningens gennemførelse etableres de på fredningskortet an-

givne nye stier.  

 

Færdsel på stierne skal kun være tilladt til fods. Stierne skal anlægges som rekreative stier, der er 

tilpasset natur og landskab. Stierne skal anlægges med et forløb som vist på fredningskortet. Den 

nøjagtige linjeføring skal fastlægges af plejemyndigheden, og lodsejeren skal have lejlighed til at 

udtale sig om placeringen. Stierne skal så vidt muligt anlægges med fast bund i op til 2 meters 

bredde. Der skal anlægges rabatter på begge sider, så stierne kan vedligeholdes maskinelt. Pleje-

myndigheden skal etablere spange og broer til at sikre sammenhæng i stisystemet. 

 

Der har i mange år været planer om anlæg af en sti langs Esrum Sø. Det indgik således i forslaget 

om fredningen af Esrum Søs omgivelser, at der kunne anlægges en sti langs søen og etableres andre 

rekreative anlæg. Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt traf afgørelse om forslaget den 16. juli 

1949, der blev stadfæstet af Overfredningsnævnet den 11. marts 1952. Det hed bl.a. i fredningsnæv-

nets afgørelse: 

 

”…. I øvrigt tiltræder nævnet, at fredningen af de forannævnte grunde bør gennemføres, dog således 

at det skønnes at ligge uden for nævnets kompetence at tage stilling til spørgsmålene om anlæg af 

stier, weekend-hytter, lejrpladser o. lign., ….” 

 

Frederiksborg Amt traf efter gennemførelse af en række åstedsforretninger den 14. december 2006 

afgørelse om at foretage ekspropriation til brug for anlæg af en sti. Ekspropriationsafgørelsen blev 

påklaget til Vejdirektoratet. Fredningsnævnet for Nordsjælland traf den 3. september 2007 afgørelse 

om at give tilladelse til anlæg af stien i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 om dispensation fra 

fredning.  Naturklagenævnet stadfæstede denne afgørelse den 14. juli 2008. Vejdirektoratet traf her-

efter den 7. november 2008 afgørelse om, at amtets afgørelse af 14. december 2006 var ugyldig. 

Der blev i afgørelsen fra Vejdirektoratet bl.a. henvist til, at stiforløbet til dels skulle forløbe uden 

for det eksproprierede areal. Anlægget af stien blev derfor ikke realiseret. 

 

I de gældende kommuneplaner for de fire kommuner er der anført visioner og intentioner om anlæg 

af en sti langs søen.  

 

Samtlige medlemmer Morten Larsen, Niels Olesen, Poul Mose Hansen for Hillerød Kommune, 

Hans Duus Jørgensen for Fredensborg Kommune, Nina Uhland Kristensen for Helsingør Kommune 

og Lars Starck for Gribskov Kommune udtaler: 
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Fredningsbestemmelser om anlæg af en sti er i overensstemmelse med et af hovedformålene i natur-

beskyttelseslovens § 1 og findes at være omfattet af fredningsnævnets kompetence efter naturbe-

skyttelseslovens § 38, stk. 3.   

 

Som udgangspunkt kan det tiltrædes som et gode for befolkningen og dens muligheder for at opleve 

den storslåede natur på tæt hold, at der etableres en sti langs som Esrum Sø. Der findes imidlertid at 

skulle ske en inddragelse af de konkrete forhold i sagen. 

 

Det foreslåede stiforløb vil i al væsentlighed forløbe over privat ejendom. Der er under sagen fore-

taget en række besigtigelser af det foreslåede stiforløb. På baggrund af disse besigtigelser lægges 

det til grund, at der ved anlæg af stien, vil ske en indskrænkning af den erhvervsmæssige og rekrea-

tive brug af ejendommene. Der er efter de enkelte ejendommes forhold både tale om, at den er-

hvervsmæssige brug bliver vanskeliggjort, og at hensynet til privatlivets fred bliver tilsidesat. Her-

udover anses det for anskueliggjort gennem besigtigelserne, at anlæg af en sti i væsentlig grad vil 

forstyrre dyre og fugleliv langs søbredden, også selv om stiforløbet er søgt tilpasset, så påvirknin-

gen af naturen reduceres.   

 

Arealerne lang søen er til dels vanskeligt fremkommelige og omfatter nogle strækninger med sær-

ligt beskyttede dyr og naturtyper. Der er ved forslaget til stiforløbet taget hensyn hertil, men dette er 

samtidig med til at give stien et meget irregulært forløb, som på nogle strækninger fører stien op til 

almindelige veje. 

 

Befolkningen har allerede mulighed for at færdes langs søen på betydelige strækninger. Dette kan 

ske bl.a. igennem Gribskov på vestsiden, ved Esrum Kanal nord for søen, og øst og syd for søen 

ved slotsparken, Fredensborg Havn, Sørup Havn og til fugleudsigtstårnet i søens sydlige ende.  

Udgifterne til anlæg og vedligehold af stiforløbene skal bæres af kommunerne. Der er i overens-

stemmelse med almindelig praksis ikke medtaget oplysninger om størrelsen af disse udgifter i bud-

getoverslaget. Det må imidlertid antages, at der vil blive tale om ret betydelige udgifter, og der fin-

des derfor at skulle tages hensyn til den afstandtagende indstilling hos i hvert fald tre af kommu-

nerne, jf. herved princippet i naturbeskyttelseslovens § 38 a.  

 

Der er til brug for behandlingen af sagen som anført udarbejdet miljøvurdering af 31. august 2020. 

Med afgrænsning af konsekvensvurdering til landskab, biologisk mangfoldighed og befolkningen. 

Det er vurderet, at landskabsbeskyttelsen forstærkes ved anlæg af stien, og at de landskabelige be-

varingsværdier ikke vil blive negativt påvirket af stien. Det er endvidere vurderet, at stien ikke vil 

medføre væsentlig negativ påvirkning af de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000-området, eller er omfattet af habitatdirektivet eller § 3 områder. Med hensyn til 

konsekvensvurderingen vedrørende befolkningen er der henvist til, at menneskets trivsel er påvirket 

i høj grad af motion og ophold i naturen. Det er herefter påpeget, at anlæg af en sti vil medføre for-

bedrede muligheder for at opleve naturen, landskabet og kulturhistorien i området. For de berørte 

lodsejere er det vurderet, at anlæg af stien og den efterfølgende færdsel herpå kan medføre en nega-

tiv påvirkning. Det er samtidig påpeget, at der vil blive udbetalt erstatning til lodsejerne.     

 

Fredningsnævnet finder ikke anledning til at indhente yderligere konsekvensvurderinger som ind-

stillet på vegne af lb.nr. 27, Malou Skeel. 

 

Konklusion 
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Efter en samlet vurdering tages forslaget om anlæg af en sti ikke til følge. Heller ikke de foreslåede 

alternative forløb eller forslaget om ydmyge trampestier af 1 meters bredde tages til følge.  

Sammenfattende har fredningsnævnet med de forskelle, der gør sig gældende i de berørte kommu-

ner, lagt vægt på: 

 

At der allerede er ganske gode muligheder for adgang, både for cyklende og gående, til Esrum Sø 

via de eksisterende stier. 

 

At forslaget ganske vist udvider stiforløbet, men at der fortsat på lange stræk, ikke vil være tale om 

en sønær sti. 

 

At det foreslåede nye stiforløb, således ikke i væsentlig grad vil forbedre borgernes adgang til Es-

rum Sø. 

 

At de foreslåede stiforløb i et vist omfang vil være et forstyrrende og ligefrem skadeligt element for 

faunaen. 

 

At stiforløbet på visse strækninger i væsentlig grad forringer den erhvervsmæssige udnyttelse af 

markerne.  

 

At stiforløbet på visse strækninger vil udgøre en væsentlig gene for lodsejerne i øvrigt. 

 

At omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af stien, i hvert fald for kommunerne Gribskov, Hel-

singør og Fredensborg, må forventes at blive uforholdsmæssigt høje.     

            

         13. Fredningsbestemmelser  
 

Medlemmerne Morten Larsen, Niels Olesen, Nina Kristensen for Helsingør Kommune og Lars 

Starck for Gribskov Kommune udtaler: 

 

Ved fastsættelse af fredningsbestemmelser er der taget udgangspunkt i det reviderede forslag af 1. 

maj 2020. Som følge af fredningsnævnets afgørelse vedrørende forslaget om anlæg af en ny sti, er 

bestemmelserne herom udgået. Endvidere har fredningsnævnet fundet det forsvarligt, at lade be-

stemmelsen om de tre levende hegn i § 4, stk. 3, udgå, ligesom fredningsnævnet heller ikke finder, 

at det vil være påkrævet at afdrive nåletræsbevoksninger som omhandlet i forslagets § 12. 

 

I § 3, stk. 5, er det præciseret, at sædvanlige arealoverførsler mellem landbrugsejendomme ikke 

kræver tilladelse fra fredningsnævnet. 

 

Som en konsekvens af, at lb.nr. 79 udgår af fredningen er angivelsen af matr.nr. 5 i Stenholtsvang, 

Nødebo udgået af § 4, stk. 6. 

 

I § 5, stk. 3, er den særlige begrænsning af bygninger, der skal anvendes til erhvervsaktiviteter ved-

rørende heste, udgået. 

 

I § 6, stk. 4, er det præciseret, at de solcelleanlæg, der kræver fredningsnævnets tilladelse, ikke om-

fatter solceller, der indgår i almindelige tagkonstruktioner. 

 

Herefter fastsættes følgende fredningsbestemmelser: 
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§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål, at  

- bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante is-

tidslandskab og over Esrum Sø  

- sikre muligheden for gennem plejeindsats at fastholde og genskabe udsigter over landskabet og 

Esrum Sø  

- sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og 

planteliv  

- medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for 

i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 - Grib-

skov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov.  

- sikre offentlighedens mulighed for adgang til området,  

 

§ 2 Bevaring af området                                                                                                                                                                      

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, som i langt overvejende grad er et velbe-

varet åbent kulturlandskab skabt i midten af det 20. århundrede. Tilstandsændringer kan være på-

budt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 12. 

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse                                                                                                                                                 

Den hidtidige lovlige anvendelse af de enkelte arealer må fortsætte, medmindre andet er angivet ne-

den for. Arealanvendelsen skal så tilrettelægges, så fredningens formål opfyldes.     

 

Stk. 2. Landbrugsjord i omdrift kan udnyttes som hidtil. Dog er tilplantning samt flerårige udsigts-

hæmmende afgrøder som f.eks. juletræer, energipil og elefantgræs ikke tilladt.  

 

Stk. 3. Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på fredningstidspunktet må ikke tilstandsæn-

dres, herunder omlægges, gødskes, sprøjtes, drænes, tilplantes eller kalkes. Arealerne fremgår af bi-

lag 2 som hhv § 3, sø, eng, overdrev og mose. Tilsynsmyndigheden kan dog foretage tilstandsæn-

dringer med henblik på realisering af en plejeplan. Fredningsnævnet kan give dispensation til brug 

af bekæmpelsesmidler, herunder mod bjørneklo. 

 

Stk. 4. Haver kan, uanset ovennævnte bestemmelser, udnyttes som hidtil og herunder tilplantes eller 

omlægges på sædvanlig vis, men havearealerne må ikke udvides. Arealerne fremgår af fredning-

skortet med signatur ”hus med have og gårdpladsareal”. 

 

Stk. 5. Ejendommene må ikke udstykkes, og der må ikke foretages arealoverførsler, medmindre 

fredningsnævnet godkender dette. Sædvanlige arealoverførsler mellem landbrugsejendomme kræ-

ver dog ikke tilladelse af nævnet. 

 

§ 4 Beplantning og opvækst                                                                                                                                                               

Der må inden for fredningen ikke etableres ny beplantning med træer og buske. 

