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1. Indledning 

 

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2014 truffet afgørelse om fredning af Være-

bro Ådal og afgørelse om erstatning. 

 

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, Egedal Kommune og Roskilde Kommu-

ne den 11. april 2013. Fredningen omfatter et område på ca. 615 ha - ca. 297 ha i Egedal Kommune 

og ca. 318 ha i Roskilde Kommune. Fredningen omfatter 91 lodsejere.  

 

Formålet med fredningen er at bevare områdets karakter af sammenhængende landskab, at forbedre 

levemulighederne for plante- og dyreliv, at forbedre offentlighedens adgang og at skabe grundlag for 

naturpleje. 

 

Sagsrejserne har senest den 30. juni 2014 fremsendt et revideret fredningsforslag til fredningsnæ v-

net.  

 

Sagen er forelagt for Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42, da den 

samlede erstatning overstiger 500.000 kr.  

 

Fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning er desuden påklaget til Natur - og Miljøklage-

nævnet af en række private lodsejere og en jagtlejer 

 



 

2 

2. Baggrunden for fredningsforslaget 

 

Fredningssagen er - ifølge sagsrejserne - begrundet i landskabets mange kvaliteter, det værdifulde 

dyre- og planteliv samt den bynære beliggenhed, der motiverer det rekreative e lement i fredningen.  

 

Fredningen skal sikre området mod uplanlagt byggeri og tilplantning med udsigtshæmmende afgr ø-

der og give kommunerne ret til at udføre naturpleje på privatejede arealer samt at etablere et sam-

menhængende stisystem.  

 

Det overordnede formål er at sikre den § 3 registrerede natur gennem pleje. Visse steder er land-

brugsarealer inddraget i fredningsarealet. Det drejer sig om landbrugsarealer, der ligger som øer helt 

eller delvis omgivet af § 3 beskyttede arealer.  

 

Ådalslandskabet fremstår bevaringsværdigt med sin relative uberørthed og varierede mosaik af tørre 

og fugtige naturtyper vekslende med landbrugsland og skovparceller. Nogle steder er der en vid t-

strakt udsigt over ådalen.  

 

Fredningen har således også et landskabsbevarende sigte.  

 

Der er et stadigt pres på det åbne land, særligt i storbynære egne, hvor byudvikling og ekstensivt 

byggeri i det åbne land hyppigt forekommer. Der er derfor behov for en langsigtet sikring af det 

store forholdsvis uforstyrrede landskab imod uønsket byggeri.  

 

I dag er Værebro Ådal hovedsageligt ejet af private lodsejere, hvilket betyder, at offentlighedens 

adgang til naturen er begrænset. Med den bynære beliggenhed vil det have stor værdi at forbedre 

offentlighedens adgang til fredningsområdet. Det er derfor et mål med fredningen at udlægge nye 

stier, der sammen med de eksisterende stier skaber et sammenhængende stinet og en permanent 

mulighed for adgang til ådalen.  

 

De kortsigtede trusler er tilgroning i krat og tilplantning med udsigtshæmmende afgrøder.  De lang-

sigtede trusler er tab af biologisk mangfoldighed og tab af et bevaringsværdigt landskab. Det nuv æ-

rende natur- og landskabsbillede er ikke i tilstrækkelig grad beskyttet gennem den generelle lovgi v-

ning, hvorfor en fredning er relevant. 

 

3. Beskrivelse af fredningsområdet  

 

Landskabet  

Det fremgår af fredningsforslaget, at Værebro Ådal er en smeltevandsdal, der strækker sig fra Møll e-

ådalen i øst til Roskilde Fjord i vest. Landskabet er især karakteriseret af den brede, flade dalbund, 

hvorfra svagt skrånende dalsider rejser sig blødt til det omgivende landskab. I bunden af dalstrøget 

løber Værebro Å.  

 

I Ertebølletiden (ca. 5400-3900 f.Kr.) var ådalen direkte forbundet med Roskilde Fjord. Landhævnin-

ger afskar imidlertid forbindelsen, og de sidste rester af en større sø forsvandt så sent som i 1740, 

da man nedlagde opdæmningen ved Øvre Værebro mølle, hvorved søen blev omdannet til eng og 

mose. Løje Sø ved Veksø er den eneste rest åbent vand, der er ti lbage. I årene 1950-51 blev åen 
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uddybet og lagt i et reguleret forløb. Det gav mulighed for, at 2. verdenskrigs mange tørvegrave 

langs åen kunne jævnes og omdannes til græsgange, men samtidig gik store naturværdier tabt.  

 

Spor efter udskiftningen ses stadig visse steder, hvor mindre lodder ligger som små enheder med 

forskellige anvendelser og skarpt adskilte. Nogle lodder afgræsses, andre er sprunget i krat, mens 

andre igen dyrkes intensivt.  

 

Bortset fra højspændingsledninger er landskabet - den bynære beliggenhed taget i betragtning - 

forholdsvis upåvirket af byggeri og anlæg. De få ejendomme inden for fredningsområdet er koncen-

treret omkring de højtliggende arealer langs vejene i fredningens randområde.  

 

Spredt i ådalen ligger små søer og våde enge. Løje Sø ligger som en større åben vandflade omgivet 

af tagrør og med svagt stigende dalsider. I regnrige perioder forsinkes udløbet til fjorden, og ådalen 

fremstår vandlidende og til tider oversvømmet.  

 

Naturtyper  

Området omkring Værebro Å har varierende jordbundsforhold, hvilket giver grundlag for en varieret 

natur. Af særlig botanisk værdi er et rigkær med mange sjældne arter samt en § 3 beskyttet eng ved 

Østrup Holme, hvor der vokser melet kodriver, festgræs og kødfarvet gøgeurt.  

 

Dyre- og planteliv  

Fredningsområdets biologiske værdier er særligt knyttet til områdets mange moser, enge og ove r-

drev, der rummer mange interessante dyre- og plantearter. Ådalen giver føde til et af Danmarks 

eneste ynglende storkepar, der har rede lige uden for fredningsområdet .  

 

Endvidere kan man f.eks. finde den rødlistede kær-fnokurt, og ved Østrup Holme vokser melet kodri-

ver, der kun findes få steder på Københavns vestegn. I fredningens østende kan man opleve rø r-

drum, hvis bestand er i fremgang i Danmark. I Åmosen i vest kan man af og til se mosehornugle, 

hvis bestand svinger meget fra år til år men på lang sigt er i klar tilbagegang.  

 

Offentlighedens adgang  

Med en fredning vil ådalen kunne fungere som et attraktivt grønt friluftstilbud lokalt såvel som regi o-

nalt. Med hyppige S-togsforbindelser til Veksø og Stenløse er den let tilgængelig for borgere fra hele 

S-togsnettet, og fra stationen er der kort afstand til naturen i ådalen. Samtidig ligger flere byer og 

landsbyer (Veksø, Stenløse, Ølstykke, Jyllinge, Gundsømagle og Østrup Holme) på højdedragene   

omkring ådalen, så borgere i disse byer vil kunne benytte ådalen som nærrekreativt område. Ifølge 

forslaget er fredningsområdet stort nok til at give den besøgende følelsen af ”at blive væk” eller at 

finde ro og rum til fordybelse i naturen. Forekomsten af spændende plante- og fuglearter muliggør 

fine naturoplevelser samtidig med, at der er mulighed for stille rekreative aktiviteter, f.eks. gåture og 

kanosejlads. Regionen i øvrigt er præget af intensivt landbrugsland - mange steder uden offentlig 

adgang - og derfor vil det ifølge forslaget være af overordentlig stor værdi, at den offentlige adgang 

til ådalen sikres permanent med en fredning.  

 

Naturpleje  

Et af fredningens formål er at give kommunerne mulighed for at udføre naturpleje på de privatejede 

arealer i fredningen. Formålet med naturplejen er at sikre, at de § 3 registrerede arealer ikke vokser 
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ud af udpegningen og at styrke og fastholde det åbne ådalslandskab, der giver mulighed for en 

visuel oplevelse af et sammenhængende landskab.  

 

Tilgroning med tagrør, grove kvælstofelskende urter, krat og forskellige invasive arter (kæmpebjø r-

neklo og japan-pileurt) er blandt de vigtigste årsager til, at den biologiske mangfoldighed forringes. 

Da ådalen primært er privatejet, har kommunen ikke ret til at gribe ind over for tilgroningen.  

 

Fredningen vil give kommunerne ret til at udføre den pleje, der er nødvendig for at sikre leve - og 

fødesøgningsstederne for de sjældne og truede dyre- og plantearter.  

 

Højspændingsledninger  

I fredningsområdet løber fire ledningstraceer, hvoraf de tre udspringer fra en transformerstation ved 

Østrup Holme i fredningens sydøstlige hjørne. Der er ingen aktuelle planer om jordlægning af elkab-

lerne i fredningsområdet.  

 

Gulddysse Skov  

Skoven ligger uden for det foreslåede fredningsområde, men omtales alligevel, fordi stierne i fred-

ningsforslagets vestlige ende står i forbindelse med skoven.  

