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Landzonetilladelse til etablering af to søer samt regulering 
af terræn mv. 
Høbjerg Hegn 5, 3200 Helsinge, matr. nr. 5x Nejlinge By, Helsinge 
  
 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til et naturforbedrende 
projekt på ejendommen Høbjerg Hegn 5. Projektet omfatter følgende: 
 

 etablering af en sø med et vandspejl på ca. 1,3 Ha. herunder anlæg af 
en ca. 0,5 m høj jordvold til sikring af en kontrolleret opstemning af 
søen 

 etablering af en sø med et vandspejl på ca. 300-400 m2 
 regulering af et eksisterende ”plateau” med henblik på, at gøre det 

mere vandret, således at det kan blive anvendeligt til brug for en 
shelter- eller lejrplads 

 udlæg af ca. 13.000 m3 overskudsjord (fra etablering af de to søer) 
på den vestlige del af matr. nr. 5x, svarende til en gennemsnitlig 
lagtykkelse på ca. 1 m på det aktuelle udlægsområde 

 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
02.02.2022 samt revideret ansøgning dateret den 27.01.2023. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at nærværende landzonetilladelse først kan udnyttes når der er 
opnået tilladelse efter Vandløbsloven og Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og restaurering mv. 

2. at jord kun må udlægges med en mindsteafstand på 2,5 m til skel, det 
være sig både skel til vej og øvrige nabomatrikler. 

3. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde  
 
I overensstemmelse med Vandløbsloven gør vi desuden opmærksom på, at 
terrænreguleringen ikke må ændre væsentligt på afstrømningsforholdene 
for overfladevand eller for regnvand fra eller til naboejendomme, veje m.v. 
 

Sag: 01.00.00-G01-3-19 
 
17. marts 2023 

 
Resenvej 85 
7800 Skive 
Att:  
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Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Gribskov Kommune vurderer, at naturprojektet som helhed kan indpasses 
på ejendommen uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det 
omgivende landskab, naboer, veje samt ejendommens bygninger. 
 
Med projektet skabes et dynamisk og levende landskab, der visuelt vil 
udgøre naturlig overgang til den opstødende skov, Høbjerg Hegn. 
 
Der er tillige tale om et projekt, der på sigt ikke blot vil gavne brugerne af 
ejendommen, men også plante- og dyrelivet i nærområdet.  
 
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 
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 Tina Rasmussen på telefon 72 49 67 17 eller på e-mail: 
tiras@gribskov.dk 
 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. Ansøgning dateret den 27.01.2023 
2. Oversigtskort 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Ejer, Det Danske Spejderkorps, Mølleå Divisionen  
Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 
Friluftsrådet 
 
 
 
For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 
For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
klage. 
 
 
Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 

 har på vegne af ejer (Det danske Spejderkorps, 

mailto:tiras@gribskov.dk
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Mølleå Division) af ejendommen Høbjerg Hegn 5 søgt Gribskov Kommune 
om landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til et 
naturforbedrende projekt, der omfatter: 
 

 etablering af en sø med et vandspejl på ca. 1,3 Ha. herunder anlæg af 
en ca. 0,5 m høj jordvold til sikring af en kontrolleret opstemning af 
søen 

 etablering af en sø med et vandspejl på ca. 300-400 m2 
 regulering af et eksisterende ”plateau” med henblik på, at gøre det 

mere vandret, således at det kan blive anvendeligt til brug for en 
shelter- eller lejrplads 

 udlæg af ca. 13.000 m3 overskudsjord (fra etablering af de to søer) 
på den vestlige del af matr. nr. 5x, svarende til en gennemsnitlig 
lagtykkelse på ca. 1 m på det aktuelle udlægsområde 

 
Formålet med projektet er at skabe et naturområde, der kan være til gavn 
for naturen og brugerne (spejderne) af ejendommen, jf., at området har 
været dyrket landbrugsmæssigt indtil omkring 2018. 
 
De berørte arealer ligger i landzone. Det ansøgte kræver landzonetilladelse, 
idet der er tale om en væsentlig ændring af den hidtidige anvendelse af de 
pågældende arealer. 
 
Ansøgnings- og kortmateriale vedlægges som bilag. 
 
Oplysninger om ejendommen 
Den aktuelle matrikel for det ansøgte naturprojekt, matr. nr. 5x (Høbjerg 
Hegn 5), ejes af Det danske Spejderkorps, Mølleå Division, der tillige ejer 
nabomatriklen, matr. nr. 5v (Høbjerg Hegn 7). Ejendommene 5 og 7 
anvendes til spejderformål og udgør samlet set et areal på ca. 13,7 Ha og 
indeholder diverse bygninger til spejderformål, herunder en spejderhytte på 
480 m2. Ejendommene betjenes af den kommunale vej Høbjerg Hegn. 
 
Høbjerg Hegn 5-7 er beliggende umiddelbart nord for skoven Høbjerg Hegn 
i den østlige udkant af Helsinge by og er omfattet af skovbyggelinjen 
omkring Høbjerg Hegn. 
 