 

Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er tilplantning i private haver, som fremgår af fredningskortets signa-

tur ”hus med have og gårdpladsareal”, samt afskærmende beplantning omkring skæmmende drifts-

bygninger. 

 

Stk. 3. Der må ikke etableres nye levende hegn. Eksisterende eller levende hegn må ikke ryddes el-

ler udtyndes medmindre det er godkendt i en gældende plejeplan. Eksisterende levende hegn må 

vedligeholdes ved genplantninger med hjemmehørende buske og løvtræsarter. Grene som vokser ud 
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på dyrkningsfladen, veje eller stier må skæres tilbage. Tilsynsmyndigheden skal inden udtynding 

eller rydning iværksættes tage stilling til, om hegnet har betydning som raste- og ynglelokalitet samt 

ledelinjer for flagermus, andre bilag IV-arter og fugle. 

 

Stk. 4. Den eksisterende træbevoksning langs søbredden samt skovpartierne på matr.nr. 2 a og 3 g 

Såne By, Tikøb skal fortsat ligge som urørt skov. Skovpartierne fremgår af kortbilag 2. Der må kun 

foretages hugst for, at offentligheden kan færdes sikkert på veje og stier, samt for at fjerne ikke 

hjemmehørende træer og invasive arter. Plejemyndigheden kan tillige fjerne enkelte træer og op-

vækst for at sikre udsigtskiler for offentligheden, idet dog det samlede billede af træomkranset sø 

skal bevares. 

 

Stk. 5. Undtaget fra forbuddet i stk. 4 er træbevoksning inden for udsigtskilen til Fredensborg Slot. 

Udsigtskilen omfatter matr.nr. 1 ab, 1 aa, 1 ø, 1 æ, 1 z, 1 ac, 1 bh, 1 bf, 7000 u, 7000 ab og 7000 aa 

Fredensborg By, Asminderød og fremgår af kortbilag 2. Der må således ikke forekomme bevoks-

ning, hverken selvsået eller plantet, der skæmmer udsigten mellem Fredensborg Slot og Esrum Sø. 

 

Stk. 6. Pleje af 5 b, 5 l, 8 dx, 7 e, 5 k, 4 e og 4 r Stenholtsvang Nødebo tilrettelægges med henblik 

på at sikre udsigten over Esrum Sø og mølledammen som kulturhistorisk element samt tilgodese 

botanikken i eng og mose. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for besvarelsen af de træer, som hu-

ser en skarvkoloni.  

 

§ 5 Bebyggelse                                                                                                                                                                                     

Der må ikke opføres ny selvstændig bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 

Skure, boder og lignende kan uden fredningsnævnets godkendelse opføres på arealer, som er omfat-

tet af fredningskortets signatur ”hus med have og gårdspladsareal”. 

 

Stk. 2. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver dispensation fra 

fredningsnævnet med hensyn til størrelse, placering samt udformning, inkl. materiale- og farvevalg. 

Til- og ombygningerne skal tilpasses det egnskarakteristiske og holdes i afdæmpede farver. Bestem-

melsen gælder også for forhold, som ikke kræver byggetilladelse f.eks. ændringer ved vinduer, 

døre, tagmaterialer eller overfladebehandling. Fredningen er ikke til hinder for indvendig ombyg-

ning af eksisterende bygninger. 

 

Stk. 3. Der må ikke opføres bure og bygninger til pelsdyr-, svine- eller fjerkræsfarme, fasanerier, 

dambrug, drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Fredningen er 

dog ikke til hinder for opførelse af, i tilknytning til eksisterende bebyggelse, de for landbrugsdriften 

erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Opførelse af sådanne bygninger kræver forudgående 

godkendelse af fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse og placering. 

 

Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for etablering af et besøgscenter med publikumsaktiviteter ved 

Esrum Kloster og Møllegård efter forudgående godkendelse fra fredningsnævnet for så vidt angår 

byggeriets udformning, størrelse og placering. Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbrin-

gelse af skurvogne eller skure, der i kortere perioder er nødvendige for skovdrift og naturpleje.  

 

Stk. 5. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for får, kreaturer, heste 

og lignende efter Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering.    

 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg                                                                                                                                                 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, trans-

formerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. 
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Stk. 2. Udenfor det på fredningskortet markerede areal ”hus med have – og gårdspladsarealer” må 

der ikke anbringes campingvogne eller lignende i længere perioder end 6 uger. 

 

Stk. 3. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for fly 

og helikoptere m.m. er ikke tilladt. Anlæg af ridebaner kræver rettens forudgående godkendelse for 

så vidt angår ridebanens udformning, størrelse og placering. 

 

Stk. 4. Opsætning af solcelleanlæg, der ikke indgår i almindelige tagkonstruktioner, kræver forud-

gående godkendelse af fredningsnævnet.  

 

Stk. 5. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 

driftsbygninger. 

 

Stk. 6. Der må alene opsættes almindelige landsbrugshegn (trådhegn, hestehegn og lignende) til 

husdyrbrug. Hegnene skal holdes i jordfarver. Hegn som ved deres højde eller udseende ændrer væ-

sentligt ved landskabsbilledet som f.eks. hjortehegn, blafrehegn eller hvide træhegn er ikke tilladt. 

 

Stk. 7. Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af pleje-

myndigheden og med placering efter aftale med lodsejeren. 

 

Stk. 8. Der må ikke anlægges nye veje. Fredningen er dog ikke til hinder for etablering af cykelstier 

langs større veje inden for fredningsområdet efter fredningsnævnets godkendelse. Almindelig vedli-

geholdelse af mark- og skovveje med eksempelvis sten eller grus er tilladt. 

 

Stk. 9. Fredningen er ikke til hinder for etablering af små primitive lejrpladser, mindre shelter, 

bord/bænkesæt og fugleskjul på offentlige arealer, eller efter frivillig aftale på privat jord.  

 

§ 7 Terrænændringer m.v.                                                                                                                                                               

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

 

Stk. 2. Råstofudvinding er ikke tilladt – hverken til kommerciel eller privat brug. 

 

Stk. 3. Omkring Esrum Kloster er det forbudt at afdække, gennembryde og fjerne ruinrester uden 

samtykke fra myndighed med ansvar for fortidsminder – Slots- og Kulturstyrelsen. Ethvert påtænkt 

byggeforetagende skal anmeldes for fortidsmindemyndigheden. Den nævnte anmeldelsespligt skal 

også gælde m.h.t. fund af murrester, fundamenter og begravelser. (Arealet med anmeldepligt vil 

blive nærmere angivet på fredningskortet.)  

 

Stk. 4. Undtaget forbuddet i stk. 1 er terrænændringer der sker som led i en naturgenopretning (jf. § 

9), eller som mindre terrænændringer i forbindelse med byggeri og anlæg efter fredningsnævnets 

godkendelse. Videnskabelige, geologiske eller arkæologiske undersøgelser er også undtaget forbud-

det om terrænændringer, såfremt arealerne reetableres efter undersøgelsen. Nedlægning af jordvar-

meslanger, ledningsgrave til f.eks. kabler og kloaker, renovering af eksisterende dræn mm kan ske 

efter tilsynsmyndighedens anvisninger, såfremt det naturlige terræn reetableres. 

 

§ 8 Offentlighedens adgang                                                                                                                                                               

Offentlighedens adgangs- og opholdsret på de offentlige og private fællesveje, stier samt offentlige 

og private arealer i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende love. Eksisterende 
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veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods eller på cykel, jf. naturbeskyttelses-

lovens kap. 4.   

 

Stk. 2. Eksisterende stier som vist med særlig signatur på fredningskortet må ikke nedlægges. Fred-

ningsnævnet kan godkende, at stiers, vejes og markvejes nuværende tracé kan ændres, såfremt of-

fentlighedens mulighed for at opleve det fredede område ikke forringes. 

 

Stk. 3. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler om 

begrænsning af offentlighedens færdsel i området – begrænsningen må kun være midlertidig af hen-

syn til eks. fuglenes yngletider. 

 

§ 9 Natur/kulturgenopretning                                                                                                                                                      

Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretning, der udmønter fredningens formål, som eksem-

pelvis genslyngning af Esrum Å.  

 

Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for genskabelse/genoprettelse af kulturhistoriske elementer, så-

som Esrum Kanal, Stenholt Mølledam, reetablering af fortidsminder ol. 

 

Stk. 3. Natur- og Kulturgenopretningsprojekter skal ske i overensstemmelse med et nærmere be-

skrevet projekt, som er forelagt berørte lodsejere, tilstødende lodsejere/forpagtere, grundejerforenin-

ger, Slots- og Kulturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse samt godkendelse 

af fredningsnævnet inden gennemførelse. 

 

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner                                                                                                                                                

Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner er plejemyndighede på de private og 

kommunalt ejede arealer inden for deres respektive kommunegrænser, mens Naturstyrelsen er pleje-

myndighed på Miljøministeriets arealer. Plejemyndigheden kan gennemføre pleje af de fredede are-

aler, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, jf. for tiden 

bkg. Nr. 924 af 27. juni 2016. Plejen tilrettelægges, så den medvirker til at opfylde fredningens for-

mål og dermed bl.a. sigter til at holde landskabet åbent samt genskaber og fastholder udsigter. 

 

Stk. 2. Plejemyndighederne udarbejder plejeplaner for det fredede område senest 2 år efter frednin-

gens gennemførelse. De efterfølgende plejeplaner skal følge planperioderne for og være koordine-

rede med Natura 2000-planerne, idet omfang Natura 2000-planerne giver anledning til ændringer i 

plejeplanerne. Pleje efter gældende plejeplan for området mellem Esrum Sø og Harreshøjvej i Hel-

singør Kommune kan fortsætte og denne plejeplan kan indgå i den nye plejeplan. 

 

Stk. 3. Plejeplanen skal redegøre for påtænkte plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventu-

elle detailændringer i almenhedens adgangsret, jf. § 8, stk. 3. Plejeplanen kan ud over initiativer til 

natur- og landskabspleje indeholde forslag til etablering af publikumsforanstaltninger, herunder 

borde, bænke og affaldskurve samt opsætning af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr. 

 

Stk. 4. For Naturstyrelsens arealer udgøres plejeplanen af gældende driftsplan samt for Natura 

2000-arealerne af Natura 2000-plejeplanen. 

 

§ 11 Jagt                                                                                                                                                                                               

Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning. 
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§ 12 Dispensation                                                                                                                                                                              

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 

vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

§ 13 Ophævelse af eksisterende fredning 

Følgende fredninger ophæves med gennemførelse af nærværende fredning: 

 

1. Esrum Kanal (1937)  

2. Esrum Søs omgivelser (1952) 

3. Dronningens Kovang (1936) 

4. Endrupgård (1974) 

5. Endrup By (1993) 

6. Danstruplund (1975) 

7. Møllekrogen (1971) 

8. Sørup, Møllekrogen (1939) 

9. Skovlund Træer (1940)  

Medlemmerne Hans Duus Jørgensen for Fredensborg Kommune og Poul Mose Hansen for Hillerød 

Kommune udtaler: 

 

Disse medlemmer tiltræder afgørelsen om fredningsbestemmelser, dog således at § 5, stk. 2, 

omformuleres. 

 

Inden for det areal, der er der er defineret som ”hus med have og gårdsplads” skal reguleringen 

være styret af planlovgivningen og den kommunale planlægning. I denne må det antages, at der 

også tages hensyn til, at bygningerne skal have en passende udformning, herunder med hensyn til 

materiale og farvevalg, som normalt er reguleret i lokalplaner. Der er ingen grund til, at frednings-

nævnet skal tage stilling til disse bygningsmæssige detaljer, der næppe kan siges at påvirke landska-

bet, og da det må lægges til grund, at den kommunale planlægning sker ansvarligt.  

 

Disse medlemmer foreslår derfor, at § 5, stk. 2, formuleres således: 

 

”Tilbygning og ombygning inden for arealet angivet som ”hus med have og gårdsplads” skal følge 

de almindelige regler i planloven og den kommunale planlægning”. 