 

I 2000 blev det besluttet at rejse en skov på 220 ha mellem Jyllinge og Gundsømagle. Det er en del 

af det statslige skovrejsningsprogram, og skoven forventes etableret over de næste 20-30 år. Fred-

ningsområdets vestlige ende grænser op til den nu ti år gamle Gulddysseskov ved Gundsømagle. Et 

af fredningens stiforløb forbinder skovstierne med fredningsområdet.  

 

Frederikssundsmotorvejen  

Folketinget har vedtaget ”åben-land-løsningen” som linjeføring for motorvejsforbindelsen til Frede-

rikssund. Denne linjeføring passerer tværs gennem fredningsområdet på en højbro, hvilket muliggør 

en stiføring under motorvejen. Motorvejens planlagte linjeføring gennem fredningsområdet fremgår 

af kortbilaget. Et enkelt sted er motorvejsforløbet brugt som grænse for fredningsområdet.  

 

Virkninger af fredningsforslaget 

Ifølge fredningsforslaget skal hensynet til bevarelse af det åbne, uforstyrrede landskab have høj 

prioritet. Derfor skal det ikke være tilladt at etablere nye tilplantninger med træer eller at dyrke 

flerårige udsigtshæmmende afgrøder, f.eks. juletræer og energipil. Majs skal fortsat være tilladt. Ved 

genplantning skal der anvendes naturligt hjemmehørende arter. Områdets karakter af landbrugsland 

vekslende med natur og halvkultur skal fastholdes.  

 

For at fredningen opfylder sit formål om at styrke den biologiske mangfoldighed udarbejder plej e-

myndigheden en plejeplan, som revideres løbende.  

 

For at styrke borgerinddragelsen foreslås det, at der nedsættes et plejeudvalg bestående af 4 repræ-

sentanter - en repræsentant for hver af plejemyndighederne, en repræsentant for Danmarks Natur-

fredningsforening og en repræsentant for lodsejerne inden for fredningen. Plejeudvalget skal have 

en rådgivende funktion for plejemyndigheden og skal have forelagt plejeplanen til udtalelse.  

 

De rekreative interesser tilgodeses i og med at fredningen sikrer ca. 17 km stiforløb. Fredningen 

giver ikke i sig selv mulighed for at etablere flere stier end de, der er indtegnet på fredningskortet, 
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men det skal - som hidtil - være muligt for myndighederne at etablere yderligere stiforløb. For at 

undgå forstyrrelse af følsomme arter i yngletiden foreslås det, at plejemyndigheden har mulighed for 

midlertidig regulering af den offentlige adgang.  

 

4. Forholdet til planlægningen og de generelle beskyttelser i lovgivningen  

 

Fingerplan 2007  

I Fingerplan 2007 er en del af fredningsarealet udlagt som ydre grøn kile.  De grønne kiler mellem 

byfingrene beskrives som værdifulde lokale daglige fritidslandskaber for de tilgrænsende kommuner, 

og som ”de nærmeste større udflugtslandskaber for befolkningen i det tæt bebyggede indre storb y-

område”. I Fingerplanen beskrives det endvidere, at ”de grønne kiler er af sundhedsmæssig betyd-

ning for hele hovedstadsområdet som rekreationsområder, der giver oplevelsesmuligheder og med-

virker til at nedsætte psykisk stress.”  

 

Roskilde Kommunes Kommuneplan 2013  

Roskilde Kommune arbejder i sin planlægning for at skabe nem adgang mellem bysamfund og natur-

områder, så muligheden for korte ture, frisk luft og motion i hverdagen kan blive styrket.  

 

Fredningsområdet er i kommuneplanen udlagt som værdifuldt landskab og potentielt kerneområde 

for naturværdier. Kommunens vurdering af ådalens karakteristika, sårbarhed og anbefalinger til 

fremtidig planlægning er i overensstemmelse med fredningsforslagets hensigter og forslag til b e-

stemmelser.  

  

Roskilde Kommune har i Naturkvalitetsplanen udpeget Værebro Ådal som et af 12 indsatsområder, 

hvor der er særlige naturværdier.  

 

Egedal Kommunes Kommuneplan 2013  

Egedal Kommune arbejder i sin planlægning for at det åbne land skal beskyttes, og at aktivit eter skal 

afstemmes med hensynet til landskaber og natur. Balancen mellem naturværdier og aktiviteter i 

naturen skal bevares. Det åbne land bevares som et overvejende dyrket landbrugslandskab, som 

også er af stor rekreativ oplevelsesværdi. Den biologiske mangfoldighed skal fremmes. Der skal 

opretholdes klare grænser mellem land og by, blandt andet ved at fastholde de grønne strøg mellem 

bysamfundene langs banen. Borgernes adgang til landskabet og naturen skal forbedres.  

 

Det åbne landskab og naturen over stort set hele kommunen er omfattet af beskyttelsesinteresser, 

der knytter sig til landskabsværdier, de grønne strøg og kiler mellem byerne langs banen, naturvæ r-

dier samt kulturværdier.  

 

Den konkrete retningslinje for Værebro Å er, at de visuelle sammenhænge på langs og på tværs af 

ådalen beskyttes, og at oplevelsen af landskabernes varierede terræn bevares og styrkes. Endvidere 

nævnes arbejdet med at gennemføre projekter, hvor klimatilpasning og forbedret vandmiljø er ho-

vedmålene. Projekterne skal koordineres med de igangværende fredningsbestræbelser og mange 

andre interesser i ådalen, og forventes blandt andet at ville indeholde naturgenopretning og vådgø-

relse af områder i ådalen. Værebro Ådal er udlagt som særlig værdifuldt landskab og spredningsko r-

ridor.  
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5. Fredningsnævnets behandling og afgørelse 

 

Fredningsnævnet holdt offentligt møde den 13. september 2013. Fredningsnævnet har udsendt såvel 

det oprindelige fredningsforslag af 11. april 2013 som det reviderede fredningsforslag af 30. juni 

2014 til lodsejere og andre interessenter. 

 

Fredningsnævnet har den 8. januar, den 9. april og den 7. maj 2014 foretaget besigtigelse af de 

berørte arealer. 

 

Fredningsforslaget vedrører arealer inden for både Fredningsnævnet for Nordsjællands område og 

inden for Fredningsnævnet for Østsjællands område. Naturstyrelsen har den 21. maj 2013 i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 7, bestemt, at sagen skal behandles af fredningsnævnet for 

Østsjælland.  

 

5.1 Udtalelser til fredningsnævnet 

 

Adskillige lodsejere og andre interessenter, herunder Gefion, Sjællandske Familielandbrug og Vand-

løbslauget for Værebro Å har overfor fredningsnævnet anført, at der er tilbagevendende problemer 

med oversvømmelse af store dele af de arealer, der er omfattet af fredningsforslaget. Oversvømmel-

serne sker med forurenet spildevand og er en trussel mod dyre- og planteliv. Nogle lodsejere har 

anført, at en fredning ikke giver mening, så længe der ikke er en løsning på problemerne med ove r-

svømmelse. Områderne med rørskov og pilekrat vil forøges, og der vil ikke kunne sikres græsning af 

engene, og området vil fortsat tjene som en form for renseanlæg og vil ikke kunne opnå et biologisk 

interessant niveau, før der er fundet en løsning på problemerne med oversvømmelse med forurenet 

spildevand.  

 

Egedal Kommune og Roskilde Kommune har hertil bemærket, at der har været registreret over-

svømmelser i Værebro Ådal i en lang årrække. Der er fotodokumentation for oversvømmelser i 1979 

og 1985, og der er formodentlig sket flere oversvømmelser tidligere. I Værebro Å oplandet har der 

været to meget store ekstremregnhændelser, henholdsvis den 5. juli 2007 og den 2. juli 2011, som 

medførte oversvømmelse af de lavtliggende områder langs Værebro Å. Den største registrerede 

oversvømmelse var i 2007. Den var ikke alene forårsaget af kraftig nedbør men også af stuvning af 

vand fra Roskilde Fjord. Skybruddet i 2007 er beregnet til en ”100 års regnhændelse”, det vil sige at 

nedbørsintensitet af tilsvarende størrelse forventes at forekomme ca. en gang hvert 100. år. O ver-

svømmelsen i 2007 havde en udbredelse på ca. 275 ha i det område, der er omfattet af fredningsfo r-

slaget.  

  

Både by og land bidrager med vand til åen, og ved de meget store regnskyl er åens kapacitet ikke 

stor nok. Myndighederne er ude af stand til at gøre noget, idet vandløbene ikke er designet til at 

tage disse store mængder vand.  

 

Kommunerne har yderligere oplyst, at der er flere årsager til oversvømmelserne i Værebro Ådal. 

Klimaforandringer og spildevand fra regnbetingede udledninger udgør en vis andel af den samlede 

vandføring i Værebro Å ved ekstremregn. Desuden er sætningsjorder en del af oversvømmelsespro-

blematikken. Værebro Ådal har ligesom andre ådale gennemgået dræning siden 1940’erne. I ådalen 

har jorden sat sig mellem 0,5 m og 2 m. Vandløbsbunden ligger, hvor den altid har ligget. Endelig er 
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vandstanden i Roskilde Fjord af betydning, idet Værebro Å er stuvningspåvirket af Roskilde Fjord på 

de nederste 11 km.  