Ifølge Kommuneplan 2021-2033 er ejendommene beliggende i et område, 
hvor skovrejsning er uønsket. Der er ingen øvrige beskyttelseshensyn 
knyttet til ejendommene. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Det ansøgte naturprojekt ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 133, Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov. Det ligger ca. 1,4 km mod nord i forhold til det ansøgte. 
Gribskov Kommune vurderer på grund af afstanden og det relativt beskedne 
ansøgte indgreb, at denne landzonetilladelse ikke vil medføre forringelse 
eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i 
det internationale naturbeskyttelsesområde. 
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Strengt beskyttede arter 
Spidssnudet frø er registreret i en mindre sø ca. 1 km vest for 
projektområdet. Gribskov Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe 
levevilkårene for arten grundet den store afstand, -projektet vil endog 
eventuelt kunne få en positiv effekt for arten. Vi har ikke kendskab til andre 
bilag IV-arters forekomst i området. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk 4 været i 
naboorientering. Orienteringen blev afholdt i perioden fra den 27.02.23 til 
den 13.03.23. Der er ikke indkommet indsigelser. 
 
 
Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 
Projektet kræver tillige tilladelse efter Vandløbsloven og Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og restaurering mv. Disse vil blive behandlet særskilt og 
er således ikke en del af nærværende landzonesagsbehandling. 
 
Jf. naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 5, jf. Lovbekendtgørelse nr. 240 
af 13. marts 2019, kræves der ikke dispensation fra skovbyggelinjen til 
bebyggelse, hvortil der er meddelt landzonetilladelse. 
 
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. 
 
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  
Vær opmærksom på, at der kan være tinglyst bestemmelser af relevans for 
projektet. Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om 
anvendelse eller bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. 
 
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 

mailto:post@museumns.dk
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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 
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 17.03.2023. 
 
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
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Med venlig hilsen 
 
Tina Rasmussen 
Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

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



Skive den 27-1-23 

TIL GRIBSKOV KOMMUNE 

REVIDERET ANSØGNING OM TILLADELSE TIL NATURFORBEDRENDE PROJEKT PÅ MATR. 5X NEJLINGE BY, 

HELSINGE SOGN 

Det danske Spejderkorps, Mølleå Division, ansøger hermed om tilladelse til et naturforbedrende projekt på 

deres ejendom, matr. 5x Nejlinge By, Helsinge Sogn. Vi ønsker at modtage den nødvendige tilladelse efter 

zoneloven, og eventuelt andre nødvendige tilladelser. 

De planlagte tiltag fremgår af kortskitsen i Figur 1. På kortskitsen er markeret områderne A, B, C og D, som 

er de områder, den nuværende ansøgning omhandler. I Bilag 1, fremgår en mere detaljeret principskitse 

over den ønskede udformning af arealet. Den eksakte udformning af søen, fastlægges først ved etablering, 

når vi kan se detaljerne i jordbundsforholdene, og det kan føre til at vi vælger at grave lidt mere eller lidt 

mindre af nogle steder. Det kan f.eks. tænkes, at det vandstandsende ler af lerholdig gytje nogle steder er 

så tyndt, at vi ikke tør grave dybere ned dér. 

På længere sigt ønskes forhåbentlig også udført de projekter, der angår bogstaverne E, F, G og H på kortet; 

men indgreb her vil være mere komplicerede, og vi vil således ikke ansøge om disse indgreb allerede nu. 

Figur 1: Skitse over de planlagte tiltag. 
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Generelt, har området været dyrket landbrugsjord indtil omkring 2018, og der kan derfor ikke forventes 

forekomst af særligt bevaringsværdige dyr eller planter på området. Vi har stort set ikke konstateret 

sjældnere plantearter ved gennemgang af området. Der sker derfor ikke nogen ødelæggelse af 

naturværdier ved at bortgrave eller overdække arealet. Dog er der på et område nord-nordvest for den 

store sø en sydvendt bakkeskråning, hvor der er en relativt varieret flora med flere plantearter, der har 

karakter af overdrevsplanter. Dette område er markeret med A på kortet. Her bevares terrænet uændret 

for at bevare floraen og dertil hørende insektliv. 

 

Etablering af sø 

Det vigtigste tiltag er, at vi ønsker at etablere en stor sø, betegnet C på kortet, med et vandspejl på ca. 1,3 

ha og en vanddybde på 1,75-2 meter. Der hvor søen anlægges, er der i dag et dalstrøg med et 

længdegående drænrør fra sydvest mod nordøst (dele af rørsystemet ses som åbne grøfter på luftfoto fra 

2010).  Dette rør opstemmes ved søens nordøstside, dvs. der etableres et overløb i kote ca. 19,25 m.o.h. 

Fra dette overløb og videre mod øst ændres vandstand og afløbsforhold ikke, idet vandet herfra fortsætter 

med at løbe i de eksisterende rør som hidtil. 