 

 

Der træffes afgørelse om fredningsbestemmelserne efter flertallets indstilling.      

 

 

        14. Oversigt over ejendomme, der er omfattet af fredningen 
 

Plejelt By, Tikøb 

4a, 4i, 4h, 7f, 4g, 7e, 4f, 7d, 3q, 3a, 3d, 5cd, 2e og 1a, 7000c og 7000h. 

 

Harreshøj By, Tikøb 

7b, 3o, 2a, 6c, 6e, 6d, 6b, 6a,  

 

Såne By, Tikøb 
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3a, 2a, 2b, 6, 3g, 3e, 3d, 3c, 3b, 3f, 1a, 5b, 1d, 1t, 1g, 1r, 1b, 1e, 1p, 1o, 1n, 1m, 1q, 1l, 1k samt 

7000a 

 

Jonstrup By, Tikøb 

2b, 2c, 2m, 2h, 2a, 2e, 2f, 5a, 3d, 5b, 4c, 4b, 10, 9a, 9d, 5c, 9b, 9c, 3g, 13d, 13e, 13a, 4e, 4f, 4a, 3c, 

7000a og 7000b.   

 

Ll. Esbønderup By, Tikøb 

4a, 4q, 4f, 7000b 

 

Endrup By, Asminderød 

7d, 7k, 7f,16c, 15, 6b, 6e, 4h, 13a, 8b, 17, 16a, 13b, 6h, 6k, 6a, 3a, 2q, 24b,23, 4a, 4l, 4m, 1oc, 8a, 

7a, 7i, 7b, 16b og 7000a 

 

Fredensborg By, Asminderød 

1g, 1ab, 1be, 1f, 1aa, 1bd, 1ø, 1æ, 1bg, 1bf, 1z, 1ac, 1bh, 7000aa, 7000u, 7000ab 

 

Sørup By, Grønholt 

7b, 3bb, 3bd, 3bf, 3ac, 3ap, 3al, 3aa, 3ab, 3ao, 3ø, 7e, 3v, 3p, 3r, 7d, 3o, 3q, 3h, 2p, 3an, 2ac, 31, 26, 

3am, 3g, 29 og 3x. 

 

Stenholtsvang, Nødebo 

4l, 4r, 4e, 5i, 5k, 5l, 5b, 7000b 

 

Nødebo By, Nødebo 

7e, 8dx, 8æ, 5r, 6i, 7d, 3o, 4f, 7000d, 7000a, 

 

Esrum Kloster, Esbønderup 

30, 4a, 4m, 4e, 4c, 4n, 36, 19h, 45, 19c, 17a, 1a, 17b 

 

Sdr. Gribskov Nødebo 

1p 

 

Esrum Sø, Esbønderup 

5 

 

Esrum Sø, Tikøb 

1 

 

Esrum Sø, Asminderød 

2 

 

Esrum Sø, Grønholt 

3 

 

Esrum Sø, Nødebo 

4 
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        15. Erstatning 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har samtidig med denne afgørelse truffet afgørelse om erstatning 

i anledning af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 39. 

 

        16. Klagevejledning 

Det samlede erstatningsbeløb overstiger 500.000 kr. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor ef-

terprøve fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning i sin helhed, jf. naturbeskyttelseslo-

vens § 42, jf. § 40, stk. 1. Fredningsnævnet vil derfor forelægge sagen for Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. 

 

Afgørelsen kan tillige påklages af lodsejere, organisationer og myndigheder m.fl. Der henvises til 

samtidig udsendt klagevejledning. 

 

 

 

Morten Larsen  Niels Olesen  Nina Kristensen 

 

 

Lars Starck    Poul Mose Hansen  Hans Duus Jørgensen  



Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 15. december 2021 om fredning af 

Fredning af Esrum Søs omgivelser 

i Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner 

Sagsnr. FN-NSJ-057-2018F 

 

Afgørelse om erstatning  

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 15. december 2021 truffet afgørelse om fredning af Esrum Søs 

omgivelser i nærmere bestemt omfang. 

Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning til de berørte lodsejere, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 39, stk. 1. 

Afgørelsen om erstatning er som afgørelsen om fredning truffet af Morten Larsen og Niels Olesen samt af 

Poul Mose Hansen, Hans Duus Jørgensen, Lars Starck, Nina Uhland Kristensen og Poul Mose Hansen hver 

for de kommuner, som de er udpeget i. 

Fredningsnævnet har på baggrund af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet taget udgangspunkt i 

nedenstående erstatningstakster:  

Grundtakst                                                                                                                      3.700 kr./ha. 

Tillægstakst vedr. beplantningsforbud  

(Forbud mod udsigtshæmmende afgrøder)                                                             6.000 kr./ha.  

Takst vedr. søbeskyttelseslinje med beplantningsforbud  

a) på arealer, der ikke tidligere er fredet) ½ grundtakst + 1500 kr.        3.350 kr./ha 

b) (på arealer omfattet af Natura 2000, der ikke tidligere er fredet) ½ grundtakst)          

       1.850 kr./ha 

Takst vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje med beplantningsforbud  

(på arealer, der ikke tidligere er fredet) ½ grundtakst         1.850 kr./ha  

Arealer omfattet af nbl. § 3                        0 kr./ha                                                           

Eksisterende stier på arealer, der ikke tidligere er fredet                                            15 kr./m                      

 

 

Erstatningerne er herefter fastsat således: 

 

Lb.nr. 1-10 samt 12 og 13 

Matr.nr. 3 g m.fl. Esrumkloster, Esbønderup. Ejendommene er udgået af fredningen. 

 

 

Lb.nr. 11 – Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted 
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Matr.nr. 4 a Esrumkloster, Esbønderup m.fl.                                                                                            

Der fastsættes ikke erstatning, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.  

 

 

Lb.nr. 14 – Per Lykke Didrichsen, Søvejen 10, 5., 3230 Græsted 

Matr.nr. 17a og 19c Esrumkloster, Esbønderup. Gribskov Kommune.  

Areal i alt 0,461 ha. 

Ejendommen er undergivet eksisterende fredning og beliggende tæt ved  

Esrum Kanal og søen samt omfattet af Natura 2000. 

Erstatning                                                                                                                                 0 kr. 

 

 

Lb.nr. 15 – Carl Bruun, Esrumgård, Frederiksværksvej 11C, 3230 Græsted 

Matr.nr. 1a og 17b Esrum Kloster, Esbønderup, Gribskov Kommune. 

Matr.nr. 4a og 3c Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 4f Ll. Esbønderup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 8a, 7a, 7i, 7b og 16b Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 

 Areal i alt 143,924 ha. 

Eksisterende fredning 129,97 ha. 

Ny fredet areal udgør 13,954 ha                                                                                                                  

Erstatning arealfredning. Grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud, arealer med søbeskyttelse 

og fortidsmindebeskyttelse fratrukket arealer med og §3.  106.406,50 kr. 

Erstatning for eksisterende sti på ikke tidligere fredet areal (1.280 m)     19.200 kr.                                                    

Erstatning i alt                            125.606,50 kr.                                                                                                   

 

 

Lb.nr. 16 – Helene Anna Rasmussen Egebøl og Thomas Egebøl, Torkel Badens Vej 11, 

2900 Hellerup 

Matr.nr. 4a og 4i Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 4,074 ha. 
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Eksisterende fredning 2,772 ha. 

Nyfredet areal udgør 1,302 ha. og er omfattet af søbeskyttelseslinje 

Erstatning                                                                                                                           4.360 kr.                                                           

 

 

Lb.nr. 17 – Birgit Victor Hansen, Funkevej 13, 3400 Hillerød, og 

Marianne Victor Hansen, Sigridsvej 10, 1., 2900 Hellerup 

Matr.nr. 4h og 7f Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,415 ha 

Ejendommen er omfattet af eksisterende fredning 

Erstatning                                                                                                                                    0 kr. 

 

 

Lb.nr. 18 – G K F Fonden, Jørgen Fischer, Magleholm, 2600 Glostrup 

Matr.nr. 4g og 7e Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,306 ha. 

Ejendommen er omfattet af eksisterende fredning                                                                

Erstatning                                                                                                                                     0 kr. 

 

 

Lb.nr. 19 – (Navne- og adressebeskyttelse) 

Matr.nr. 4f og 7d Plejelt By, Tikøb 

Areal i alt 0,143 ha.  

Ejendommen er omfattet af eksisterende fredning                                                             0 kr. 

 

 

Lb.nr. 20 – Administrator Inge Krabbe Vesterholt, Amaliegade 41, 3. tv, 1256  

København K – Peter Vesterholt, 699 Heinel Circle, Roseville, MN-55113, USA 

Matr.nr. 3q Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune  

Areal i alt 0,197 ha. 
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Ejendommene er omfattet af eksisterende fredning.  

Erstatning                                                                                                                                      0 kr. 

              

 

 

Lb.nr. 21 – Svend Rohlin Madsen, Søbrinken 2, Plejelt, 3230 Græsted 

Matr.nr. 3a Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 13,404 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning 8,340 ha.  

Nyfredet areal udgør 5,064 ha. til dels omfattet af nbl. § 3  

Eksisterende sti på nyfredet areal (552m)                              8.280 kr. 

Erstatning udgøres af grundtakst samt tillægstakst vedr. beplantningsforbud, fratrukket areal med §3  

      48.605,81 kr. 

Erstatning i alt:              56.885,75    kr.      

                                                                                                                  

 

 

Lb.nr. 22 – Marianna Bækkel Chabert, Esrumvej 455, 3230 Græsted 

Matr.nr. 3d Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 6,458 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning 6,39 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                  3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 23 - Henrik Sønderris Pedersen, Sønderrisvej 4, Plejelt, 3230 Græsted 

Matr.nr. 5cd Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 1,530 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                               0 kr.                                                                                                          
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Lb.nr. 24 – Administrator Revifront Administration ApS, H.P. Christensens Vej 1, 2.,  

3000 Helsingør, Tanja Nielsen, Øster Farimagsgade 29, 1., 2100 København, og  

Jonas Nielsen, Harreshøjvej 60, Plejelt, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 2e og 1a, Plejelt By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 19,742 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                0 kr. 

 

 

Lb.nr. 25 – Christina Lunde Rasmussen og Kim Holmgaard, Harreshøjvej 60,  

Plejelt, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 7b Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 2,136 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning                                                                                                       

Erstatning                                                                                                                                               0 kr. 

 

 

Lb.nr. 26 – Mariette Eikemo Thorgaard, Harreshøjvej 45, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 3o Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 12,351 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning 

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr.    

 

 

Lb.nr. 27 – Malou Skeel, Esrum Søvej 29, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 2a og 6c Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 3a, 2a, 2b, 6, 3g Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 86,539 ha. heraf tidligere fredet 36,35 ha. 

Nyfredet areal udgør 50,189ha og er delvist omfattet af §3. 
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Erstatning arealfredning (grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud        373.225 kr. 

Eksisterende sti på ikke tidligere fredet areal (934 m)                                                       14.010 kr.                                                                    

Erstatning i alt                                                                                                                          387.235 kr. 

 

 

 

Lb.nr. 28 – Ole Gullits, Esrum Søvej 30, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 6e Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,117 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,117 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                    3.700 kr.  

 

 

Lb.nr. 29 – Anne Helene Moth-Poulsen og Mads Ulrik Kjærgaard,  

Esrum Søvej 26, Harreshøj, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 6d og 6b Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,293 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,293 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                     3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 30 – Per Ulrik Hansen Ljungstrøm, Esrum Søvej 24, Harreshøj,  

3080 Tikøb 

Matr.nr. 6a Harreshøj By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,078 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,078 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                      3.700 kr. 
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Lb.nr. 31 – Robert Medum Lauritzen, Esrum Søvej 43, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 3e Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,098 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,098 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                       3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 32 – Steen Lünell, Esrum Søvej 41, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 3d Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,091 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,091 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                       3.700 kr.                             

