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Fredningsnavnet for Nordsjalland

Fredningssag for Keldsr-omredet i Gribskov og Helsingor kommuner

Med henvisning til Natu rbeskyttelseslovens I 1 stk. 1-3 anmoder Danmarks Natu rfredningsfor-
ening herved Fred n ingsneevnet for NordsjElland, om at rejse fredningssag for Keldsg-omr8det
i Gribskov og Helsingor kommuner. Fredningsforslaget omfatter i alt 308 ha.

Efter Natu rbeskyttelseslovens 5 36, stk. 5 og 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag
over de forventede omkostninger, der er knyttet til gennemforelsen af forslaget. Budgetover-
slaget skal udarbejdes af den eller de fredningsparter, der rejser fredningssagen, og indeholde
overslag over slvel forventede fred ningserstatninger som forventede udgifter til offentlig er-
hvervelse eller til natu rgenopretn ing. Sagsrejsers budgetoverslag skal sendes i 4 ugers offent-
lig horing hos de myndigheder, der ikke er sagsrejser i den pSgeldende fredningssag.

Fredningsrejser i denne sag har, som det er pfikrevet, udarbejdet et budgetoverslag, jf. bilag

2, og sendt dette i en 4 ugers horing hos Naturstyrelsen og Gribskov og HelsingOr kommuner.

Gribskov Kommune har i brev af 24. juni 2015 meddelt at man finder,
- at der ikke er redegjort for de forhold, som er lagt til grund for beregning af erstat-

ningsniveau i de enkelte kategorier,
- at der ikke er redegjort for den forventede nedgang i handelsvardien for de enkelte

area ltyper,
- at der ikke er overensstem melse mellem ordlyden af fredningsbestem melsen 5 3, stk. 2

og den "ikke-erstatn ing" der er tildelt I 3 arealerne i budgetoverslaget.
- at fred ningsforslaget ikke indeholder et pBbud om natu rgenopretn ing, men giver mulig-

hed herfor. Samtidig fremgar disse udgifter ikke af budgetoverslaget'

DN skal hertil bemaerke,
- at der er redegjort pB sedvanlig vis for, hvorledes overslaget for erstatningsniveau p3

de enkelte kategorier er fremkommet, Der er s8ledes henvist til tidligere erstatningsaf-
gorelser for nogenlunde samme reguleringer. Eneste undtagelse er krav om afdrift af
godt y2 ha n8l pE lbnr. 21. Der er ikke henvist til tidligere afgorelser i budgetoverslaget,
men DN skal henvise til afgorelsen om fredning af Fladstendalen i Aabenraa fra 2015.
hvor n8l ligeledes kraves afdrevet med en erstatning p3 i alt tz.ooo kr. for knap en ha

til fjernelse af stod, seledes at jorden senere kan anvendes til sadvanlig landbrugsdrift.
- BuJgetoverslaget redegor for, at arealer, som udtages af omdriften og p8legges et

dyrkningsforbud, erstattes med 80.000 kr/ha, mens arealer hvor der alene pSleegges
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forbud imod flerSrige udsigtshEmmende afgroder og tilplantning erstattes med 9.600
krlha.

- Der laegges i budgetoverslaget op til, at S 3-beskyttede arealer ikke erstattes ved for-
bud imod godskning og sprojtning. SSfremt der lovligt og dokumenterbart hidtidigt er
godsket eller sprojtet i 5 3-beskyttet natur, er DN indstillet p3, at der enten ydes er-
statning for fastholdelse af forbud eller at der tillades g@dsket i samme omfang som
hidtil, hvis dette er en forudsetning for, at arealerne gresses,

- At fredningsforslaget i $ 2 har en ikke-til- hinder-for-bestem melse medf@rer ikke en ret
for myndighederne til at gennemfore natu rgenopretning uden erstatning. Hvis natur-
genopretning bliver aktuelt en dag, da skal der dels meddeles dispensation fra frednin-
gen og dels pE det tidspunkt ydes erstatning til eventuelle lodsejere som mttte lide et
tab, Men det har ikke noget med fred ningserstatn ingen at gore.