 

Kommunerne har endelig anført, at det efter vandløbslovens bestemmelser er tilladt enhver grund-

ejer at sænke grundvandet på egen ejendom med afløb til bestående vandløb. Med hensyn til en 

regulering af vandløbet skal sagen rejses af de grundejere, der ønsker reguleringen gennemført, og 

udgifterne hertil afholdes af dem og de grundejere, der har nytte af projektet. Det er således ikke en 

kommunal opgave at sikre afvandingen af de tilstødende jorder eller at udføre et reguleringsprojekt.  

 

Kommunerne er vandløbsmyndighed og skal godkende en eventuel regulering af Værebro Å. Ikke 

desto mindre er kommunerne meget optaget af klimatilpasning og tiltag, som kan afbøde effekter af 

klimaændringer.  

 

Naturstyrelsen har anført, at problematikken omkring oversvømmelse i ådalen ikke skal håndteres af 

en fredning men ved hjælp af andre virkemidler. Åens skikkelse og vedligeholdelse er fastsat i et 

vandløbsregulativ, hvis bestemmelser administreres af kommunerne som vandløbsmyndighed.  

 

Flere lodsejere og andre interessenter herunder Gefion og Sjællandske Familielandbrug har anført: 

 

at området i forvejen er reguleret af en række bestemmelser i for eksempel bygge- og planlovgivnin-

gen, naturbeskyttelsesloven og landbrugslovgivningen. Derfor er yderligere begrænsninger i form af 

en fredning unødvendig,  

 

at fredningsgrænsen bør fastlægges, så bygningsmassen friholdes for fredningsbestemmelser. Det er 

særligt gjort gældende, at bygningerne ved Holmevej skal udgå af fredningen,  

 

at de områder, der ikke i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, bør udtages af fred-

ningsforslaget,  

 

at forslaget er for omfattende, såvel i relation til den geografiske udstrækning af området som i 

relation til de begrænsninger i anvendelsen, som pålægges lodsejerne,  

 

at der på grund af områdets bynære beliggenhed må forventes en massiv offentlig færdsel. Området 

er et af de eneste større sammenhængende områder i Nordsjælland, hvor dyrelivet er uforstyrret af 

menneskers færdsel og løse hunde. Området er et af Danmarks kerneområder med hensyn til råvildt, 

og der er stor efterspørgsel på udlejning af jagt, og jagtlejen er blandt de højeste i landet. Med 

fredningsforslagets bestemmelser om offentlighedens adgang vil jagten blive ødelagt eller i hvert fald 

mindre interessant,  

 

at der ikke er noget dokumenteret behov for de mnage stier, der vil være til stor gene for såvel 

privatlivets fred som for det eksisterende dyreliv. Etablering af stier bør ske ved frivillige aftaler med 

den enkelte lodsejer. Der kunne som alternativ ti l det foreslåede stisystem skabes en mindre ambiti-

øs mængde af stier, som etableres som såkaldte spor i landskabet på baggrund af frivillige aftaler 

med lodsejerne, og 

 

at det ved fredningens gennemførelse bør garanteres lodsejerne, at de får mulighed for at benytte 

planlovens § 37 (anden anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger).  
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Naturstyrelsen har for så vidt angår offentlighedens adgang til området anført, at etablering af stier i 

området er en væsentlig del af fredningens berettigelse. Ved en nærmere fastlæggelse af stiforløbet 

bør der i videst muligt omfang tages hensyn til, at benyttelse af stierne ikke generer privatlivets fred.  

 

Friluftsrådet har foreslået, at det plejeudvalg, der er omtalt i fredningsforslagets § 9, udvides fra 4 til 

5 medlemmer, således at Friluftsrådet kan være repræsenteret i udvalget. Friluftsrådet har endvidere 

foreslået, at der i det fredede område skal gives publikum mulighed for primitiv overnatning i she l-

ters og mulighed for at etablere bålplads.  

 

Vejdirektoratet har anført, at motorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund krydser Værebro Ådal 

på en ca. 500 m lang dalbro sydvest for Stenløse, jf. en VVM-redegørelse, anlægsloven og bemærk-

ningerne til loven. Vejdirektoratet har anmodet om, at der i fredningsbestemmelserne indføjes en 

særbestemmelse om, at fredningen ikke er til hinder for, at der, som beskrevet i anlægsloven, eta b-

leres en motorvej gennem det fredede areal.  

 

Banedanmark har anført, at fredningsforslaget harmonerer meget dårligt med, at en del af arealet 

faktisk rummer en elektrificeret jernbane i drift.  

 

Enkelte lodsejere og andre interessenter har givet udtryk for, at de er positivt indstillet overfor fred-

ningsforslaget.  

 

5.2 fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnets afgørelse er ikke truffet i enighed.  

  

Et flertal (Linda Lauritsen (formand), Karin Haldrup, Frede Lærke og Niels Olesen) udtaler følgende:  

 

”Efter naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, kan fredningsnævnet gennemføre fredning til varetagelse 

af de formål, der er nævnt i lovens § 1.  

 

Af naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 2 fremgår, at loven særligt tilsigter at beskytte naturen og de 

landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier og at give 

befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen og at forbedre mulighederne for friluft s-

liv.  

 

Miljøministeriet, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening er de eneste, der kan foreslå 

fredninger af nye områder. Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfred-

ningsforening har sammen udarbejdet ”Handlingsplan for fredning 2013”. Det fremgår af denne 

handlingsplan, at parterne på fredningsområdet er enige om, at følgende tre hovedformål skal prior i-

teres særligt i de kommende år: 

  

”Perlerne – de unikke, de vigtigste, de nationalt værdifulde lokaliteter. Der sættes yderligere fokus 

på at beskytte vore mest vigtige ”kronjuveler” med fredning, det stærkeste beskyttelsesinstrument, 

der er til rådighed.  
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Større, sammenhængende naturområder. Herved modvirkes tendensen til fragmentering af naturare-

aler, og i stedet sikres en mere robust natur, hvor arterne har mulighed for at leve og sprede sig, og 

hvor befolkningen kan opleve naturen.  

 

Landskabsfredning – større, uforstyrrede landskaber. Beskyttelse af særligt smukke og karakteri-

stiske landskaber mod bebyggelse, tilplantning, terrænændringer mv.”  

 

Det er opfattelsen hos fredningsnævnets flertal, at fredningsforslagets formål er omfattet af de 

hensyn, der er opregnet i naturbeskyttelseslovens § 1, og at forslaget falder godt i tråd med priorite-

ringen i den nævnte handlingsplan for fredning, idet fredningen vil sikre et stort, sammenhængende 

naturområde. Derfor skal det reviderede fredningsforslag i sin helhed tages til følge.  

 

Fredningsnævnet har overvejet, om fredningsforslaget skulle afvises, fordi dele af de arealer, der er 

omfattet af fredningsforslaget, lejlighedsvis bliver oversvømmet. Det er fredningsnævnets flertals 

opfattelse, at det ikke er en hindring for at iværksætte fredning, at der lejlighedsvis sker oversvøm-

melse af nogle af de arealer, der er omfattet af fredningsforslaget.  

 

Fredningsnævnet er bekendt med planerne om etablering af motorvej gennem området. Frednings-

nævnets flertal bemærker hertil, at en fredning skal respektere lovg ivers beslutning om anlæg af 

motorvej. Det samme gælder lovgivers beslutning om anlæg af andre større infrastrukturelle anlæg.  

 

Fredningsnævnet har ikke hjemmel til at bestemme, at lodsejerne uden tilladelse efter planlovens § 

35 kan udnytte bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, jf. 

planlovens § 37. Derfor indføjes der ikke en sådan bestemmelse i fredningsbestemmelserne.  

 

Fredningsnævnets flertal finder, at den foreslåede sammensætning af plejeudvalget er passende, og 

nævnet kan derfor ikke imødekomme Friluftsrådets forslag om, at denne forening tillige skal være 

repræsenteret i plejeudvalget. Fredningsnævnets flertal bemærker i denne sammenhæng, at Dan-

mark Naturfredningsforening er repræsenteret i udvalget, og at plejeudvalget efter bestemmelsens 

formulering kan inddrage fagspecialister”.  

 

Et mindretal (Aage Krogsdam) udtaler følgende:  

 

”På baggrund af mødet med lodsejerne i Gundsømagle Forsamlingshus i foråret 2013 og efter besig-

tigelserne i foråret 2014 hos lodsejerne, og på baggrund af de mange indsigelser fra næsten alle 93 

lodsejere, kan jeg ikke stemme ja til fredningen.  

 

Efter besigtigelsen i området i foråret blev der udarbejdet et nyt revideret forslag af Danmarks Na-

turfredningsforening. Dette forslag har efter udsendelsen ført til 23 nye indsigelser blandt andet også 

fra Landbrugsrådgivningsorganisationen Gefion, som på vegne af mere end halvdelen af lodsejerne 

protesterer voldsomt mod fredningen.  