 

 

Lb.nr. 33 – Dampskibsselskabet Jutlandia Aktieselskab, Nikolaj Plads 32,  

1067 København K 

Matr.nr. 3c Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,092 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,092 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                      3.700 kr. 

 

 

Lb. nr. 34 – Charles Louis Hector Daumerie og Carole Cathrine Planes  

Buhl, Esrum Søvej 37, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 3b Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,108 ha. Hele arealet nyfredet. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                     3.700 kr.                                                                                             

 

 

Lb.nr. 35 – G/F Skovlund, Fællesareal, Esrum Søvej 37 – 43,  
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formand Steen Lünell (lb.nr. 32). 

Matr.nr. 3f Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,106 ha. Hele arealet nyfredet. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                     3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 36 – Helsingør Kommune, Stengade 59, 3000 Helsingør 

Matr.nr. 7000c Plejelt By, Tikøb m.fl., Helsingør Kommune 

Areal i alt 2,730 ha.   

Nyfredet areal udgør 1,48 ha                                                                                                                                                      

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr. 

 

 

Lb.nr. 37 – Søren Lund Jensen og Liselotte Kähler, Esrum Søvej 19 a 

Jonstrup, 3080 Tikøb, (se også lb.nr. 50) 

Matr.nr. 1a og 5 a Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal 9,308 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning 1,63 ha. 

Overtaget fra lb.nr. 41: 

Matr.nr. 1g Såne By, Tikøb Helsingør Kommune  

Areal 5,333 ha. 

Tidligere fredet 5,09 ha. 

Overtaget fra lb.nr. 42: 

Matr.nr. 1r Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune 

Matr.nr. 2b, 2c og 2 m Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune  

Herefter areal i alt 30,338ha, heraf omfattet af eksisterende fredning 22,34 ha. Nyfredet areal udgør 7,998 

ha.  

Erstatning udgøres af grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud. På arealet findes søbeskyttelses-

linje og nbl. §3.                              64.669,25 kr.  

Erstatning vedr. eksisterende sti på nyfredet areal (1141 m)  17.115 kr. 
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Erstatning i alt                                  81.811,25 kr.                 

 

 

Lb.nr. 38 – Steen Kahler, Sånevej 4, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 5b og 1d Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 5,443 ha.                                                   

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                   0 kr.                                                 

 

 

Lb.nr. 39 – Susanne Ketelsen, Sånevej 6, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1s Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,145 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning  

Erstatning                                                                                                                                                    0 kr. 

 

 

Lb.nr. 40 – Irene Kjølholt og Morten Kjølholt, Sånevej 8, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1t Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,354 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning                                                                         

Erstatning                                                                                                                                                     0 kr.  

 

 

Lb.nr. 41 – Lotte Sehested Nerem (se også lb.nr. 50), Strandvejen 138, st. th.,  

2900 Hellerup 

Matr.nr. 1g Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Ejendommen er overdraget til lb.nr. 37. 
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Lb.nr. 42 – Kurt Flemming Holmsted, Endrupvej 41, 3480 Fredensborg 

Ejendommen er overdraget til lb.nr. 37 for så vidt angår 

Matr.nr. 1r Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr. 2b, 2c og 2m Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune.  

Ejendommen består herefter af 

Matr.nr. 7d, 7k, 7f, 16c, 15, 6b, 6e, 4h og 13a Endrup By, Asminderød,  

Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 17,687 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning       0 kr. 

 

 

Lb.nr. 43 – Birgitte Knuth Linnet og Svend Linnet, Esrum Søvej 9A,  

St. Jonstrup, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1b Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 2h Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal I alt 1,084 ha. 

Omfattende af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                           0 kr. 

 

 

Lb.nr. 44 – Rikke Bay og Tinus Bang Christensen, Sånevej 10, Såne, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1e Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 9,970 ha.  

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                           0 kr.                                                                                                                        

 

Lb.nr. 45 – Astrid Elisabeth Andersen og Knud I. Andersen,  

N.W. Gadesvej 6, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 1p, Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 
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Areal i alt 0,245 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning.                                                                                                    

Erstatning                                                                                                                                              0 kr. 

 

 

Lb.nr. 46 – Lis Eskekilde Kruse, Ingemannsvej 26B, 1. tv., 1964 Frederiksberg 

Matr.nr. 1o Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,122 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                               0 kr.  

 

 

Lb.nr. 47 –Linn Heide Salto Mamsen og Torben Jansen, Birkedalen 9,  

Jonstrup, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1n Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,159 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning 

Erstatning                                                                                                                                                0 kr.   

 

 

Lb.nr. 48 – Ole Hans Wichmand, Birkedalen 7, Jonstrup, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1m Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,159 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                 0 kr. 

 

 

Lb.nr. 49 – Pia Klee, Mørdrupvej 111 A, 3060 Espergærde 

Matr.nr. 1q og 1l Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,275 ha. 



12 
 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                 0 kr. 

 

 

Lb.nr. 50 – Søren Lund Jensen og Liselotte Kähler, Esrum Søvej 19 a, 3080 Tikøb 

Maria Leonie Francisca Hoogeveen og Ybele Reinder Hoogeveen, Esrum Søvej 6,  

3080 Tikøb, 

Klaus Arentoft, Toftevej 2A, Søborg, 3250 Gilleleje, og AnnaMarie Smillah Lennings,  

FredensBorgvej 39, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 1k Såne By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,247 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                   0 kr. 

 

 

Lb.nr. 51 og 52 –Helle Høeg Wallewik, Fredensborgvej 50, 3480 Fredensborg  

Matr.nr. 2e og 2f Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune 

Matr.nr. 2a Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal I alt 14,301 ha. 

Eksisterende fredning 8,52 ha. Nyfredet areal 5,781 ha. 

Erstatning for nyfredet areal udgøres af grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud 

                                55.796,25 

Erstatning vedr. eksisterende sti på nyfredet areal (367m)        5.505 kr.  

Erstatning i alt      61.301,25 

 

 

Lb.nr. 53 – Peter Kasper de Neergaard, Fredensborgvej 54, Jonstrup,  

3480 Fredensborg 

Matr.nr. 5a og 3d Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 26,425 ha. 
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Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr. 

 

 

 

Lb.nr. 54 – Mads Odgård, Fredensborgvej 56, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 5b Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 3,351 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr.  

 

 

Lb.nr. 55 – Tina Merete Bagger og Søren Ris Bagger, Fredensborgvej 58, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4c Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,459 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                    0 kr.        

 

 

Lb.nr. 56 – Stone Grange ApS, Fredensborgvej 60, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4b og 10 Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 4,421 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                      0 kr. 

 

 

Lb.nr. 57 – Jeanette Bibi Johansen og boet efter Holger Palle Johansen, Endrupvej 45,  

3480 Fredensborg 

Matr.nr. 9a, 9d og 5c Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 8b og 17 Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 
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Areal i alt 8,538 ha. 

Eksisterende fredning 7,857 ha. 

Nyfredet areal udgør 0,681 ha 

Erstatning grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud                           6.184 kr. 

 

 

Lb.nr. 58 – Jeanette Bibi Johansen og boet efter Holger Johansen (På adressen: 

Anne Mette Klit og Martin Larsen, Fredensborgvej 61, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 9b og 9c Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,218 ha. Hele arealet er nyfredet. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                      3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 59 - Engerupgaard A/S, Danstrupvej 31, 3080 Tikøb 

Matr.nr. 3g Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Matr.nr. 3a Ll. Esbønderup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 30,716 ha. heraf nyfredet areal 0,341 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                       3.700 kr.  

 

 

Lb.nr. 60 – Peter Agner Svendsen, Danstrupvej 27A, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4a Ll. Esbønderup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 10,891 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning.                                                                            

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr. 

 

 

Lb.nr. 61 – Tine Nøregård Olsen, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4g Ll. Esbønderup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,126 ha. 
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Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                   0 kr. 

  

 

 

Lb.nr. 62 – Sindet Margrethe Bruun, Frederiksværksvej 11 C,  

3230 Græsted 

Matr.nr. 16a Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,137 ha.  

Nyfredet areal udgør 0,137 ha 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                               3.700 kr.                  

 

 

Lb.nr. 63 – Anna Elisabeth Steinø, Endrupvej 68, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 13b Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,398 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning                                                                                                            0 kr. 

 

 

Lb.nr. 64 – Mads Kristian Hartvig Jensen, Kongens Tværvej 2, 2000 Frederiksberg 

Matr.nr. 6h, 6k, 6a, 3a, 2q, 24b, 23, 4a, 4l og 4m Endrup By Asminderød,  

Fredensborg Kommune. 

Matr.nr. 1g, 1ab, 1be, 1f, 1aa og 1bd Fredensborg By, Asminderød,  

Fredensborg Kommune. 

Areal I alt 101,936ha. heraf nyfredet areal 1,104 ha 

Erstatningen udgøres af grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud, idet der reguleres for søbe-

skyttelselinje samt Natura 2000 og §3. 

Erstatning                                6.869,25kr.                                                                                                    
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Lb.nr. 65 – Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal 

Matr.nr. 7000a Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune 

Matr.nr. 7000aa, 7000u og 7000ab Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 2,859 ha. Nyfredet areal 2,845 ha 

Erstatning                                                                                                                                                      0 kr. 

 

 

Lb.nr. 66 – Grundejerforeningen Fredensborg Søpark  v/ Birte Raun, Maglegårdsvej 103, 

3480 Fredensborg 

Matr.nr. 1oc Endrup By, Asminderød, Fredensborg Kommune. 

Matr.nr. 1ø, 1æ, 1bg, 1bf, 1z, 1ac og 1bh Fredensborg By, Asminderød,  

Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 6,247 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                      0 kr. 

 

 

Lb.nr. 67 – Bente Eriksen Svendsen og Nils Henrik Skouboe Svendsen, Sørupvej 76, 

3480 Fredensborg  

Matr.nr. 7b Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 2,420 ha. Hele arealet er nyfredet. 

Erstatningberegnet efter grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud. Arealet er væsentligt omfat-

tet af søbeskyttelseslinje og §3 

Erstatning                                                                                                                                4.037 kr. 

 

 

Lb.nr. 68 – Anne Birgitte Palludan Mark og Ole Mark, Sørupvej 45, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3bb, 3bd, 3bf, 3ac, 3ap og 3al Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 7,178 ha. heraf nyfredet areal 2,528 ha. 

Tidligere fredet 4,650 ha. 
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Erstatningen beregnet på baggrund af grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud samt erstatning 

for eksisterende sti på nyfredet areal. Arealet er delvist omfattet af nbl §3. 

Arealerstatning:     20.742 kr. 

Erstatning for eksisterende sti (367 m)      5.505 kr. 

Erstatning i alt      26.247 kr. 

                                                                                                                                          

 

 

 

Lb.nr. 69 – Marianne Drachmann og Brian Mouridsen, Møllevangen 3, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3aa Sørup By, Grønholt.  

Areal I alt 0,139 ha. 

Eksisterende fredning 0,02 ha. Nyfredet areal 0,119 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                        3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 70 – Poul Richard Schultz, Møllevangen 7, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3ab Sørup By, Grønholt. 

Areal I alt 0,131 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning.                               

Erstatning                                                                                                                                                     0 kr.                                                             

 

 

Lb.nr. 71 – Ulrik Ditlev von Voss,  

Møllevangen 10 A, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3ao og 3ø Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune 

Areal i alt 0,375 ha. 

Eksisterende fredning 0,066 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                             3.700 kr. 
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Lb.nr. 72 – Søren Pilgaard Barkholt, Møllevangen 12, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 7e og 3v Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,544 ha. 

Eksisterende fredning 0,01 ha.    

Erstatning, grundtakst                                                                                                                            3.700 kr.        

