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Landzonetilladelse til formidlingsrum om flagermus 
Bunker 61 - Gantekrogsvej 9  39A Esrumkloster, Esbønderup 
 

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til at indrette Bunker 61 
til formidlingsrum om flagermus på ejendommen Gantekrogsvej 9. 

 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Tilladelsen 

er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 04.07.22. 
 

Du kan læse om krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
Det bemærkes, at Beredskabet anbefaler følgende: Den slukker, der ses på 

fotobilag, bør komme op at hænge med et skilt over. Endvidere anbefales at 
der yderligere bliver opsat en CO2 slukker i teknikrummet. 

Endelig har Beredskabet henstillet til, at der er opmærksomhed på eventuel 

risiko for smitte fra flagermus. 
 

Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at rum til formidling om flagermus kan indrettes i 

bunkeren uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende 
landskab og naboer. 

 
Bunkeren er beliggende midt i Gribskov, omgivet af fredskov, og der sker 

ingen fysisk ændring af bunkerens ydre fremtræden. Formidlingsdelen 
består af en helt simpel indretning af det rå betonrum, hvor det er muligt at 

se plancher, men hvor der i øvrigt ikke sker indretning til egentligt ophold. 
 

Den forventede øgede aktivitet omkring bunkeren vurderes at blive minimal, 
idet der ikke er tilladt motorfærdsel på vandrestierne i området. 

 

Lovgrundlag 
1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 

ændringer). 
2. Kommuneplan 2021- 2033 for Gribskov Kommune 

3. Planhabitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 
november 2016 om administration af planloven i forbindelse med 

Sag: 01.03.00-G01-800-22 
 

19. september 2022 
 

Naturstyrelsen, Trekantsområdet 
Førstballevej 4 

7183 Randbøl 
Att: Lise Vølund 
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internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter) 
 

Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 

til at kontakte Agnete Mortensen på telefon 72 49 67 51 eller på e-mail: 
aosoe@gribskov.dk. 

 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. Situationsplan, plantegning og fotos fra ansøgningen 
 

Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 

Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 

Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening 

Dansk Botanisk Forening 
 

For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 

For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
klage. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Agnete Odgaard Mortensen 

Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Landzone 

 
Gribskov Kommune 

 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 67 51 
 

 

  

mailto:aosoe@gribskov.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Naturstyrelsen Nordsjælland har indsendt ansøgning om landzonetilladelse 
til, at et rum i eksisterende ’Bunker 61’ ændrer anvendelse fra depotrum til 

offentligt formidlingsrum. Kortmateriale er vedlagt, se bilag. 
 

Danmark har omkring 17 af verdens næsten 1000 arter af flagermus. I 
området omkring bunkerne i Gribskov er der registeret mindst 6 arter. De 

danske arter er alle fredede og har brug for beskyttelse. Derfor ønsker 
Naturstyrelsen at indrette en bunker til vinterdvale såvel som dagophold. 

Ansøger oplyser, at bunkeren er ca. 14 x 5 meter og består af 2 rum, hvor 

hvert rum er ca. 60 m2 i indvendige mål. Vægge, loft og gulv er af beton og 
bunkeren er dækket med jord. 

 
Det ene rum, der indrettes til flagermusebolig og hvortil der ikke vil blive 

offentlig adgang, betegnes således uændret som ’depotrum’. Der opsættes 
rå brædder på væggene fra ca. 1 m over gulvet og 2 meter op. 

Ventilationen åbnes, så flagermusene kan benytte den som indgang. 
 

Lige så vigtigt er det at formidle om flagermus, for at give et mere 
retvisende billede af de små dyrs behov og levevis. Derfor indrettes det 

andet rum til formidling af flagermus. Der lukkes af med en dør i den 
nuværende åbning, og der bliver kun adgang for offentligheden i 

formidlingsrummet. En formidlingskasse er opsat mellem Rum 1, 
flagermusbolig og Rum 2, formidling, for at hindre adgang til 

flagermusboligen. Det forventes at det tager 10-20 minutter at se 

udstillingen. 
 

Bunkeren ligger i en bøgebevoksning i Gribskov tæt på Hvideportvej og 
Naturstyrelsens materialecentral, Hvideportvej 3. Her går den gule rute fra 

Kongens Bøge over Esrum til Snævret i et område, som formentlig bliver 
udlagt til urørt skov. Bunkere i den østlige del af Gribskov er anlagt som 

militære depoter fra begyndelsen af 2. Verdenskrig, og Forsvarsministeriet 
udvidede antallet i løbet af 1950’erne til de i dag godt 130 depoter. Efter 

den kolde krigs afslutning er behovet for bunkerne reduceret, og i de 
seneste år har bunkerne ikke haft militære formål. Bunkerne er anlagt med 

dispensation fra skovloven, og da bunkernes oprindelige formål nu er 
ophørt, er mange fjernet og naturen har fået området tilbage. Bunker 61 er 

bevaret, driften er overgået til Naturstyrelsen, og bygningen ændrer nu 
anvendelse til vinterdvale for flagermus samt til formidling. 

 

Oplysninger om ejendommen 
Naturstyrelsen administrerer Bunker 61, efter ophør af anvendelse til 

ammunitionsdepot. Bunkeren er ikke BBR-registreret, da den i lighed med 
tilsvarende tidligere ammunitionsdepoter har hørt under Forsvaret. Gribskov 

Kommune vil BBR-registrere bygningen i forbindelse med byggetilladelse til 
anvendelsesændringen.  
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Bunkeren ligger indenfor et større fredskovsareal, med mosearealer ca. 100 

m fra bygningen og beskyttede vandløb umiddelbart omkring den. Ifølge 
kommuneplanen er det et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

samt bevaringsværdigt landskab. Der er ingen yderligere 
beskyttelsesinteresser knyttet til nærområdet omkring bunkeren.  