 

På baggrund af møder, besigtigelser og dialog med lodsejerne og de mange nye indsigelser, er jeg 

overbevist om, at fredningen af Værebro ådal er overflødig. Området er i forvejen for størstedelens 

vedkommende omfattet af en lang række lovbeskyttelser, som sikrer, at der ikke kan ændres på 

områdets særlige karakter.  
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Jeg mener ikke, at der ved udformningen af fredningsforslaget i tilstrækkelig grad er taget hensyn til 

indsigelserne fra lodsejerne, som bor og har boet i området i mange mange år.  

 

Det gælder fredningen generelt, hvor lodsejerne ikke mener, at fredningens formål kan opfyldes, så 

længe spørgsmålet om oversvømmelserne af urenset og giftigt spildevand fra kommunerne langs 

Værebro Ås østlige ende fortsætter. Disse oversvømmelser vil ikke bidrage til en forbedring af pl an-

te- og dyreliv. Jeg er enig med lodsejerne i dette synspunkt.  

 

I det endelige fredningsforslag er der heller ikke i tilstrækkeligt omfang taget hensyn til indsigelserne 

omkring forstyrrelse af faunaen ved anlæggelse af stierne. Netop anlæggelse af stier  vil i høj grad 

påføre en lang række områder forstyrrelser, så formålet med fredningen, der skal sikre et bedre 

plante- og dyreliv til gavn for offentligheden, ikke opnås. Mange af de sjældne vilde dyr og fugle 

forsvinder ved vedvarende forstyrrelser.  

 

Der skal i området anlægges omkring 11 km nye stier samt ske forbedring og udbygning af omkring 

6 km eksisterende stier. De mange stier vil påføre store forstyrrelser for dyrelivet. Desuden har jeg 

den opfattelse, at den anslåede udgift til anlæggelse af de nye stier samt forbedring af eksisterende 

stier ikke er retvisende, og at anlægsudgifterne hertil ikke har været tilstrækkeligt belyst. Udgifterne 

bliver formentlig dobbelt så høje, som det er anslået fra forslagsstillernes side.  

 

På baggrund af ovennævnte stemmer jeg hermed imod fredningen.” 

 

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets udtalelse.  

 

Fredningsbestemmelser. 

 

Fredningen har ifølge § 1 til formål 

- at bevare områdets karakter af sammenhængende landskab,  

- at forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,  

- at forbedre offentlighedens adgang,  

- at skabe grundlag for naturpleje.  

 

Fredningsområdet skal ifølge § 2 bevares i en tilstand af ådalslandskab og -natur vekslende med 

ekstensivt udnyttet landbrugsland, med mindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de føl-

gende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med 

naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.  

 

Fredningen indeholder i § 3 nærmere bestemmelser om arealernes drift og pleje. 

 

Der må herefter ikke tilplantes med flerårige udsigtshæmmende afgrøder, herunder juletræer, pyn-

tegrønt, frugttræer, levende hegn, energipil, elefantgræs, vildtremiser og lignende. Ny tilplantning i 

øvrigt er ikke tilladt. Private haver er undtaget fra forbuddet om tilplantning.  

 

Den hidtidige anvendelse af omdriftsarealer kan fortsætte. Dyrkning af flerårige udsigtshæmmende 

afgrøder, f.eks. juletræer, pyntegrønt og energipil er dog ikke tilladt.  
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Nuværende produktion af flerårige, udsigtshæmmende afgrøder skal afdrives i løbet af én generation 

eller senest 20 år efter fredningens gennemførelse.  

 

I området, der på fredningskortet er udlagt som ”område for tørveskrab”, kan der foretages plejeti l-

tag, f.eks. i form af tørveskrab, græsning eller andre tiltag til gavn for stedets værdifulde og truede 

flora, herunder melet kodriver.  

 

Der må ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn må vedligeholdes ved genplantninger med 

hjemmehørende træarter.  

 

Ifølge § 4 om bebyggelse kan boliger udvides op til 250 m 2, jf. planlovens § 36. De for jordbrugsdrif-

ten erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger kan opføres i tilknytning til den eksisterende byg-

ningsmasse.  

 

Der må ikke etableres bure og bygninger til pelsdyr, stutterier, drivhusgartnerier, planteskoler, frugt-

plantager eller landskabeligt skæmmende bygninger til husdyrbrug.  

 

Fredningen er ikke til hinder for opførelse af de for landbrugsdriften nødvendige læskure til husdyr.  

 

Der må ifølge § 5 ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. veje, vindmøller, tankan-

læg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Større befæst e-

de arealer er ikke tilladt med mindre de er nødvendige for landbrugets drift.  

 

Etablering af hochsitz og jagtstiger er tilladt.  

 

Opsætning af fugletårne/-skjul, spang og gangbroer er tilladt. Placeringen heraf skal ske efter nær-

mere planlægning i plejeplanen.  

 

Det er tilladt at opsætte informationstavler mv. til formidling af natur, landskab og fredningen. Place-

ringen heraf skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen.  

 

Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslag-

ning må ikke finde sted.  

 

Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for fly og hel i-

koptere m.m. er ikke tilladt.  

 

Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbyg-

ninger. Landeveje og lign. er undtaget herfra.  

 

Fodertønder skal placeres diskret i landskabet og fremstå i jordfarver.  

 

Der må hegnes med sædvanlige hegn, der skal fremstå i jordfarver. Ved sædvanlige hegn forstås 

hegn, som har en maksimal højde på 150 cm og som ved deres konstruktion og/eller materialevalg 

ikke virker dominerende eller skæmmende. Hegnene må ikke hindre vildtets frie passage.  
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Der må ifølge § 6 ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstofforekomster må ikke udvindes. Fredningen er ikke til hinder for, a t plejemyndigheden kan 

etablere tørveskrab på matr. nr. 2i, Østrup By, Kirkerup af hensyn til den sjældne flora i Østrup 

Holme mose.  

  

Ifølge § 7 er fredningen ikke til hinder for, at der gennemføres projekter for naturgenopretning af 

Værebro Å inkl. omgivende arealer, under forudsætning af at det styrker den biologiske mangfoldig-

hed i Værebro Ådal. Et plejeudvalg, som beskrevet i § 9, skal have forelagt naturgenopretningspl a-

nerne til udtalelse, og naturgenopretningsplanerne skal godkendes af fredningsnævnet. Skulle natur-

genopretning nødvendiggøre nedlæggelse af fredede stier, skal disse erstattes med nye stier af 

samme rekreative kvalitet. 

 

Der udlægges ifølge § 8 nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne etableres 

som trampespor. Plejemyndigheden skal inden for 5 år efter fredningens gennemførelse have etable-

ret de på kortet viste nye stier. Yderligere stier end de på fredningskortet indtegnede, kan etableres 

efter gældende lovgivning. 

  

Veje og stier, der er indtegnet på kortbilaget, må ikke nedlægges, jf. dog undtagelsen i § 7. 

  

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende 

love. Eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods eller cykel, jf. 

naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser. Dog har plejemyndigheden mulighed for 

midlertidig regulering af den offentlige adgang, såfremt hensynet til flora/fauna kræver det.  

 

Der udarbejdes ifølge § 9 en fælles plejeplan for fredningsområdet. Forslag til første plejeplan skal 

foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, 

herefter hvert tiende år. Den skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt event u-

elle detailændringer i almenhedens adgangsret. Den kan indeholde forslag til etablering af primitive 

publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve, og opsætning af sædvanlige hegn, 

jf. § 5, og læskure til dyr.  

  

Der nedsættes et plejeudvalg bestående af 4 repræsentanter. Plejeudvalget består af en repræsen-

tant for hver af plejemyndighederne, en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening og en 

repræsentant for lodsejerne. Plejeudvalget kan vælge at inddrage fagspecialister. Plejeudvalget er 

rådgivende for plejemyndighederne og skal have forelagt plejeplanen til udtalelse.  

 

Der skal gives berørte lodsejere ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. Den endelige plejeplan 

sendes til alle lodsejere.  

 

For pleje gælder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, for tiden 

bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, for e-

lægges de specifikke uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse, jf. bekendtgørelsen.  

 

Plejeplanen skal, i samspil med den til enhver tid vedtagne kommunale indsatsplan for bekæmpelse 

af invasive arter, sikre en aktiv bekæmpelse af disse. Plejen skal foretages med henblik på at opnå 

fredningens formål. Plejemyndighederne udfører pleje af de fredede arealer.  
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På den del af matr. nr. 2i Østrup By, Kirkerup, der er markeret som område for tørveskrab, skal 

plejeplanen prioritere og sikre kontinuerlig gennemførelse af pleje i form af tørveskrab, græsning 

eller andre naturplejetiltag til gavn for stedets værdifulde og truede flora, herunder melet kodriver.  

 

Uanset fredningens bestemmelser kan plejemyndighederne iværksætte særlige tiltag til fremme af 

fredningens formål. Det er dog en forudsætning for udførelse af foranstaltningerne, at de foretages 

efter nærmere planlægning i plejeplanen.  