 

 

Lb.nr. 73 – Josefine Gabriella Frank Arthur og Simon Frank Bredahl Arthur,  

Møllevangen 14, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3p, 3r og 7d Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,505 ha. 

Eksisterende fredning 0,02 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                            3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 74 – Alex Mark Knudsen, Gl. Præstøvej 20, 4735 Mern,  

og Kim Mark Knudsen, Hardangergade 4, 4. th., 2100 København Ø. 

Matr.nr. 3o og 3q Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,371 ha. 

Eksisterende fredning 0,02 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                            3.700 kr.   

 

 

Lb.nr. 75 – Søruphøj A/S, Bistruphave 19, 3460 Birkerød 

Matr.nr. 3h, 2p, 3an og 2ac Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 3,906 ha. 

Eksisterende fredning 3,676 ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                            3.700 kr.        
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Lb.nr. 76 –Peter Henning Thomsen, Hillerødvejen 90,  

3480 Fredensborg   

Matr.nr. 31 og 26 Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 1,604 ha. 

Eksisterende fredning 1,45ha. 

Erstatning, grundtakst                                                                                                                           3.700 kr. 

 

 

Lb.nr. 77 – MEN4549 Holding ApS, Price Waterhouse Coopers, Strandvejen 44, 

2900 Hellerup  

Matr.nr. 3am, 3g og 29 Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal I alt 14,514ha. 

Eksisterende fredning 2,13ha. 

Erstatningen beregnet ud fra grundtakst samt tillægstakst for beplantningsforbud. Areal desuden omfattet 

af Natura 2000, søbeskyttelse og nbl §3 

Erstatning                                                                                                                                  47.724 kr. 

 

 

Lb.nr. 78 – Dansk Arbejdsgiver Forening, Egelund Slot, Hillerødvejen 92, 3480  

Fredensborg, att. direktør Jens Gottlieb 

Matr.nr. 4l, 4r og 4e Stenholtsvang, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 12,893 ha. 

Tidligere fredet 10,59 ha. Nyfredet areal 2,30 ha. 

Hele arealet er omfattet af Natura 2000, fredskov mv., og erstatningen beregnes alene for eksisterende sti 

(1367 m) på den del af matr. 4l, der er nyfredet. 

Erstatning for eksisterende sti (1.367 m) på ikke tidligere fredet areal  20.505 kr. 
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Lb.nr. 79 – Bjørn Svendsen, Stenholtsvej 20, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 5i Stenholtsvang, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Ejendommen er udgået af fredningsafgørelsen.  

 

Lb.nr. 80 – Dansk Tennisfond, Nikolaj Plads 32, 1., 1067 København K 

Matr.nr. 5k, 5l og 5b Stenholtsvang, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 26,376 ha.  

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                   0 kr. 

 

 

Lb.nr. 81 – Morten Mathiesen, Stenholtsvej 13, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 7e og 8dx Nødebo By, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 3,838 ha. Hele arealet er nyfredet. 

Erstatning grundtakst                                                                      3.700kr.        

 

 

Lb.nr. 82 – Hillerød Forsyning, Ægirsvej 4, 3400 Hillerød 

Matr.nr. 8æ Nødebo By, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal I alt 1,062 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                 0 kr. 

 

 

Lb.nr. 83 – Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S, Frederiksdalsvej 355, 

2800 Kongens Lyngby 

Matr.nr. 5r og 6i Nødebo By, Nødebo, Hillerød Kommune.  

Areal 3,628 ha. heraf nyfredet areal 3,258 ha.  

Erstatning grundtakst samt tillægstakst     11.636,25 kr. 
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Lb.nr. 84 –Vivian Staushom Petersen og Jan Petersen, Stenholtsvej 3, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 7d og 3o Nødebo By, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 3,957 ha. heraf nyfredet areal 0,033 ha. 

Erstatning                                                                                                                                              3.700 kr.         

 

 

Lb.nr. 85 – Vibeke Buus Kristensen og Kurt Sig Kristensen, Skovgærdet 14, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4f Nødebo By, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 1,146 ha. 

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                  0 kr. 

 

 

Lb.nr. 86 – Hillerød Kommune, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød 

Matr.nr. 7000b Stenholtsvang, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 0,274 ha. heraf nyfredet areal 0,355 ha. 

Erstatning                                                                                                                                                   0 kr. 

 

 

Lb.nr. 87 – Arealer uden adkomsthaver 

Matr.nr. 13d, 13e og 13a Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Ifølge Tinglysningsretten opstået ved matrikulering af tidligere umatrikulerede arealer. 

Areal i alt 0,084 ha. 

 

 

Lb.nr. 88 – Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Anders Boulevard 2, 1553 København V 

Matr.nr. 30 Esrum Kloster, Esbønderup, Gribskov Kommune. 
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Areal i alt 2,959 ha. heraf nyfredet areal 2,939 ha. 

Erstatning                                                                                                                                                0 kr. 

 

 

Lb.nr. 89 – Lene Oldenborg, Toeltvej 29, Toelt, 3080 Humlebæk, og Henrik Aarfeldt, 

Danstrupvej 23, Danstrup, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 4e og 4f Jonstrup By, Tikøb, Helsingør Kommune. 

Areal i alt 0,025 ha. heraf nyfredet areal 0,22 ha 

Erstatning              0 kr. 

 

 

Lb.nr. 90 – 92 Er udgået af fredningsafgørelsen.  

Nødebo By 8e m.fl., Nødebo, Hillerød Kommune. 

 

Lb.nr. 93 – Christina Krøyer, Møllevangen 10B, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 3x Sørup By, Grønholt, Fredensborg Kommune. 

Areal i alt 0,289 ha. 

Tidligere fredet 0,02 ha. 

Erstatning, grundtakst      3.700 kr. 

 

 

Erstatningsbeløb forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, og indtil erstatningen udbetales, 

med en årlig rente, der svarer til Danmarks National Banks diskonto, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4.  

 

 

 

Samlet erstatning 922.484 kr. med fordeling (afrundet til hele tal) 

Stat 75% = 691.863 kr.  

Kommuner 25 % = 230.621 kr. 
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Fordeling af erstatning pr. kommune: 

Hillerød Kommune (vedr. lb.nr. 78,81,83 og 84)  

Erstatning i alt 39.541,25 kr. 

Stat: 29.656 kr. 

Hillerød Kommune: 9.885,25 kr. 

 

Helsingør Kommune (vedr. lb.nr. 16,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,52,57,58 og 59)  

Erstatning i alt 638.477,25 kr. 

Stat: 478.858 kr. 

Helsingør Kommune: 159.619,25 kr. 

 

Gribskov Kommune (vedr. lb.nr. 15)  

Erstatning i alt 125.606,50 kr. 

Stat: 94.205 kr. 

Gribskov Kommune: 31.401,50 

 

Fredensborg Kommune (vedr. lb.nr.62,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77 og 93) 

Erstatning i alt 118.858,75 kr. 

Stat: 89.144 kr. 

Fredensborg Kommune 29.714,75 kr. 

 

Klagevejledning 

Det samlede erstatningsbeløb overstiger 500.000 kr. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor efterprøve 

fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning i sin helhed, jf. naturbeskyttelseslovens § 42, jf. § 40, 

stk. 1, Fredningsnævnet skal derfor forelægge afgørelserne for Natur- og Fødevareklagenævnet. 

Afgørelserne kan dog tillige påklage af lodsejere, organisationer og myndigheder m.fl. Der henvises til sam-

tidig udsendt klagevejledning. 

 

Morten Larsen                                                       Niels Olesen                                                Nina Uhland Kristensen   

 

Lars Starck                                                           Poul Mose Hansen                                           Hans Duus Jørgensen 



Vivian Stausholm Petersen og Jan Petersen 

Miljøstyrelsen 

Hillerød Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

BERIGTIGELSE 

 

FN-NSJ-057-2018F – Fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Grib-

skov Kommuner 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 15. december 2021 truffet afgørelse om fredning af 

Esrum Søs omgivelser i nærmere bestemt omfang. 

Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning til de berørte lodsejere, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 39, stk. 1. 

Af erstatningsafgørelsen, s. 21, fremgår om lb.nr. 84: 

”Lb.nr. 84-Vivian Stausholm Petersen og Jan Petersen, Stenholtsvej 3, 3480 Fredensborg 

Matr.nr. 7d og 3o, Nødebo, Hillerød Kommune. 

Areal i alt 3,957 ha. heraf nyfredet areal 0,033 ha. 

Erstatning                                                                                                                                             3.700 kr.” 

 

Heri udgår de to sidste linjer, således at erstatningsafgørelsen vedrørende lb.nr. 84 skal være såly-

dende: 

”… 

Areal i alt 3,95 ha.  

Omfattet af eksisterende fredning. 

Erstatning                                                                                                                                                    0 kr.” 

 

Berigtigelsen vedrørende lb.nr. 84 medfører på s. 22 i erstatningsafgørelsen, at de tre sidste linjer 

skal være sålydende: 

”Samlet erstatning 918.784 kr. med fordeling (afrundet til hele tal) 

Stat 75% = 689.088 kr. 



Kommuner 25 % = 918.784 kr. 229.696 kr.” 

Endvidere medfører berigtigelsen på s. 23, at linje 2 – 5 skal være sålydende: 

”Hillerød Kommune (vedr. lb.nr. 78, 81, 83 og 84) 

Erstatning i alt 35.841,25 kr. 

Stat: 26.881,00 kr. 

Hillerød Kommune: 8.960,25 kr.” 

 

Fredningsnævnet bemærker, at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 2. marts 2022 har godkendt, 

at fredningsnævnet foretager berigtigelse af erstatningsafgørelsen. 

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal beklage den lange ekspeditionstid. 

 

 

Morten Larsen 

nævnsformand 

    

 

 

  

 

 

 



DISPENSATIONER>

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



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

Den 24. maj 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-021-2020– Ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag med andet tagmateriale på 
ejendommen matr. nr. 10 Jonstrup By, Tikøb, beliggende Fredensborgvej 60, 3480 Fredens-
borg, Helsingør Kommune.       

Fredningen: 
Ovenstående ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11. marts 1952 om fredning 
af Esrum Søs omgivelser. Fredningen har navnlig til formål at bevare de landskabelige og naturvi-
denskabelige interesser, der er tilknyttet til området sat at bevare udsigten over Esrum Sø. Der er i 
et høringssvar af 12. maj 2020 fra Miljøstyrelsen redegjort for relevante bestemmelser i fredningsaf-
gørelsen i forhold til den foreliggende ansøgning. Høringssvaret er nedenfor medtaget i uddrag, 
hvortil henvises. 

Ejendommen er endvidere omfattet af et fredningsforslag af 1. marts 2019 om fredning af Esrums 
Søs Omgivelser. Af dette fredningsforslag fremgår blandt andet, at fredningen skal have til formål 
at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante is-
tidslandskab og over Esrum Sø, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre 
levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv, at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de na-
turtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegnings-
grundlag for Natura 2000 område nr. 133 – Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, at sik-
re og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området samt at skabe mulighed for etable-
ring af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. Af fredningsforslaget § 5 om bebyggelse 
fremgår blandt andet, at tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver 
dispensation fra fredningsnævnet med hensyn til størrelse, placering samt udformning, inkl. materi-
ale- og farvevalg.  
    
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Kommune har den 30. marts 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at erstatte et eksisterende stråtag med et mørkt/gråt 
tag af engroberet tegl. I forbindelse med henvendelsen er oplyst blandt andet, at der tidligere er an-
søgt fredningsnævnet om dispensation til en række bygningsændringer, men at ansøgningen herom 
ikke er afgjort. Det fremgår endvidere af sagen, at det eksisterende stråtag er meget nedslidt med 
den følge, at der er fare for vandskade, og at der ønskes fredningsnævnets dispensationsafgørelse 
forud for afgørelsen i den anden sag. Det er oplyst, at naboejendommens tag ligeledes er med en-
groberet tegl. 