Helsing@r Kommune har i brev af 22. juni 2016 meddelt,
- At man deler vurderingen af de landskabelige og naturmassige vErdier men finder, at

kommunerne pB betryggende vis selv kan sikre disse vardier.
- at man ikke mener, at det fremg8r af budgetoverslaget, hvilke forhold der ligger til

grund for erstatn ingssatserne, Man savner rets- og komm issionspra ksis, faste satser,
markedspriser mv.

- at DN bor redegore for erstatn ingssatsen pA 8O.OOO krlha pB arealer med dyrkningsfor-
bud iforhold til. at disse arealer i vid udstrEkning kun kan anvendes til ekstensiv af-
gresning.

- At fred n ingsforslaget legger op til et godsknings- og sprojtningsforbud p3 5 3-beskyt-
tede arealer, men at dette ikke erstattes uanset hidtidig (lovlig) praksis.

DN skal hertil bemarke,
- At fredning er en varig beskyttelse, som alene fredning kan give uanset skiftende politi-

ske vinde og private okonomiske interesser, PB den baggrund er fredningssagen rejst,
- Budgetoverslaget er udfort pB sedvanlig vis, og folger vejledningen frc 2OO4,

med
henvisning til en rakke afgorelser rundt omkring i landet, hvor erstatningen er beslut-
tet af enten Natur- og MiuoklagenEvnet eller af et fredningsnevn.

- DN har lagt op til en erstatning pB SO.OOO kr/ha for dyrkningsforbud pE arealer der i

dag ligger i vedvarende gres, da arealerne fortsat kan anvendes til jagt og afgresning.
Flere afgorelser de senere 3r har peget pA en erstatning i denne storrelsesorden for en
tilsvarende regulering, Der kan (ud over Porsemose og Hoholm i budgetoverslaget)
henvises til Bjergene o9 Vejrhojbuen 2009; 50.OOO/ha, Sebbesund handels- og h8nd-
verksplads 2006; 50.000/ha, Gl. Lundeborg 2010; 30.000/ha, Tysmosen 2010;
70.000/ha.

- DN kan henvise til svaret pE Gribskov Kommunes bemerkninger og s3ledes under-
strege at vi er indstillet p3, at der enten ydes erstatning for fastholdelse af forbud eller
at der tillades godsket i samme omfang som hidtil, hvis dette er en forudsetning for, at
area lerne greesses.

Naturstyrelsen har i brev af 24. juni 2015 meddelt,
- at udtagning af 45 ha af dyrkning til en erstatningsverd i af 3,6 mio kr ikke er i over-

ensstemmelse med det, som opn8s med fredningen af de omhandlende arealer,
- at grundtaksten med en nylig afgorelse er faldet til 3.500 krlha,
- at s8fremt nS letresbeplantningen p3 lbnr. 21 ikke er ved at veere hugstmoden, da vur-

derer styrelsen at erstatningen er for lav eller tidshorisonten for kort, og
- at taksten for fastholdelse af eksisterende stier er 15 kr/lobende meter og ikke 20,-

som der er lagt op til i budgetoverslaget.

DN skal hertil bemerke,
- at permanent udtagning af 45 ha landbrugsjord af dyrkning forst og fremmest er vigtig

for biodiversiteten, da naturlige okosystemer dermed fBr tid til og mulighed for at ud-
vikle sig. DN finder at naturen i disse 3r er voldsomt presset pE grund af



- DN tager til efterretning, at grundtaksten er faldet til 3.500 krlha.
- Oru m-dgiver. at skal laves en konkret vurdering i forbindelse med erstatningsudm8lin -

gen, s8ledes at faldning af n8letresbeplantningen erstattes med den precise nedgang
i handelsveerdi/tab for lodsejer.

- DN tager til efterretning, at taksten for fastholdelse af eksisterende stier er 15 krllo-
bende meter,

Endelig skal DN understrege, at n8r det i 2OO4 kom ind i naturbeskyttelsesloven, at der forud
for en fredningssags rejsning skal udarbejdes et budgetoverslag, s3 er det for at sikre, at det
som samfundet opnSr med fredningen modsvarer udgifterne hertil. DN finder, at budgetover-
slaget fuldt ud er tilstrekkeligt fyldestgorende til, at denne vurdering kan laves.

Kontaktperson i Danmarks Naturfredningsforen ing er Birgitte B. Ingrisch, tlf.: 61591822, mail:
bbi@dn.dk

Med venlig hilsen

E q.qia.rP-h-

Ella Maria Bisschop-Larsen
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