 

Fredningen indskrænker ikke vandforsyningens (HOFOR A/S) mulighed for at indvinde vand på egne 

arealer, jf. § 10, hvilket omfatter:  

- vedligeholdelse af eksisterende arbejdsveje  

- vedligeholdelse af eksisterende boringer, hvilket kan indbefatte udledning af vand i forbindelse med 

både prøvepumpning og regenerering af boringer  

- etablering af boringsoverbygninger (råvandsstationer) i forbindelse med udførelse af erstatningsb o-

ringer eller renovering af kildeplads  

- etablering af nye boringer og arbejdsveje hertil  

- sløjfning af boringer  

- opgravning til ledninger  

- skiltning til oplysning af forhold på vandforsyningens arealer  

- mindre terrænændringer i forbindelse med etablering af forsyningsanlæg.  

 

6. Klager 

 

Fredningsafgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af lb.nr. ene. 1 og 56, 6, 26, 41, 42, 

45, 47, 51, 53 og 77, som er repræsenteret ved Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt.  

 

Klagerne er af helt overordnet og generel karakter og vedrører fortrinsvis fredningens begrænsninger 

i den hidtidige landbrugsdrift samt de udlagte stier og den dermed øgede færdsel i området.  

 

Fredningsafgørelsen er endvidere påklaget af en række lodsejere. Også mange af disse klager er af 

mere generel karakter og vedrører også navnlig begrænsninger i landbrugsdriften og den øgede 

offentlige færdsel i området på grund af de mange nye stier. 

 

Lb.nr. 30 (Susan Bonde og Kim Hansen) har anført, at med de mange planlagte stier er naturen og 

de vilde dyr og fugle den store taber. En del af stisystemer forløber gennem yngle- og rastepladser 

for viber, gæs, rørhøg, stork, mosehornugle, rørdrum osv.  

 

Lb.nr. 31 og 35 (Michael Krogh Kjeldsen og Jesper Krogh Kjeldsen) finder også, at de mange stier og 

offentlighedens øgede adgang til fredningsområdet vil presse dyrelivet. Stiernes placering virker flere 

steder ugennemtænkte. Flere steder på klagers ejendom vil stierne blive oversvømmede, hvilket vil 

føre til, at offentligheden vil færdes uden for stierne til gene for dyrelivet og faunaen.  

 

Lb.nr. 33 (Ole Jørgensen) frygter øget bilkørsel i fredningsområdet. Klager forudser endvidere pro-

blemer mellem offentlighedens færdsel på stien over Vandforsyningsarealer og kreaturernes passage 

tværs over stien. 
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Lb.nr. 43 (Banedanmark) finder, at deres ejendom bør udgå af fredningen. Alternativt bør der ind-

sættes en særbestemmelse, der muliggør etablering af faste anlæg og konstruktioner, som er nød-

vendige for jernbanedriften. 

 

Lb.nr. 50a (Joan og Michael Olsen) har bl.a. anført, at fredningen vil betyde, at udlejning af ejen-

dommen til jagtformål anses for at være udelukket eller stærkt begrænset på grund af den offentlige 

færdsel på stierne på ejendommen. Klagerne er endvidere utilfredse med, at der ikke kan ske genti l-

plantning med juletræer, og at hegnet på deres ejendom skal males i jordfarver.  

 

Lb.nr. 50b (Kirsten Juul) har peget på, at området allerede er pålagt en række restriktioner i relation 

til udnyttelse af arealerne, herunder af bygningsmæssig karakter. Den landskabelige værdi  vil såle-

des kunne bevares uden en fredning. De fastlagte 11 km nye stier gennem området med øget muli g-

hed for færdsel, også med hunde vil - uanset de holdes i snor - forstyrre og stresse dyrelivet og 

dermed decimere dyrebestande, der for visse artes vedkommende helt vil forsvinde. 

 

Lb. nr. 52 (Nørrekær I/S) har anført, at ejendommens bygninger bør udgå af fredningen.  

 

Klager har endvidere bemærket, at han rammes hårdt af det nye (gennemgående) stiforløb, der 

forløber gennem indkørslen til ejendommen 6 meter fra beboelsesbygningens hoveddør. Vejen fører i 

dag ned til et lukket område uden at det giver anledning til færdsel. Fredningen vil føre til en øget 

offentlig færdsel i området. 

 

I en vedlagt oversigt over restriktioner - som grundlag for det fremsatte erstatningskrav - har klager  

anført,  

- at fredningen indebærer, at gødskning og sprøjtning ikke længere er tilladt,  

- at der ikke må ske tilplantning med flerårige udsigtshæmmende afgrøder,  

- at der ikke må etableres vildtremiser og rejses skov, 

- at arealer med gran ikke må gentilplantes, 

- at der ikke må etableres nye læhegn, 

- at fredningsnævnet skal meddele tilladelse til opførelse af boliger over 250 m 2, 

- at fredningen vil forbyde, at professionelle hestefolk, minkavlere samt gartnere etablerer sig i 

området, 

- at fredningen forbyder etablering af vindmøller, 

- at fredningen forbyder etablering af større befæstede arealer, 

- at fredningen forbyder opstilling af campingvogne og teltslagning,  

- at fredningen forbyder etablering af sportsanlæg, 

- at der kun må etableres sædvanlig nedadrettet belysning, 

- at fodertønder skal fremstå i jordfarver, 

- at fredningen forbyder terrænændringer, herunder indvinding af råstoffer, og  

- at fredningen muliggør etablering af mange nye stier, der vil indebære øget færdsel i områ-

det og tabt herlighedsværdi. 

 

Lb.nr. 54 (Bo Jakobsen) har ligeledes anført, at den øgede offentlige adgang ødelægger dyrelivets 

ynglemuligheder, som i forvejen er negativt påvirket af oversvømmelser på grund af manglende 

vedligeholdelse af åen.    
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Lb.nr. 55 (Marianne og Jacob Hansen) har bl.a. sat spørgsmål ved, om det overhovedet er muligt for 

kommunerne at løfte den store plejeopgave.  

 

Klagerne er endvidere bange for, at offentligheden ikke vil holde sig til stierne og holde hunde i snor, 

og de efterlyser, hvem der fører tilsyn hermed, og hvem der sikrer, at elektriske hegn til heste og 

kreaturer ikke åbnes som følge af den øgede færdsel. 

 

I en vedhæftet oversigt over restriktioner som grundlag for det fremsatte erstatningskrav har klage r-

ne i det store og hele gentaget de samme synspunkter som under lb. nr. 52. 

 

Lb.nr. 71 (Peter Christensen) er uforstående overfor, at hans bolig og driftsbygninger er omfattet af 

fredningen.  

 

Klager har endvidere peget på, at den landbrugsmæssige drift vil blive væsentlig indskrænket – i en 

sådan grad at det kan betragtes som ekspropriation.  Der er således forbud mod minkfarme og 

tilplantning med juletræer og pyntegrønt – driftsformer, som egner sig til en lille landbrugsejendom 

som klagers.  Minkavl er særdeles indtægtsgivende. Klager er uddannet agrarøkonom/minkavler og 

har arbejdet som sådan i 18 år. 

 

Lb.nr. 74 (Ole Høstbo) finder det ikke rimeligt, at han ifølge en plejeplan er forpligtet til at foretage 

afgræsning. 

 

Lb.nr. 82 ( Mikkel og Birgit Groth Storgaard)  finder, at bestemmelsen om fodertønder er for restrik-

tiv med hensyn til farvevalg, og at det bør være muligt at foretage teltslagning over alt på ejendom-

men. Klagerne finder endvidere ikke, at kommunen skal kunne foretage naturpleje på ejendommen.  

Den udlagte sti på ejendommen vil være en katastrofe i jagtmæssig henseende. 

 

7. Sagsrejsernes og Naturstyrelsens bemærkninger til klagerne 

 

7.1 Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger 

Foreningen fastholder det af fredningsnævnet besluttede stisystem af hensyn til den sammenhæn-

gende stiadgang i området, muligheden for kortere rundture samt ture til gode udflugtsmål.  

  

Ad lb.nr. ene. 52 og 55. Foreningen finder, at bestemmelsen i fredningsafgørelsens § 5 stk. 5, bør 

ændres til: ”Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, 

og teltslagning må ikke finde sted. Undtaget fra forbuddet er teltning af kortere varighed til spejde r-

formål (op til en uge), teltning på egen ejendom samt teltning på dertil indrettede primitive overna t-

ningspladser.” 

  

og § 5 stk. 8, til: ”Fodertønder skal placeres diskret i landskabet eller fremstå i jordfarver” 

 

Ad lb.nr. 54. Foreningen har anført, at plejemyndighedens adgang til pleje på privatejede arealer 

sikrer og forbedrer naturtilstanden. 

 

Ad lb.nr. 71. Foreningen fastholder, at huse med gårdspladser og haver bør være omfattet af fred-

ningen, således at der er en, omend begrænset, regulering af især bebyggelse. For så vidt angår 
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landbrugsejendomme regulerer fredningen ikke byggeri. Haver er undtaget fra beplantn ingsforbud-

det.  