Helsingør Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har i forbindel-
se med sagens oversendelse til fredningsnævnet oplyst, at kommunen billiger det ansøgte. 

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 12. maj 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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”Der ansøges om tilladelse til erstatning af eksisterende stråtag med engoberet tegl på ejendommen 
beliggende på matr. nr. 10 Jonstrup by, Tikøb i Helsingør Kommune. 

Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952 vedr. Esrum Søs omgi-
velser. Matriklen nr. 10 Jonstrup by, Tikøb er omfattet af nedenstående fredningsservitut ”Type B”: 

På nedenstående kort er den omtrentlige beliggenhed af det ansøgte markeret med en rød prik, mens 
fredet areal er vist med skravering.  … 

Som det ses af nedenstående kortudsnit er den pågældende matr. nr. 10, Jonstrup by, Tikøb (marke-
ret med rødt) desuden delvist berørt af Natura 2000-område 133 (markeret med gult):
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Natura 2000-område 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (fuglebeskyttelsesområde 
nr. 108 og habitatområde nr. 117 samt 190) med nedenstående udpegningsgrundlag:

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og leve-
steder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området er udpeget for. 
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Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ik-
ke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 5.”

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, at det ansøgte ikke strider mod formålene i den eksisterende fredning og 
det fremsatte fredningsforslag og vil være af underordnet betydning i forhold til disse. Fred-
ningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte tag efter det oplyste indpasser sig naturligt og som 
sædvanligt forekommende i omgivelserne. 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, dispensa-
tion til det ansøgte. Der er i forbindelse med nærværende afgørelse ikke truffet afgørelse i anden 
verserende sag for fredningsnævnet vedrørende samme ejendom (FN-NSJ-073-2019). 

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:
Stone Grange ApS, att: Henrik Elsner ApS
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 14. september 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-044-2019 Ansøgning om lovliggørende tilladelse til carport på ejendommen matr.nr. 
1e Såne By, Tikøb, beliggende Sånevej 10, 3080 Tikøb, Helsingør Kommune. Tillige stillingta-
gen til tennisbane og lade/udhus

Sagen
Sagen angår dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952 om Fredning af Es-
rum Søs og fra fredningsforslag af Esrum Søs omgivelser af 1. marts 2019 til carport, tennisbane og 
lade/udhus.

Sagen er behandlet af Morten Larsen (formand), Niels Olesen og Nina Uhland Kristensen.

Carport

Agrovi har den 28. juni 2019 på vegne af ejerne Rikke Bay og Tinus Christensen ansøgt om lovlig-
gørende tilladelse af den på ejendommen opførte carport. 

Agrovi har i ansøgningen oplyst, at carporten har et areal på 44 m2 og er opført i umiddelbar nær-
hed af stuehuset og laden. Carporten er opført på et punktfundament. Tre af siderne er beklædte 
med ”1 på 2”-træbeklædning. Facaden er åben mod gårdspladsen og sortmalet. Taget er af træ og 
belagt med tagpap. 

Der er fremlagt tegningsmateriale, der viser at carporten til tagryggen har en højde af 3,2 m. Der er 
endvidere fremlagt situationsplan (luftfoto) med angivelse af carporten og den øvrige bebyggelse på 
ejendommen. 

Der er i 1998 givet dispensation til en lignende bygning. Tilladelsen blev ikke anvendt inden for 
den anførte frist, men carporten er senere opført med samme beliggenhed og i samme materialer, 
som fremgik af den oprindelige tilladelse. Afstanden til matrikulært skel er 1,5 m og til defaktor 
skel 4 m. Der er ansøgt om dispensation fra afstandskrav.  

Det er gjort gældende, at carporten med sin udformning og placering tæt ved anden bebyggelse ikke 
er til gene for udsigten fra offentlig vej, og at den ikke virker skæmmende i landskabet.

Tennisbane og lade/udhus

Helsingør Kommune har rejst sagen den 7. august 2019, idet kommunen har forelagt ansøgningen 
om carporten for fredningsnævnet. Der er til brug for behandlingen af sagen indhentet udtalelser fra 
Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Efter kommunens forelæggelse og naturfred-
ningsforeningens udtalelse skal fredningsnævnet endvidere tage stilling til en allerede anlagt tennis-
bane og opført lade/udhus.

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


2

Kommunens forelæggelse

Helsingør Kommune har oplyst, at carporten er beliggende ca. 27 m sydøst for stuehuset, og at ten-
nisbanen er beliggende ca. 90 m sydvest for boligen. Der er fremlagt luftfoto optaget i 2019, der vi-
ser bygninger og anlæg på ejendommen. Af forklarende oplysninger på luftfotoet fremgår, at car-
porten er opført i 2018, og at der tidligere den 3. april 2018 i sag nr. FS 69/97 er givet dispensation 
til en carport på 25 m2. Det fremgår endvidere, at tennisbanen udgør ca. 650 m2, og at den er etab-
leret i 1993 uden dispensation, samt at den er nævnt i forbindelse med en besigtigelse af beplant-
ning den 16. april 2004. Endvidere ses på ejendommen en lade på ca. 125 m2 beliggende nordøst 
for stuehuset. Det er angivet, at laden er opført på et tidspunkt mellem 1945 og 1954. Der foreligger 
ikke dispensation til laden. Den er angivet som garage/udhus på en tegning i sag nr. 69/97. Der ses 
endelig en maskinhal på ca. 150 m2, der er opført i henhold til dispensation af i FS 187/89.   

Kommunen finder, at carporten en omfattet af type B i fredningen.

Kommunen har anbefalet, om end med betænkelighed i forhold til fredningens status quo-formål, at 
der gives lovliggørende dispensation til carporten. Kommunen har anført, at den tidligere meddelte 
dispensation til en mindre carport ikke i sig selv kan begrunde en dispensation, og at det er blevet 
overvejet om laden nordøst for stuehuset, der tidligere er angivet som garage/udhus, kunne tjene 
som parkeringsmulighed på ejendommen. Imidlertid er det oplyst, at Skattestyrelsen i BBR har ret-
tet laden til en landbrugsbygning. Maskinhallen på 150 m2 ligger ca. 120 m sydøst for boligen. Der 
er i alt ca. 275 m2 driftsbygninger på ejendommen, der omfatter ca. 10 ha, hvorfor der ikke er 
grundlag for at henvise til parkeringsmulighed under tag til disse bygninger. Kommunen finder, at 
carporten får ejendommen til at fremstå lidt forbygget ved indkørslen, men at den ikke påvirker ud-
sigtsforholdene nævneværdigt, og at det derfor anbefales med den anførte betænkelighed, at der gi-
ves tilladelse til carporten.

Kommunen har tilføjet, at carporten ikke kræver landzonetilladelse, da den er under 50 m2, jf. plan-
lovens § 36, stk. 1, nr. 8, men at den kræver dispensation fra byggeloven, da den stå for tæt på skel 
og er for høj. Da skal derfor ske nabohøring, når sagen er færdigbehandlet i fredningsnævnet.

Med hensyn til tennisbanen har kommunen - ligeledes med betænkelighed - anbefalet, at der gives 
dispensation. Kommunen har herved anført, at tennisbanen ikke kan ses fra vej og omgivelser i øv-
rigt, da den ligger bag levende hegn, som er reguleret af fredningen, og da terrænet ikke er væsent-
ligt ændret. Kommunen har endvidere lagt vægt på, at tennisbanen ikke er blevet påtalt i forbindelse 
med fredningsnævnets besigtigelse den 16. april 2004 af beplantning i sag nr. FS 50/2003. 

Kommunen har i øvrigt oplyst, at man er sindet at give lovliggørende landzonetilladelse til tennis-
banen under hensyntagen til den lange tid, der er hengået uden påtale fra myndighedernes side, 
eventuelt således at der stilles vilkår om, at tennisbanen fjernes ved ejerskifte.  

Udtalelser

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har den 15. oktober 2020 afgivet udtalelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, 
stk. 4, om at styrelsen efter anmodning kan yde teknisk bistand til fredningsnævnet.

Miljøstyrelsen har oplyst, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse fra 1952 
om Esrum Søs omgivelser type A og B. Type A gælder for indretninger inden for 150 m fra søen, 
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og type B for indretninger mindst 150 m fra søen. Miljøstyrelsen finder, at carporten og tennisbanen 
er omfattet af type B.

For type B gælder:

”På arealet må uden nævnets samtykke ingen bebyggelse eller større samlede beplantninger finde 
sted, hvorved bemærkes, at bygninger til brug for landbrug eller gartneri i almindelighed vil kunne 
forventes tilladt, men andre bygninger kun under særlige omstændigheder. Bebyggelse kræver næv-
nets godkendelse af tegninger farver materialer, størrelse og beliggenhedsplan. Ej heller må drivhu-
se, garager, boder, skure samt skæmmende indretninger, såsom ledningsmaster o. lign. Anbringes 
uden nævnets godkendelse. … Afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon må ikke finde 
sted.”  

Ejendommen er endvidere omfattet af forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser af 1. marts 
2019, som er offentliggjort den 19. juni 2019 og har retsvirkning fra denne dato. Af fredningsforsla-
get fremgår bl.a.: 

”§ 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål, at

- Bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det mar-
kante istidslandskab og over Esrum Sø …

§ 2 Bevaring af området

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er på-
budt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 13. 

…

§ 5 Bebyggelse

…

Stk. 2. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. Forbuddet 
omfatter tillige terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden tilknytning til den eksisterende 
bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan uden fredningsnævnets tilladelse opføres på arealer, som er 
omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have og gårdspladsareal”.  

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, trans-
formerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. …

Stk. 3. Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, ridebaner og landingsbaner for fly og 
helikoptere m.m. er ikke tilladt. …

Stk. 5. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 
driftsbygninger.



4

§ 7 Terrænændringer mv.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres.

…..

Miljøstyrelsen har i øvrigt oplyst, at sagen ikke berører noget Natura 2000-område. 

Danmarks Naturfredningsforening

Naturfredningsforeningen har i en udtalelse af 20. september 2019 anført, at der i strid med kravet i 
kendelsen fra 1952 hverken er givet tilladelse til carporten, tennisbanen eller laden/udhuset.

Carporten giver som anført af kommunen et forbygget indtryk, men da den er klemt helt op bag na-
bohuset, der har høj rejsning, påvirker den ikke landskabsoplevelsen eller udsigtsforholdene væ-
sentligt. 

Den lange lave lade/udhus må bedømt efter luftfotos være opført i 1966 eller 1967. Den ses i 2002 
at være forlænget fra 18 m til 24 m. Den er i BBR omregistreret som landbrugsbygning, men anven-
des tilsyneladende ikke til dette formål for tiden. Naturfredningsforeningen finder, at der er tale om 
en usædvanlig lang og skæmmende bygning, som er placeret i skellet fra Sånevej ned til Esrum Sø.  
Den skuragtige eternitbagside mod stien virker påtrængende og forringende for oplevelsen af land-
skabet, når turen ad stien mod søen begynder i Såne. Fredningen er tillagt stor betydning i landska-
belig, æstetisk og social henseende med vægt på de landskabelige værdiers bevarelse. Hvis der var 
ansøgt om tilladelse til længen i dag, ville den formentlig aldrig have været givet. Det kan derfor ik-
ke anbefales, at der gives dispensation.

For så vidt angår tennisbanen har naturfredningsforeningen tilsluttet sig kommunens vilkår om, at 
banen skal fjernes ved ejerskifte.

Besigtigelse

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 20. august 2020 foretaget besigtigelse på ejendommen. I 
besigtigelse deltog Rikke Bay samt Kristina Cederborg og Jannick Noe Nygaard fra Agrovi. For 
Helsingør Kommune deltog Andreas Busch. For fredningsnævnet deltog Morten Larsen (formand) 
samt medlemmerne Nina Uhland Kristensen og Niels Olesen. 