Koten på 19,25 m er sat sådan, at vi undgår oversvømmelser af naboarealer, herunder skoven syd for 

tilkørselsvejen. Der er os bekendt ingen rørforbindelse under tilkørselsvejen ind til skoven, og vandet i de 

tilgrænsende dele af skoven dræner mod syd, dvs. projektet vil ikke påvirke vandstandsforholdene i skoven.  

Der, hvor søen anlægges, er der en dalsænkning med det dybeste punkt i ca. kote 18,50 m.o.h. Ved 

opstemning alene kan vi altså kun få en vanddybde på maximalt ¾ meter, og det er for lidt. Derfor skal 

terrænet udgraves. 

Ved at foretage ovenstående terrænregulering, vil terrænet og vandoplandet være rigeligt stort til at 

opretholde et blivende vandspejl i søen (for at opretholde vandstanden i en fladvandet sø, skal der være et 

opland (inklusive søen selv) på 3-4 gange vandspejlets areal. I dette tilfælde er oplandet på ca. 7,5 ha, og 

det skulle således være rigeligt til at opretholde en sø med et areal på ca. 1,3 ha. 

 

Opfyld af afgravet jord 

Planen er at afgrave jord ned til ca. 1 m under terræn, på midten lidt mere, ved kanterne mindre, men i 

gennemsnit ca. 1 m. Dette giver en afgravet jordmængde på omtrent 13.000 m3. Det opgravede jord 

fordeles ud over terrænet vest for søen, som markeret i vedlagte kort. En profilskitse at terræn, før og efter 

opfyld fremgår af Figur 2. I vedlagte Bilag 2, er der en skitse over de nuværende højdekoter på arealet og i 

Bilag 3 er en skitse over højdekoterne, efter påfyld af det opgravede jord. 

 

Det antages, at hvis det opgravede jord fordeles over et areal på 1,3 ha, vil det ligge i en tykkelse på i 

gennemsnit ca. 1 m. Terrænet udglattes med flade kanter både langs kanten af søen og langs kanten af 

opfyldet, og det opgravede jord udlægges så det tilpasses terrænet bedst muligt. 

Ved, at lægge jorden op ad bakkeskråningen, bevarer vi nogenlunde de nuværende terrænformer, blot 

sådan, at bakkeskråningen forskydes ca. 1 m opad, hvor vi nogen steder lægger 0,25-0,5 meter på andre 

steder 1-1,25 meter. 
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Figur 2: Principskitse af terrænprofil, før og efter opfyld af afgravet jord. 

 

Opstemning 

Ved søens nordøstside anlægges en moderat jordvold, markereret med skravering på skitsen i Figur 1, for 

at sikre en kontrolleret opstemning af søen, sådan at vandet udelukkende løber ud igennem det anlagte 

overløbsrør. Denne vold gøres knap 50 cm høj, med jævnt skrånende bagside og lidt stejlere forside.  

 

Overløb 

For at sikre, at vegetation/blade, smågrene og andet fra søen ikke tilstopper enten afløbet, det private 

dræn eller kommunens brønd , nedenfor søen, etableres et overløb ved opstemningen, i form et rør, som 

vandet løber ud ad, lidt neddykket i enden, sådan at materiale som flyder i vandoverfladen, ikke suges med 

ind i røret. Derudover etableres en rist, der stopper evt. større organisk materiale, inden det løber i 

overløbsrøret. 

 

”Hylde” til teltplads 

Det område, der er markeret B på kortet, har karakter af en ”hylde” i terrænet. Her ønsker vi mulighed for 

at gøre terrænet lidt mere vandret, sådan at der kan anlægges en shelter- eller lejrplads.  

 

Mindre vandhul 

Udover anlægget af den store sø ønskes også anlagt et mindre vandhul, markeret D på kortet. Vandspejlet 

skal være 3-400 m², og vanddybden ca. 70 cm. Jordbunden menes at være vandtæt, sådan at vandspejlet i 

dette vandhul kan stå højere end vandspejlet i den store sø. Det opgravede jord bredes fladt ud omkring 

vandhullet, især mellem vandhullet og den store sø.  

Formålet med dette vandhul er at det skal være frit for fisk og tjene som ynglested for padder, da det er 

usikkert om den store sø kan holdes fri for fisk, og om padder vil kunne yngle der.  
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Kommunen ansøges hermed om zonetilladelse til at anlægge den store sø, C, og det lille vandhul, D, samt til 

at udbrede det opgravede jord som beskrevet i ovenstående. 

 

Så snart vi forhåbentlig modtager kommunens tilladelse, vil vi gå i gang med at søge fondsmidler til at 

finansiere projektet, og vi håber derfor at modtage tilladelsen inden for en ikke for lang tidshorisont.  

 

 

På vegne af DDS, Mølleå Division  

 

 

 

 

 

Proviido Skov & Natur ApS 
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