 

Foreningen anbefaler på den baggrund, at den af fredningsnævnet besluttede fredningsafgrænsning, 

som skaber et samlet fredningsområde uden ”huller”, bør fastholdes.  

 

Ad lb.nr. 74. Plejebestemmelserne pålægger ikke lodsejerne udgifter, men sikrer, at plejemyndighe-

den kan foretage naturpleje i det omfang, lodsejerne ikke selv ønsker eller magter det.  

 

Ad lb.nr 43. Foreningen anbefaler, at der indarbejdes et særafsnit i fredningen, som foreslået af 

Banedanmark. 

 

7.2. Roskilde Kommunes bemærkninger 

 

Ad lb.nr. 50 a. Kommunen finder, at klager bør dokumentere, hvor juletræsproduktionen foregår. 

Beplantningerne vurderes mere at have karakter af vildtremise. Fredningen kræver ikke, at eksis te-

rende hvide hegn skal males i jordfarver.  

 

Ad lb.nr. 52 og 55. Kommunen har bemærket, at den hidtidige anvendelse af omdriftsarealer kan 

fortsætte. Fredningen indeholder ikke restriktioner i form af forbud mod sprøjtning og gødskning. 

Skovdriften kan også fortsætte som hidtil i overensstemmelse med skovlovens bestemmelser. Stør-

stedelen af ejendommene er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og kan - uanset fredningen - 

ikke tilplantes.  

 

Kommunen har endvidere anført, at der ikke er udpeget områder til  nye vindmøller i kommunepla-

nen. 

 

Belysning af ridebaner kræver også landzonetilladelse. 

 

Den omtalte sti er en markvej, hvor der allerede i dag er offentlig adgang til fods og på cykel efter 

naturbeskyttelseslovens regler.  

  

Ad lb.nr. 71. Kommunen har bemærket, at det fortsat vil være muligt at opføre driftsmæssigt nød-

vendige bygninger, ligesom omdriftsarealer kan drives som hidtil.  

 

Ad lb.nr. 74. Kommunen har anført, at plejebestemmelserne har til hensigt at sikre gennemførelse af 

den naturpleje, der er nødvendig for at opnå fredningens formål om bl.a. at forbedre levemulighe-

derne for plante- og dyreliv. Fredningsbestemmelserne og plejebekendtgørelsen pålægger ikke ejer 

pligt til dyrehold. Foranstaltninger kan gennemføres med ejers samtykke eller efter t illadelse fra 

fredningsnævnet, og plejen skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlig gene eller tab for 

ejer.  

 

Ad lb.nr. 82. Den i klagen omtalte sti skal etableres på naboejendommen på den anden side af åen i 

Roskilde Kommune.  
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7.3. Egedal Kommunes bemærkninger 

 

Ad lb.nr. 30. Kommunen bakker op om det fastlagte stisystem i sin helhed, der sikrer borgerne og 

andre naturinteresserede mulighed for at opleve et rekreativt og naturskønt område. Bestemmelsen i 

§ 8 giver tilsynsmyndigheden mulighed for at lukke midlertidigt for offentlig adgang, når hensynet til 

flora og fauna (f.eks. i yngleperioder) tilsiger det. 

 

Ad lb. nr. 31 og 35. Kommunen har bemærket, at der enkelte steder i fredningen skal etableres stier 

i våde områder. Her vil det være hensigtsmæssigt at stierne opbygges, så de ikke oversvømmes  

(f. eks. mindre strækninger med gangbroer).  Stierne udlægges som trampestier. Der er ikke i fred-

ningen fastsat en bredde af stierne. 

 

Ad lb.nr. 33. Kommunen har som plejemyndighed mulighed for at lukke for offentlig adgang på 

stierne, f.eks. i fuglenes yngleperioder. Stierne skal alene være tilgængelige til fods.  

 

Problemer mellem den offentlige færdsel på Vandforsyningens arealer og den frie passage over 

samme areal for klagers kreaturer kan løses ved at placere færiste på begge sider af Vandforsynin-

gens arealer ved kvægets passage og dermed hindre en uheldig situation.  

 

Ad lb.nr. 43. Kommunen finder, at der bør medtages en bestemmelse om Banedanmarks arealer, 

som foreslået. 

 

Ad lb.nr. 82. Kommunen finder, at bestemmelsen i § 5, 5. afsnit ændres, så kortvarig teltslagning 

uden for have- og gårdspladsarealer tillades, og at bestemmelsen i § 5, 8. afsnit ændres så fode r-

tønder enten skal placeres skjult eller fremstå i jordfarver. 

 

7.4. Naturstyrelsens bemærkninger 

 

Styrelsen har også bemærket, at almindelig landbrugsdrift kan fortsætte som hidtil, jf. § 3.  

 

Styrelsen finder ligeledes, at bestemmelsen i § 5 bør lempes, som foreslået af sagsrejserne.  

 

Styrelsen har endvidere bemærket, at det ikke fremgår klart af afgørelsen eller af fredningskortet, 

hvilke beplantninger der skal fjernes. Disse beplantninger bør markeres på fredningskortet. Desuden 

finder Naturstyrelsen, at arealer med selvsået opvækst er en naturlig del af en ådal, og sådanne 

områder vil give vildtet skjulemuligheder. 

 

8. Supplerende bemærkninger fra lodsejere. 

 

Lb.nr. 33. (Ole Jørgensen) har til Roskilde Kommunes bemærkninger anført, at det er korrekt, at det 

fortsat er lovligt at drive jagt fra jagtstiger og hochsitz, men publikums færdsel på stierne medfører 

gener for jagtudøvelsen. Kommunen indrømmer selv, at vildtet vil fortrække til en vis afstand fra 

stierne, men at det stadig vil opholde sig i området. Dette er til en vis grad rigtigt for så vidt angår 

det vildt, der opholder sig i nærheden af stierne, men når de omkringliggende biotoper er fyldt op, 

vil det nytilkomne/svageste/ikke-dominerende vildt fortrænges af de stærkeste individer, hvorved 

vildtoverskuddet går til at forskellige grunde. Publikums forstyrrelser på stierne vil  være en be-

standsbegrænsende faktor og vildttætheden ved stierne er mindre end i nogen afstand derfra. Fo r-
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holdet gør sig ikke alene gældende ved hjortevildt, men også f. eks. ved antallet af gæs, som påvi r-

ker jagtlejeindtægten stærkt.  

 

Klager har i anledning af Egedal Kommunes bemærkninger spurgt, hvor mange gange, hvilke perio-

der og for hvilke arter kommunen som plejemyndighed har spærret for den offentlige adgang ad 

stier - f. eks. i fuglens yngleperioder – ellers virker udsagnet ”hult”. 

  

Selv om biltrafik eller parkering ikke er omtalt i fredningen er det klagers opfattelse, at dette vil ske. 

Det er klagers overbevisning, at en ikke ubetydelig del af publikum vil køre til stisystemet i bil eller i 

andet motoriseret køretøj. 

 

De foreslåede færiste vil formentlig mindske de af klager påpegede gener. De vil dog ikke fjerne 

gener ved hunde og evt. tyre, ligesom mange mennesker vil afstå fra at gå tværs gennem en flok 

kreaturer, som befinder sig på passagearealet.  

 

Lb.nr. 35 (Jesper Krogh Kjeldsen) har i forlængelse af Natur- og Miljøklagenævnets besigtigelse den 

26. oktober 2016 bl.a. anført, at en fredning er overflødig, da store dele af området allerede er 

beskyttet, at en fredning uden at der stilles krav til åens pleje og vand føringsevne er vanvittig, og at 

offentlighedes øgede adgang vil presse dyrelivet. 

 

Efter klagers opfattelse er formålet med fredningen af mere PR-mæssig karakter end af at ville 

naturen noget godt – ”hvad godt har naturen af jævnlig oversvømmelse med kloakvand og en masse 

uro fra pustende motionister.”  

 

9. Supplerende bemærkninger fra sagsrejserne 

 

Sagsrejserne har i forlængelse af Natur- og Miljøklagenævnets besigtigelse genbesigtiget samtlige 

udlagte stiforløb og på den baggrund foreslået, at nogle stiforløb udtages helt af fredningen eller 

ændres/justeres. 

  

Det er overordnet sagsrejsernes opfattelse, at fredningen vil skabe et varieret og sammenhængende 

stinet med muligheder for både at færdes gennem de mere fugtige natur- og landskabstyper, færdes 

langs åer og vandløb og i de mere højereliggende arealer med mulighed for storslåede kig ud over 

større sammenhængende landskaber. 

 

Flere af stiforløbene er relativ fugtige og færdsel på visse strækninger i tidspunkter af året vil kræve 

gummistøvler for at få en god oplevelse, men det vurderes fortsat at være anbefalelsesværdigt at 

sikre stierne som trampestier muligvis suppleret med spang på enkelte delstrækninger.  