Rikke Bay foreviste carporten, tennisbanen og laden/udhuset. Hun oplyste, at laden/udhuset bl.a. 
rummer tre hestebokse. Bygningen anvendes i dag ikke til landbrugsformål, men til værksted og op-
bevaring. 

Den sås opført i eller beklædt med sortmalet træ.  

Rikke Bay oplyste, at de har købt ejendommen i marts 2018.

Der var enighed om, at tennisbanen er omfattet af bestemmelserne under type B i fredningen fra 
1952.  

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
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Retsgrundlaget

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet give dispensation fra en frednings-
bestemmelse, når det, der ansøges om, ikke vil stride mod fredningens formål. Hvis ansøgningen 
omfatter en bebyggelse eller indretning, der allerede er opført eller anlagt, skal forholdet som ud-
gangspunkt bedømmes som om dette ikke var tilfældet. Udgangspunktet kan dog fraviges, herunder 
hvis dette kan begrundes i værdispildsbetragtninger eller i udstrækningen af det tidsrum, som in-
dretningen har bestået, uden at dette har givet anledning til påtale.

Fredningsnævnet lægger til grund, at carporten og laden eller garagen/udhuset er omfattet af be-
stemmelserne i type B i fredningen fra 1952 og endvidere af § 5, stk. 2, i fredningsforslaget om gen-
fredning af omgivelserne om, at der ikke må opføres bebyggelse, herunder skure mv. Fredningens 
formål må antages at være at bevare det åbne landskab og udsigten over søen. Dette er direkte ud-
trykt i forslaget til den nye fredning.

Fredningsnævnet lægger til grund, at også tennisbanen er beliggende mindst 150 m fra søen, og fin-
der at den derfor ligeledes er omfattet af type B i fredningen fra 1952 samt tillige § 6, stk. 3, i fred-
ningsforslaget.

Carporten

Efter ejernes, kommunens og naturfredningsforeningens opfattelse er carporten af underordnet be-
tydning for oplevelsen af landskabet og udsigtsforholdene. Fredningsnævnet kan efter indtrykket 
ved besigtigelsen tilslutte sig dette. Fredningsnævnet giver derfor tilladelse til opretholdelse af den 
opførte carport, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Laden/udhuset

Det kan lægges til grund, at laden/udhuset vel ikke anvendes i landbrugsdriften, men at den ligger i 
umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, og at den ikke påvirker udsigts-
forholdene eller oplevelsen af det åbne landskab.  Det kan endvidere lægges til grund, at bygningen 
er opført for en længere årrække siden, og at den ikke tidligere har været påtalt, skønt der har været 
anledning hertil, f.eks. i forbindelse med behandlingen af sagerne FS 69/97 og FS 50/2003. På dette 
grundlag giver fredningsnævnet tilladelse til laden/udhuset.

Tennisbanen

Efter ejernes og kommunens opfattelse er tennisbanen af underordnet betydning for fredningsfor-
målet, da den ikke kan ses fra vej eller omgivelser i øvrigt. Fredningsnævnet kan tilslutte sig denne 
opfattelse. Fredningsnævnet giver derfor tilladelse til opretholdelse af tennisbanen.   

Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 - 4
De hensyn, der er nævnt i de anførte bestemmelser, er ikke til hinder for, at det ansøgte tillades.

Konklusion

Efter det anførte, giver fredningsnævnet tilladelse til, at carporten, laden/udhuset og tennisbanen op-
retholdes. 
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Tilladelsen er betinget af, at carporten, laden/udhuset og tennisbanen opretholdes i den nuværende 
udformning og størrelse. 

Andre bygninger eller anlæg, der opføres på ejendommen uden påkrævet tilladelse, kan ikke for-
ventes godkendt senere. 

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke tilkommer fredningsnævnet at tage stilling til behandlingen af 
carporten, laden/udhuset og tennisbanen efter byggeloven og landzoneloven.

  
Niels Olsen            Morten Larsen           Nina Uhland Kristensen

      
  

 

 
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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. brev til:
Tinus Christensen, Sånevej 10, 3080 Tikøb

Pr. mail til:
Agrovi, att: Kristina Cederborg 
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 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. 20 12 28 42 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

www.fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 3. april 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-073-2019 – Ansøgning om etablering af tilbygning m.v. på ejendommen matr.nr. 10 

Jonstrup By, Tikøb, beliggende Fredensborgvej 60, 3480 Fredensborg, Helsingør Kommune. 

Ansøgningen 

 

Sagen angår ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952 om 

Fredning af Esrum Søs omgivelser og fra Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 15. de-

cember 2021 om fredning af Esrum Søs omgivelser. 

 

Sagen er behandlet af Morten Larsen (formand), Niels Olesen og Nina Uhland Kristensen. 

 

Dispensationsansøgningen er indgivet til Helsingør Kommune, der har forelagt sagen for frednings-

nævnet. 

 

Ejendommen matr.nr. 10 Jonstrup By, Tikøb, beliggende Fredensborgvej 60, 3480 Fredensborg, 

ejes af Stone Grange ApS. Selskabet ejes af Lona Christrup og Henrik Elsner hver for 50%. Ejen-

dommen er beliggende i landzone og har et areal på omkring 4,6 ha. Der drives på ejendommen de-

stillerivirksomhed på basis af vindruer, der dyrkes på ejendommen. Der dyrkes endvidere grøntsa-

ger. Det er på besigtigelsen oplyst, at der fremstilles navnlig brandy, grappa, absinth og gin, og at 

produktionen hviler på egne produkter.  

 

Der er følgende bygninger på ejendommen: 

 

- Stuehus på 249 m2, opført 1974 (BBR 1) 

- Kontorbygning på 247 m2, opført 1975 (BBR 2) 

- Carport på 50 m2, opført 1975 (BBR 3) 

- Driftsbygning på 300 m2, opført 2005 (BBR 4) 

 

Til stuehuset er der opført en tilbygning på 7,4 m2, som er omfattet af ansøgningen. 

 

Ansøgningen omfatter følgende forhold: 

 

- Godkendelse af allerede opført tilbygning på 7,4 m2 til stuehus 

- Tilbygning på 20 m2 med tagterrasse på 20 m2 til kontorbygningen 

- To kviste på henholdsvis 7,2 m2 og 1,2 m2 på kontorbygningen 

- Parkering på befæstet areal 

 

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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De anførte tilbygninger ønskes opført i neutrale materialer og farver, svarende til de eksisterende 

bygninger. 

 

Der er med ansøgningen indgivet situationsplan af 31. juli 2019 og tegning af vestfacaden af samme 

dato, der viser tilbygningen på 7,4 m2 til stuehuset og 20 m2 til kontorbygningen samt de to kviste 

på kontorbygningen, som påtænkes opført på vestsiden af de eksisterende bygninger. Det fremgår, 

at stuehuset og kontorbygningen er sammenhængende og beliggende lige nord syd med stuehuset 

mod nord og kontorbygningen mod syd. Af situationsplanen fremgår endvidere indtegning af i alt 

14 parkeringspladser. 

 

Det er til støtte for ansøgningen anført bl.a., at tilbygningen og kvistene til kontorbygningen (er-

hvervsbygningen) ønskes med henblik på at skabe indbydende salgs- og smagefaciliteter til kunder 

på 1. salg og udvidelse af kantinefaciliteter til medarbejderne i stuen. Virksomheden har i dag 6 

medarbejdere inklusive indehaverne. Medarbejderantallet påtænkes øget til 8-10 medarbejdere. Der 

vil herved tillige i øget omfang blev behov for parkeringspladser.   

 

Fredningsbestemmelser 

 

Ejendommen var omfattet af Type B-fredning i Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952 

om Esrum Søs omgivelser. Heraf fremgår bl.a.: 

 

”…. 

 

Type B – der er væsentligst tænkes anvendt m.h.t arealet mellem 100 bæltet og en grænse på ca. 

300 m fra søen – får følgende indhold: 

 

     På arealet må uden nævnets samtykke ingen bebyggelse eller større samlede beplantninger finde 

sted, hvorved bemærkes, at bygninger ti brug for landbrug eller gartneri i almindelighed vil kunne 

forventes tilladt, men andre bygninger kun under særlige omstændigheder. Bebyggelse kræver næv-

nets godkendelse af tegninger, farver, materialer, størrelse og beliggenhedsplan.  

 

   Ej heller må drivhuse, garager, boder, skure samt skæmmende indretninger, såsom ledningsmaster 

o. lign. Anbringes uden fredningsnævnets tilladelse.    

 

….” 

 

Fredningsnævnet for Nordsjællands har den 15. december 2021 truffet afgørelse om fredning af Es-

rum Søs omgivelser. Efter afgørelsen er en række ældre fredninger af områderne nord, øst og syd 

for søen blevet ophævet, herunder Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952. Det samlede 

erstatningsbeløb, der er fastsat samtidig med fredningsafgørelsen af 15. december 2021, udgør mere 

end 500.000 kr. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor efterprøve fredningsafgørelsen og er-

statningsafgørelsen i sin helhed, jf. naturbeskyttelseslovens § 42, jf. § 40, stk. 1. Fredningsnævnet 

har derfor forelagt sagen for klagenævnet. Der er muligt endvidere indgivet klage i sagen fra lods-

ejere, organisationer, myndigheder m.v. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig, men 

gældende indtil klagenævnet træffer afgørelse i sagen.  

 

Af fredningsbestemmelserne i fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2021 fremgår bl.a.:  



 

”§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål, at 

 

- Bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det mar-

kante istidslandskab og over Esrum Sø 

- Sikre muligheden for gennem plejeindsats at fastholde og genskabe udsigter over landskabet 

og Esrum Sø 

 

…. 

 

§ 5 Bebyggelse 

 

… 

 

Stk. 2. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver dispensation fra 

fredningsnævnet med hensyn til størrelse, placering samt udformning, inkl. materiale- og farvevalg. 

Til og ombygninger skal tilpasses det egnskarakteristiske og holdes i afdæmpede farver. Bestem-

melsen gælder også for forhold, som ikke kræver byggetilladelse, f.eks. ændringer ved vinduer, 

døre, tagmaterialer eller overfladebehandling. Fredningen er ikke til hinder for indvendig ombyg-

ning af eksisterende bygninger.  

 

.…”                    

 

Kommunens indstilling 

 

Helsingør Kommune har i sin indstilling af 12. november 2019 overordnet anført, at ejendommen 

ligger på søsiden af Fredensborgvej/Endrupvej, som er den oprindelige vejføring mellem Tikøb og 

Fredensborg. Landskabet skråner jævnt ned mod Esrum Sø. Området er i kommunens landskabs-

analyse blandt de højest prioriterede, da der fra Fredensborgvej er storslået udsigt over Esrum Sø 

med den ubebyggede Gribskov på den modsatte side af søen. Ejendommen ligger i en klynge af 

husmandssteder/smågårde, som blev placeret i forbindelse med jordreformerne i 1790´erne. Ejen-

dommens bygninger er dog nye. 

 

Kommunen har anført, at tilbygningen til kontorbygningen sammen med tilbygningens store vin-

duer og kvistene i nogen grad vil påvirke sølandskabet set fra søen. Navnlig vil der være lyspåvirk-

ning fra de højt beliggende vinduesbånd. Byggeriet vil dog ikke ligge tættere på søen end de eksi-

sterende bygninger, og byggeriet vil ikke kunne ses fra Fredensborgvej. 

 

Kommunen har som udgangspunkt udtrykt betænkelighed ved at anbefale de ansøgte dispensationer 

vedrørende kontorbygningen, idet de påtænkte faciliteter burde kunne rummes i de eksisterende 

bygningsmæssige rammer. Det er dog samtidig anført, at ansøgningen kan anses begrundet med den 

virksomhed, som grundlagdes med fredningsnævnets dispensation i 2005 til opførelse af driftsbyg-

ning til vinproduktion. 