 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 

Det ansøgte etableres indenfor Natura 2000-område nr. 133 "Gribskov, 
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov". Området består af Habitatområde 

H117 og H190, samt Fuglebeskyttelsesområde F108. 
 

På udpegningsgrundlaget er der en række naturtyper samt følgende arter: 

Skæv vindelsnegl, Sump Vindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Bæklampret, Stor 
Vandsalamander, Grøn buxbaumia, Hvepsevåge, Rød glente, Fiskeørn, 

Plettet rørvagtel, Isfugl, Sortspætte og Rødrygget tornskade. 
 

Gribskov Kommunes vurdering 
Vi vurderer, at denne afgørelse ikke vil medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der 
er på områdets udpegningsgrundlag. Der ændres alene på den indvendige 

indretning af bunkeren, og offentligheden vil fortsat kun have adgang til 
stedet via stier til ikke-motoriseret færdsel. 

 
Vi vurderer ligeledes, at leve- og voksesteder for arterne på 

udpegningsgrundlaget ikke vil blive ødelagt eller beskadiget. Endvidere 
vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med Natura 2000-planen for 

området. 

 
Strengt beskyttede arter 

Ifølge Naturstyrelsen findes der 6 forskellige arter af flagermus i området 
omkring de gamle bunkere i skoven. Gribskov Kommune skønner dog, at 

projektet ikke vil forringe levevilkårene for arten, idet projektet netop 
hænger sammen med et tiltag til at skaffe mulighed for vinterdvale og 

dagsophold for flagermus. Der vil ikke blive offentlig adgang til det rum 
hvori der indrettes flagermusebolig. Vi har ikke kendskab til andre bilag IV-

arters forekomst i området. 
 

Naboorientering 
Vi har skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke kræver 

naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5. 
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
Udnyttelse af tilladelsen 

Du må først udnytte tilladelsen, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis 

Planklagenævnet bestemmer det. Kommunen vil orientere dig, hvis der 
bliver klaget over tilladelsen. 

 
Det ansøgte kræver byggetilladelse i henhold til byggelovens § 16. Vær i 

den forbindelse opmærksom på, at krav i henhold til bygningsreglementets 
bestemmelser efterfølgende skal kunne overholdes. Vi bemærker, at 

såfremt der vil være udfordringer med adgangsforhold, vil 

bygningsmyndigheden være positivt stillet for at give en dispensation. 
Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.  

Du må ikke påbegynde byggearbejdet, før du har modtaget en 
byggetilladelse. Vi behandler først byggesagen efter udløb af 

landzonetilladelsens klagefrist. Læs mere om byggesagsbehandling, frister 
og gebyrer m.v. på kommunens hjemmeside. En byggesagsbehandler vil 

kontakte dig, hvis du skal oplyse eller afklare yderligere forhold i forbindelse 
med vores behandling af byggesagen 

 
Du skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal 

kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 
gravearbejde. Du kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk.   

 
Tinglyste deklarationer 

Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om de 

bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. Hvis der er bestemmelser 
heri, som kan have betydning for byggeriet, skal du sende os en kopi af 

deklarationen, før vi kan give byggetilladelse. 
 

Du kan sende forespørgsler og bestille attester digitalt via hjemmesiden 
www.tinglysning.dk. 

 
Forældelse, jf. planlovens § 56 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er 
meddelt. 

 
Klagevejledning, jf. planlovens §§ 58, 59 og 62. 

Klageberettigede 
Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsen kan også påklages af 

miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

 
Forhold, der kan påklages 

Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og 
skønsspørgsmål. 

 
Klagemyndighed 

Klagemyndighed er Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 

http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
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findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 

forsiden af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 

 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 
kr. 900, mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på kr. 

1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 

blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
Gebyr 

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du 
indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret 

er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 
2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises 

(som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 

 

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets 
hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  

 
Klagefrist 

Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 

www.gribskov.dk/afgoerelser den 19.09.22. 
 

Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 

 
 

 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser


Bunker 61 – Placering og situationsplan 

 

 
Markering viser placering af Bunker 61 i Gribskov 

 



 

 

Bunker 61 ligger tæt på Hvideportvej og Naturstyrelsens materialecentral, Hvideportvej 3.  

Bunker 61 ligger i afd. 391 i en bøgebevoksning fra 1984.  

Bunker 61 ligger i Natura 2000 område N133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. Den 

ændrede anvendelse fra depot til flagermusbolig- og formidling har ikke betydning for naturtyper 

eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området.  
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Foto af Bunker 61 i Gribskov 

 

 
Foto af bunker 61 og dens to indgange. Den venstre indgang er til Rum 1 og den højre er til Rum 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rum 1 i bunker 61 - Flagermus opholdssted og overvintring 

 

  

Foto af indgangsdør til bunkerens rum 1. 



 

Foto af indgangsparti samt dør til bunkerens rum 1.  



 

Foto af træpaneler 



 

Foto af træpaneler samt informationskasse, som sidder på dørhullet.  

 



 

Foto af åbning til det fri gennem indgangsparti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rum 2 i bunker 61 – Flagermus formidling 

 

 

Foto af indgang til Rum 2 



 

Foto af åben yderdør, indgangsparti samt åben dør til Rum 2. 



 

Foto af teknikrum 



 

Foto af indgang til bunkerens rum 1. I dørhullet er sat en formidlingsboks, som gengiver ”rum1”, 

med træpaner og flagermus som hænger bag disse.  



 

Foto af udstilling 

 

 



 

Foto af udstillingen samt udgang. 

 

 



 

Foto af udstilling samt udgang. 

 



 

Foto af brandslukker samt udgang. 
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