 

Egedal Kommune har endvidere bemærket, at to nærmere angivne arealer under lb.nr. 26 og 31 

fejlagtigt er registeret som § 3 arealer. Der er landbrugsret på disse arealer. 

 

Egedal Kommune har oplyst, at kommunen i 2011 fik § 3 områderne genregisteret, da man ikke 

kunne tidsbestemme tidligere Københavns og Frederiksborg Amts registreringer, som dermed kunne 

være forældet. Denne registrering blev foretaget af et eksternt konsulentfirma og viser, at der er 

registreret 29 ha mere beskyttet natur end i 2007. Størstedelen er registreret som naturtypen ”en-

ge”. 
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Roskilde Kommune har oplyst, at kommunen som forberedelse af fredningssagen foretog en opdate-

ring af den vejledende § 3 registrering. Registreringen blev foretaget i 2011 i henhold til vejledni n-

gen for registrering af beskyttet natur og blev udført af konsulentfirmaet Aglaja. Registreringen 

medførte, at der blev registeret 63,7 ha mere beskyttet natur (196,5 ha) end tidligere (132,8 ha). 

Det ses generelt af registeringen, at ådalen er blevet mere våd, idet arealer af fersk eng og mose er 

øget. Arealer med overdrev er uændret. 

 

Roskilde Kommune har foreslået en mindre ændring af bestemmelsen i § 3 om beplantning.  

 

10. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild (deltog ikke i pkt. 1), Jeppe Brogård, 

Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet besigtigede den 26. og den 27. oktober 2016 fredningsområdet og holdt 

den 27. oktober offentligt møde. 

 

1. Spørgsmål om Pelle Andersen-Harild er inhabil i sagen om fredning af Værebro Ådal, fordi han 

havde været vidne i en straffesag, hvor en lodsejer indenfor fredningsområdet i 2003 var anklaget 

for at have overtrådt hundeloven. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke, at Pelle Andersen-Harild var inhabil. 

 

2. Gennemførelse af fredningen. 

 

Et flertal på 6 af nævnets medlemmer fandt, at fredningen bør gennemføres.  

 

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen, Henrik Høegh og Jens Vibjerg) fandt, at fredning af området bør 

afvente en løsning af problemerne med oversvømmelser i fredningsområdet. Fredningsnævnets 

afgørelse bør ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling på et af sagsrejserne mere gen-

nemarbejdet grundlag. 

 

3. Fredningsbestemmelser. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at ca. 577 ha af de ca. 615 ha, der er omfattet af frednin-

gen, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller ligger indenfor sø - og åbeskyttelseslinjen i 

naturbeskyttelseslovens § 16, fortidsmindebeskyttelseslinjen i § 18 eller er omfattet af fredskovspligt.  

 

Disse bestemmelser samt planlovens landzonebestemmelser mv. indebærer, at der allerede i dag er 

begrænsede muligheder for byggeri, tilplantning mv. i området.  

 

Hovedformålet med fredningen er at etablere sammenhængende stiadgange og at kunne foretage 

naturpleje. Det har ikke været tanken at begrænse landbrugsdriften i nævneværdig grad.  
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Natur- og Miljøklagenævnet finder derfor, at flere af de fastsatte fredningsbestemmelser kan udgå 

helt eller lempes, uden at de fredningsmæssige interesser derved tilsidesættes.  

 

Et enigt nævn har på den baggrund truffet nedenstående beslutninger:  

 

Arealernes drift  

Der medtages en bestemmelse, der tydeliggør, at landbrugsdriften kan fortsætte som hidtil, id et der 

dog ikke må etableres flerårige udsigtshæmmende afgrøder, herunder juletræer, pyntegrønt, energ i-

pil og frugttræer. Skovdriften kan fortsætte som hidtil.  

 

Beplantning 

I § 3 i fredningsafgørelsen udgår bestemmelsen om at ”nuværende produktion af flerå rige, udsigts-

hæmmende afgrøder skal afdrives i løbet af én generation eller senest 20 år efter fredningens ge n-

nemførelse”.  

 

Det præciseres, at beplantningsforbuddet omfatter tilplantning med nye udsigtshæmmende træer og 

buske.  

 

Der medtages en bestemmelse, hvorefter eksisterende lovligt tilplantede løv - og nåletræsarealer kan 

gentplantes med løvtræer. Selvsåede træer og buske må ikke genplantes.  

 

Der medtages en bestemmelse om, at fredningen ikke er til hinder for, at der med fredningsnævnets 

godkendelse kan etableres vildtremiser. 

 

Der medtages ligeledes en bestemmelse om, at tilplantningsforbuddet ikke gælder for de på fred-

ningskortet angivne have- og gårdspladsarealer. 

 

Bebyggelse 

Der medtages en bestemmelse om, at fredningen ikke er til hinder for opførelse af bebyggelse inden- 

for de på fredningskortet angivne have- og gårdspladsarealer. 

 

Bestemmelsen i fredningsafgørelsens § 4 om forbud mod bure og bygninger til pelsdyr, stutterier, 

drivhusgartnerier, planteskoler mv. udgår. 

 

Faste konstruktioner og anlæg 

Bestemmelsen om fodertønder i § 5 ændres til, at fodertønder skal placeres diskret i landskabet eller 

fremstå i jordfarver.  

 

Bestemmelsen om teltslagning ændres ligeledes, således at kortvarig teltslagning og kortvarig opst il-

ling af campingvogne kan finde sted uden for de på fredningskortet angivne have- og gårdspladsare-

aler. 

 

Det præciseres, at opstilling af informationstavler forudsætter, at de pågældende lodsejere er indfo r-

stået hermed. 

 

Forbuddet mod etablering af sportsanlæg, motorbaner mv. udgår. 
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Bestemmelsen om landbugshegn ændres til: ”Fredningen ikke er til hinder for etablering af sædva n-

lige landbrugshegn til kreaturer og får. Af hensyn til hestehold kan der med fredningsnævnets god-

kendelse opsættes træhegn malet i mørke jordfarver”. 

  

Terrænændringer 

Der medtages en bestemmelse om, at der kan ske mindre terrænændringer inden for de på fred-

ningskortet angivne have- og gårdspladsarealer. 

 

Offentlighedens adgang 

Nævnet tiltræder, at der i princippet udlægges nye trampestier i det omfang, som fremgår af freds-

nævnets afgørelse, idet dog et af sagsrejserne nærmere angivet stiforløb på ejendommene under 

lb.nr. ene. 71, 72, 73 og 75 udgår og stiforløbet på ejendommen under lb.nr. 50a ændres . 

  

Den udlagte nye sti ved Brøns Mose på matr.nr. 15a Veksø by, Veksø, med adgang til en eksisteren-

de markvej bag ejendommen Maglehøj, fastholdes, medmindre der kan opnås aftale med berørte 

lodsejere om en alternativ adgangsmulighed fra Brøns Mose til markvejen.  

 

Det præciseres, at plejemyndigheden etablerer nye stier med et omtrentligt forløb, som angivet på 

fredningskortet, og at den nøjagtige linjeføring fastlægges af plejemyndigheden i samarbejde med 

lodsejeren. Det præciseres endvidere, at stierne etableres som trampestier, og at  plejemyndigheden 

kan etablere de for færdslen nødvendige spange og broer.  

 

Der medtages en bestemmelse om, at linjeføringen kan ændres med fredningsnævnets godkendelse.  

  

Naturpleje 

En række bestemmelser fra plejebekendtgørelsen medtages i plejebestemmelsen, bl.a. om lodsejer-

nes mulighed for at forelægge de varslede plejeforanstaltninger for fredningsnævnet, hvis der ikke 

kan opnås enighed herom.  

 

Banedanmark 

Der medtages en særbestemmelse, som ønsket af Banedanmark. 

 

Bonusbestemmelse 

Der medtages en bonusbestemmelse således, at etablering af stier med nødvendige broer og spang 

kan udføres uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16. 

 

____________________________________ 
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Idet fredningsnævnets afgørelse af 18. december 2014 ophæves, fastsættes i overensstemmelse 

med nævnets beslutninger følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, der er vist på det 

medfølgende fredningskort. Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelforte g-

nelse anførte ejendomme.  

 

§ 1. Fredningens formål 

 

Formålet med fredningen er 

 

- at bevare områdets karakter af sammenhængende landskab, 

- at forbedre levemulighederne for plante- og dyrelivet, 

- at forbedre offentlighedens adgang, 

- at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

 

§ 2. Bevaring af området 

 

Fredningsområdet skal bevares i en tilstand af ålandskab og - natur vekslende med ekstensivt udnyt-

tet landbrugsland, med mindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser 

eller tillades ved dispensation fra fredningsnævnet, f.eks. i forbindelse med naturgenopret-

ning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse. 

 

§ 3. Arealernes drift  

 

Stk. 1. Landbrugsdriften kan fortsætte som hidtil. Dog må der ikke etableres flerårige udsigtshæm-

mende afgrøder, herunder juletræer, pyntegrønt, energipil og frugttræer. 

 

Stk. 2. Skovdriften kan ligeledes fortsætte som hidtil. 