 



Med hensyn til tilbygningen på 7,4 m2 til stuehuset er det anført, at den ikke påvirker landskabet 

nævneværdigt, da den ligger omgivet af terrasse med hække, som er placeret længere fremme mod 

søen. Kommunen er imidlertid betænkelig ved at anbefale lovliggørende dispensation, da dette kan 

føre til en udhulende praksis for småbygninger i fredninger generelt. 

 

Kommunens samlede vurdering er, at der kan gives tilladelse til tilbygning på 20 m2 til erhvervs-

bygning, men ikke til tagterrasse på 20 m2 på tilbygningen eller til kviste på erhvervsbygningen, og 

at der efter omstændighederne gives lovliggørende dispensation til boligudvidelsen.  

 

Udtalelser 

 

Miljøstyrelsen 

 

Miljøstyrelsen har i et brev af 26. marts 2020 redegjort for den fredningsmæssige regulering af ejen-

dommen i overensstemmelse med et ovenfor anførte. Miljøstyrelsen har endvidere oplyst, at det an-

søgte ikke berører et Natura 2000-område. Det ansøgte vurderes i forhold til habitatdirektivets bilag 

IV ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-

råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyt-

telseslovens bilag 5. 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev af 21. januar 2020 overordnet anført, at der fra 1943 

til 1952 blev udført et stort og tidskrævende arbejde af centrale videnskabsinstitutioner, frednings-

myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening for at sikre de landskabelige værdier ved Esrum 

Sø og udsigten over søen, som er værdifuld for befolkningens oplevelse af det storslåede landskab. 

Gennem årene har den ene dispensation efter den anden gradvis svækket fredningens hovedformål. 

Bygningerne til de små husmandsbrug, som blev udstykket i 1780´erne er ofte blevet revet ned, og 

der er opført nye, større og højere bygninger, hvis nødvendighed med hensyn til landsbrugs- og 

gartneridrift er tvivlsom.  

 

Der er i 1974 blevet givet tilladelse til nye bygninger i stedet for det mindre husmandssted. I 2005 

er der endvidere givet dispensation til nedgravet driftsbygning på 300 m2, der skulle rumme drifts-

materiel til vinproduktion. De nu ansøgte udvidelser bør ikke imødekommes. Der er bl.a. tale om, at 

erhvervsbygningen mod søen ønskes udvidet med store glasfacader og tagterrasse omgivet af en 

glasbalustrade. Også lighedsbetragtninger taler imod dispensation, idet der på naboejendommen er 

stillet krav om lave bygninger uden lys i gavltrekant. 

 

Dispensationspraksis har udviklet sig i en retning, der er åbenlyst i strid med fredningens formål.   

 

Besigtigelse 

 

Ejendommen er blevet besigtiget den 25. marts 2021 og tillige den 15. april 2021. I besigtigelsen 

den 25. marts 2021 deltog Lona Christrup og Henrik Elsner, advokat Marlene C. Hannibal, kommu-

nikationsrådgiver for Stone Grange ApS Mikkel Faurholt, ejer af Endrupgård Mads Jensen, Helsin-

gør Kommune som tilsynsmyndighed ved Hanne Wagnkilde, DOF ved Jan Nielsen samt Kaare 

Tvedergaard Kristensen fra Danmarks Naturfredningsforening.  



 

I forbindelse med besigtigelsen anførte Danmarks Naturfredningsforening bl.a., at det ansøgte ikke 

svarer til det egnskarakteristiske bygningspræg. 

 

Yderligere indlæg 

 

Advokat Marlene Hannibal har den 23. april 2021 på vegne af lodsejeren gjort gældende, at der tid-

ligere i området er givet en række tilladelser til tilsvarende bygningsændringer. Der er herved hen-

vist til: 

 

Sånevej 10, hvor der til et hus opført i 1960 er givet dispensation til en 1. sal med gennemgående 

vinduespartier med en samlet længde, der udgør mere end halvdelen af tagfladens længde. Der er 

tale om et hus i to fulde etager. Huset er ikke egnstypisk. 

 

Endrupvej 45, hvor der er sket ombygning i 2018-2021. Ejendommen er nabo til Endrupvej 60. Be-

byggelsen på Endrupvej 45 er meget lidt egnstypisk og har bl.a. karnapper med store vinduespartier 

udformet som tårnværelser, der under besigtigelser på ejendommen er blevet beskrevet som ”barbi-

ekarnapper”. Karnapperne vender ud mod søen. 

 

Endrupvej 56, hvor der i 2015 er opført et nyt hus. Også denne ejendom er nabo til Endrupvej 60. 

Huset på ejendommen er karakteriseret ved at have markante gul-til-loft-vinduer på den del af byg-

ningen, der vender ud mod Esrum Sø. 

 

Dispensation til ændring af tagdækning 

 

I en afgørelse af 24. maj 2020 (sag nr. FN-NSJ-021-2020) har Fredningsnævnet for Nordsjælland 

givet tilladelse til at stråtaget på ejendommen Endrupvej 60, 3480 Fredensborg, kan ændres til et 

mørkt/gråt tag af engoberet tegl.  

 

Fredningsnævnets begrundelse og 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. 

 

Fredningsnævnet finder, at der ved sagens afgørelse skal tages udgangspunkt i fredningsbestemmel-

serne i fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2021. 

 

Ejendommen Endrupvej 60, 3480 Fredensborg rummede tidligere et mindre husmandssted. De op-

rindelige bygninger er senere nedrevet, og der er herefter i 1974 opført en ny beboelsesbygning på 

249 m2 og i 1975 en bygning til erhverv på 247 m2. I 2005 blev der givet tilladelse til en yderligere 

bygning til erhverv på 300 m2. Bygningen er opført således, at den er delvist nedgravet med henblik 

på at mindske landskabspåvirkningen.  

 

Fredningsnævnet finder, at ansøgningerne om tilladelse til tilbygning på 7,4 m2 til beboelsesbyg-

ning og tilbygning på 20 m2 med tagterrasse på 20 m2 til erhvervsbygning samt til kviste i den 

vestvendte tagflade på henholdsvis 7,2 m2 og 1,2 m2 kræver fredningsnævnets tilladelse efter § 5, 

stk. 2. 



 

Fredningsnævnet giver tilladelse til opretholdelse af tilbygningen på 7,4 m2 til beboelsesbygningen. 

 

Fredningsnævnet giver ikke tilladelse til tilbygning på 20 m2 med tagterrasse på 20 m2 til erhvervs-

bygning. 

 

Fredningsnævnet giver ikke tilladelse til kviste på den vestvendte tagflade på henholdsvis 7,2 m2 og 

1,2 m2. 

 

Anlæg af parkeringspladser findes at falde uden for fredningsnævnets kompetence. 

 

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at den allerede opførte tilbygning på 7,4 m2 er af mindre 

omfang og ikke på afgørende måde er strid med fredningens formål, idet tilbygningen er afgrænset 

af hæk mod søen. 

 

Tilladelsen findes ikke at stride mod de hensyn til naturtyper og levesteder samt yngle- og rasteom-

råder, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. 

 

For så vidt angår de øvrige tilbygninger og bygningsændringer har fredningsnævnet ved afvejnin-

gen af lodsejernes interesse i at kunne udnytte deres ejendom over for fredningens naturbeskyttende 

formål lagt vægt på, at der allerede er givet tilladelse til bolig og til erhvervsudøvelse på ejendom-

men i en samlet bygningsmasse på 796 m2. Ejendommens bebyggede del har herved samlet set har 

fået et fortættet præg, der ikke bør forstærkes ved successive tilladelser til yderligere bygningsudvi-

delser eller -ændringer, idet dette vil stride mod fredningens formål. 

 

Fredningsnævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid. 

    

 

 

 

Morten Larsen 

nævnsformand 

 

 

 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


·        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: 

Miljøstyrelsen 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Helsingør 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland  

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Nordsjælland, Helsingør 

Stonegrange ApS, att: Henrik Elsner 

Advokat Marlene C. Hannibal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
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 internati-
onalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller bety-
delige 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 
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 forplig-
tedes regning. 
 

 
 
 
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 25. august 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

 

FN-NSJ-33-2022 – Ansøgning om dispensation til opsætning af solceller på ejendommen matr. 

nr. 2b Jonstrup By, Tikøb, beliggende Esrum Søvej 5a, 3080 Tikøb, Helsingør Kommune.     

    

Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11. marts 1952 0m fredning 

af Esrum Søs omgivelser. Formålet med fredningen er navnlig at bevare de landskabelige værdier, 

der knytter sig til området og herunder bevare udsigten over Esrum Sø. Ejendommen er endvidere 

omfattet af et fredningsforslag af 1. marts 2019 om fredning af Esrum Søs omgivelser. Frednings-

forslaget har til formål at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store ud-

syn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø, at sikre og øge den biologiske mangfoldig-

hed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv, at medvirke til at sikre gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 – Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 

Snævret Skov, at sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området samt at skabe 

mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. Fredningsnævnet traf 

den 15. december 2021 afgørelse i relation til fredningsforslaget, og forslaget er nu til prøvelse i 

Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

  

Helsingør Kommune har i det til denne afgørelse vedhæftede materiale, hvortil henvises, nærmere 

redegjort for relevante fredningsbestemmelser i forhold til den foreliggende ansøgning. 

  

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

  
Helsingør Kommune har den 22. maj 2022 (sagsnr. 22/11070) rettet henvendelse til Fredningsnæv-

net for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker at etablere et solcelleanlæg på en af 

ejendommens driftsbygninger. Det fremgår af henvendelsen blandt andet, at det ansøgte anlæg har 

et areal på 445 m2 og med reflektion i laveste kategori. Anlægget ønskes opsat på sydsiden af en af 

ejendommens bygninger. Placering og udformning af det ansøgte fremgår af henvendelsen af 22. 

maj 2022, hvortil henvises. Helsingør Kommune har i henvendelsen endvidere vurderet, at det an-

søgte projekt ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller ødelægger plantearter samt 

yngle- og rasteområder for arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Helsingør Kommune 

kan anbefale det ansøgte. Kommunen har herved blandt andet henvist til, at anlægget ikke er lysre-

flekterende og at anlægget har nytteværdi. Der er endvidere henvist til placeringen og synligheden i 

forhold til omgivelserne samt at anlægget placeres på en forholdsvis ny bygning. 

  

Henvendelsen af 22. maj 2022, hvortil henvises, er i sin helhed vedhæftet denne afgørelse og udgør 

en integreret del af denne. 

  

Skriftlige høringssvar: 
  

Miljøstyrelsen har den 31. maj 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte 

ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger. 
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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. 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 fra 11. marts 1952 har til formål at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig til 

området og herunder bevare udsigten over Esrum Sø. Fredningsforslaget af 1. marts 2019 har til 

formål at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det mar-

kante istidslandskab og over Esrum Sø, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og 

forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv, at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus 

for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende ud-

pegningsgrundlag for Nature 2000 område nr. 133 – Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 

Skov, at sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området samt at skabe mulighed 

for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab. 

  

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med den gældende 

fredningens formål og formålet med det verserende fredningsforslag at kunne lægge til grund, at an-

søgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens og fred-

ningsforslagets formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. 

  

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om det ansøgte kan tillades ved dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet lægger efter kommunens oplysninger til 

grund, at det ansøgtes visuelle påvirkning på omgivelserne vil være forholdsvis begrænset. Fred-

ningsnævnet henviser herved til det oplyste om anlægges udformning og placering sammenholdt 

med de gældende forhold i øvrigt på ejendommen og omgivelserne hertil. Fredningsnævnet henvi-

ser endvidere til, at det ansøgte anlæg ikke er lysreflekterende. Fredningsnævnet finder endvidere at 

kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttel-

seslovens § 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, 
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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.   

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. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Helsingør  

Miljøstyrelsen 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet Nordsjælland  

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Helsingør  
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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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