 

§ 4. Beplantning 

 

Stk. 1. Arealerne må i øvrigt ikke tilplantes med nye udsigtshæmmende træer og buske. Der må 

således ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn må vedligeholdes ved gentilplantning med 

hjemmehørende træarter.  Eksisterende lovligt tilplantede løv- og nåletræsarealer kan gentilplantes 

med løvtræer. Selvsåede træer og buske må ikke genplantes.  

 

Stk. 2. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan etableres 

vildtremiser. 

 

Stk. 3. Tilplantningsforbuddet gælder ikke for de på fredningskortet angivne have- og gårdspladsare-

aler. 

 

§ 5. Bebyggelse 

 

Stk. 1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, jagthytter eller lignende. Ombygning og 

mindre udvidelser af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godken-

delse. 
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Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for opførelse af bebyggelse inden for de på fredningskortet 

angivne have- og gårdspladsarealer. 

 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af placering, 

størrelse og udformning kan opføres bygninger, der er nødvendige for en landbrugsejendoms jord-

brugsmæssige drift. 

 

Stk. 4. Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan opstilles 

sædvanlige læskure til kreaturer og får. 

 

§ 6. Faste konstruktioner og anlæg 

 

Stk. 1. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg inden for fredningsområdet som f. eks. 

vindmøller, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne.  

 

Stk. 2. Det er tilladt at etablere og flytte jagtstiger og hochsitz.  

 

Stk. 3. Der kan med fredningsnævnets godkendelse opsættes fugletårne i området.  

 

Stk. 4. Der kan efter aftale med den berørte lodsejer opsættes informationstavler til formidling af 

fredningen samt publikumsforanstaltninger som borde og bænke på foranledning af plejemyndighe-

den. I tilfælde af uenighed skal spørgsmålet forelægges for og afgøres af fredningsnævnet.  

 

Stk. 5. Uden for have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne og teltslagning må 

ikke finde sted. Undtaget herfra er kortvarig anbringelse af campingvogne og kortvarig teltslagning. 

 

Stk. 6. Fodertønder skal placeres diskret i landskabet eller fremstå i jordfarver.  

 

Stk. 7. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 

driftsbygninger. 

 

Stk. 8. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer og får. 

Af hensyn til hestehold kan der med fredningsnævnets godkendelse opsættes træhegn malet i mørke 

jordfarver.  

 

§ 7. Terrænændringer 

 

Stk. 1. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstofforekomster må ikke udvindes.  

 

Stk. 2. Der kan dog foretages mindre terrænændringer inden for de på fredningskortet angivne 

have- og gårdspladsarealer. 

 

Stk. 3. Fredningen er ikke til hinder for, at plejemyndigheden kan etablere tørveskrab på matr. nr. 2i, 

Østrup By, Kirkerup af hensyn til den sjældne flora i Østrup Holme mose.  
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§ 8. Offentlighedens adgang 

 

Stk. 1. Offentligheden har adgang til fredningsområdet efter de almindelige regler i naturbeskyttel-

sesloven. Det fremgår bl.a. heraf, at ejeren kan forbyde færdsel på private enkeltmandsejede veje 

og -stier i det åbne land på dage, hvor der holdes jagt, jf. naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 2. I 

skove kan ejeren ligeledes forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, jf. lovens § 23, stk. 3.  

 

Stk. 2. Eksisterende veje og stier må ikke nedlægges, jf. dog undtagelsen i § 10 om naturgenopret-

ning. 

 

Stk. 3. Plejemyndigheden etablerer nye stier med et forløb omtrentligt som angivet på fredningskor-

tet. Den nøjagtige linjeføring fastlægges af plejemyndigheden i samarbejde med lodsejeren. Linjefø-

ringen kan ændres med fredningsnævnets godkendelse. Stierne skal etableres som trampestier, der 

er egnede til færdsel til fods. Plejemyndigheden skal tillige etablere de for færdslen nødvendige 

spange og broer. Plejemyndigheden skal inden for 5 år fra fredningens endelige gennemførelse have 

etableret de på fredningskortet viste stier. 

 

Stk. 4. Den på fredningskortet udlagte nye sti ved Brøns Mose på matr.nr. 15a Veksø by, Veksø, med 

adgang til en eksisterende markvej bag ejendommen Maglehøj, etableres kun, såfremt der ikke kan 

opnås aftale med berørte lodsejere om en alternativ adgangsmulighed fra Brøns Mose til markvejen.  

 

Stk. 5. Plejemyndigheden har mulighed for midlertidig regulering af den offentlige adgang, såfremt 

hensynet til flora/fauna kræver det.  

 

§ 9. Naturpleje 

 

Stk. 1. Plejemyndigheden – henholdsvis Egedal Kommune og Roskilde Kommune – gennemfører pleje 

i henhold til bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 eller senere ændringer af denne bekendtgøre l-

se. 

 

Stk. 2. Plejemyndighederne udarbejder i fællesskab en plejeplan. Planen har til formål at beskrive 

den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt, og de foranstaltninger, der sigter mod opnå-

else af fredningens formål.  

 

Stk. 3. Forslag til den første plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens endelige gennem-

førelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert tiende år.  

 

Stk. 4. Der nedsættes et plejeudvalg bestående af 4 personer – en repræsentant for hver af pleje-

myndighederne, en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening og en repræsentant for 

lodsejerne. Plejeudvalget kan inddrage fagspecialister. Plejeudvalget er rådgivende for plejemyndig-

hederne og skal have forslaget til plejeplanen forelagt til udtalelse.  

 

Stk. 5. Der skal endvidere gives berørte lodsejere ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan.  

 

Stk. 6. Plejen kan bl.a. bestå i fjernelse af opvækst, bekæmpelse af invasive arter samt græsning og 

høslet. Plejen kan endvidere bestå i etablering og vedligeholdelse af stier mv.   
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Stk. 7. Plejeplanen kan endvidere indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltnin-

ger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve.  

 

Stk. 8. På den del af matr.nr. 2i Østrup by, Kirkerup, der er markeret på fredningskortet som område 

for tørveskrab, skal plejeplanen prioritere og sikre kontinuerlig pleje i form af tørveskab, græsning 

eller andre naturplejetiltag til gavn for stedets værdifulde og truede flora, herunder melet kodriver.  

 

Stk. 9. Plejen skal udføres så det ikke medfører udgifter, væsentlige gener eller tab for ejer eller 

bruger. 

 

Stk. 10. Inden plejemyndigheden gennemfører en plejeforanstaltning skal ejer og bruger  orienteres 

om disse og om, at ejer eller bruger selv kan foretage de pågældende plejeforanstaltninger inden for 

en nærmere angiven frist.  

 

Stk. 11. Såfremt der ikke kan opnås enighed om de varslede plejeforanstaltninger foranlediger pl e-

jemyndigheden foranstaltningerne forelagt for fredningsnævnet, der træffer afgørelse om gennemfø-

relse af foranstaltningerne. 

 

§ 10. Naturgenopretning 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der gennemføres projekter for naturgenopretning af Værebro Å 

incl. omgivende arealer, under forudsætning af, at det styrker den biologiske mangfoldighed i Være-

bro Ådal. Plejeudvalg, jf. § 9 skal have naturgenopretningsplanerne forelagt til udtalelse og planerne 

skal godkendes af fredningsnævnet. Skulle naturgenopretning nødvendiggøre nedlæggelse af frede-

de stier, skal disse erstattes med nye stier af samme rekreative kvalitet.  

 

§ 11. Vandindvinding 

 

Fredningen indskrænker ikke vandforsyningens (HOFOR A/S) mulighed for at indvinde vand på egne 

arealer, hvilket omfatter: 

 

- vedligeholdelse af eksisterende arbejdsveje, 

- vedligeholdelse af eksisterende boringer, hvilket kan indbefatte udledning af vand i forbinde l-

se med både prøvepumpning og regenerering af boringer, 

- etablering af boringsoverbygninger (råvandsstationer) i forbindelse med udførelse af erstat-

ningsboringer og arbejdsveje hertil, 

- sløjfning af boringer,  

- opgravning til ledninger, 

- skiltning til oplysning af forhold på vandforsyningens arealer,  

- mindre terrænændringer i forbindelse med etablering af forsyningsanlæg.  

  

§ 12. Særbestemmelse 

 

På Banedanmarks areal (del af matr.nr. 52a Veksø by, Veksø og del af matr.nr. 76a Stenløse By, 

Stenløse) kan der etableres faste anlæg og konstruktioner f. eks. transformerstationer, som er nø d-

vendige for jernbanens drift og ske ændringer af køreledningsanlæg (luftledninger) samt foretages 

terrænændringer nødvendiggjort af jernbanedriften. 
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§ 13. Tilladelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16. 

 

Foranstaltninger, der er påbudt i medfør af fredningens § 8 om etablering af et sammenhængende 

stisystem med nødvendige broer og spang, kan udføres uden tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 

§§ 3 og 16, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 6-7. 

 

§ 14. Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 

vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

------------------------------------------------- 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
Lisbeth Toft-Petersen 

fuldmægtig 


