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Landzonetilladelse til udvidelse af diskgolfbane med 9 huller i Arresødal Skovene
Halsnæs Kommune har 28. august 2020 modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til et
revideret projekt for udvidelse af diskgolfbanen på Carlsvej i Arresødalskovene på
ejendommen, matr.nr. 127 Arresødal Hovedgård, Kregme og 250 Arresødal Hovedgård,
Vinderød.
Kommunen har orienteret naboer om ansøgningen. Der er kommet tre høringssvar fra to
organisationer og et fælles høringssvar repræsenterende 10 ejendomme på Carlsvej. Desuden
har der været en underskriftindsamling på facebook, som havde nået 292 underskrifter pr.
høringsfristen.
Et høringssvar er positivt, de to andre imod. Her er det forhold vedrørende øget trafik fra
brugerne af banen, vedligeholdelse af den private fællesvej, parkering, affald fra brugerne samt
banens forhold til naturværdierne, Natura-2000 området og generne for dyrelivet og brugerne
af skoven.
Afgørelse
Halsnæs Kommune har, i medfør af Planlovens § 35, stk. 1, besluttet at meddele
landzonetilladelse til det ansøgte.
Vores afgørelse er blandt andet baseret på de vurderinger, Miljøstyrelsen har gjort i deres
skovlovsdispensation og, at Naturstyrelsen som ejer er indforstået med anlægget.
Tilladelsen er givet på følgende betingelser:
1. Projektet skal udføres efter de kort og beskrivelser, der ligger i ansøgningen og som er
vist senere i dette brev.
2. Tilladelsen omfatter etablering af ni kurve og 18 tilhørende teesteder og
informationsplader.
3. Teesteder og kurve skal etableres på en måde og i materialer, der falder mest muligt
ind i naturen. Anlægget skal således fremstå i dæmpede naturlige farver, og der må
ikke anvendes kunstgræs eller lignende kunstige produkter på teesteder eller ved
kurvene. Der kan anvendes naturprodukter som almindeligt grus, træflis og lignende.
4. Etablering af banen skal ske så skånsomt som muligt i forhold til bevoksningen i
skoven.

5. Der må ikke foretages terrænændringer eller fældes større træer.
6. Eksisterende muligheder for offentlig færdsel i skoven må ikke hindres ved projektet –
herunder især i driftsfasen. Alle skal have ret til at færdes frit i skoven i henhold til
generelle regler om det.
7. Landzonetilladelsen gælder så længe, at der er en gyldig tilladelse i forhold til skovloven
og fra ejer. Den skal tages op igen, hvis der ønskes væsentlige ændringer i projektet.
8. Anlægget skal være til rådighed for den almindelige skovgæst, men kan dog i kortere
perioder reservers til organisteret friluftsliv (som f.eks. turneringer og lignende store
arrangementer).
9. Parkering skal normalt finde sted på Carlsvej ved de eksisterende normalt anvendte parealer ved Carlsvej 4 og 20-22.
Ved store arrangementer kan desuden parkeres andre steder på græsarealerne jf.
skitse senere i denne tilladelse. Ødelægges græsarealerne ved sådanne arrangementer
skal foreningen forestå en retablering.
10. Ved store arrangementer kan opstilles flag, måtter ved teesteder med mere efter behov.
Sådanne ting skal etableres umiddelbart før et arrangement og fjernes umiddelbart
efter.
11. Foreningen skal stå for eller sørge for, at spillerne selv sørger for at fjerne affald og
andet – både ved normal drift og især ved større arrangementer, således at området til
enhver tid efterlades pænt og ryddeligt.
12. Ophører anvendelsen, skal anlægget fjernes.
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside 5. november
2020.
Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra 5. november 2020. Dog udløber
skovlovsdispensationen efter tre år, hvorefter der skal søges ny skovlovstilladelse hvis denne
landzonetilladelse skal udnyttes.
Ansøgningen
Der er søgt om at etablere en udvidelse af eksisterende diskgolfbane med 9 huller i Arresødal
Skovene. Der opstilles 9 kurve, og til hver kurv etableres to teesteder – i alt 18 teesteder med
tilhørende informationsplader. Det samlede areal af kurve og teesteder vil være cirka 150 m2.
Der kan ses et eksempel på en kurv på billedet sidst i brevet. På kort er vist hullernes placering
i skoven samt adgang til og fra eksisterende bane og mulighed for parkering i forbindelse med
større arrangementer.
Lov- og plangrundlag
Planlovens § 35 bestemmer, at udstykning samt opførelse og ændret anvendelse af byggeri og
anlæg i landzone kræver tilladelse fra kommunen. Den konkrete afgørelse skal træffes på
baggrund af navnlig de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der ifølge lovens
formål skal varetages ved administration af landzonebestemmelserne. Herved sikres det, at det
ansøgte ikke strider mod de retningslinjer som er fastlagt i kommuneplanen for det aktuelle
område eller landzonebestemmelsernes formål.
Det indgår også i vurderingen, hvilken betydning sagen vil kunne få for fremtidige lignende
sager.

Ejendommen ligger i et område, der i Halsnæs kommuneplan 2013 er udpeget som værdifuldt
landskab samt til at have naturbeskyttelsesinteresser. Det er desuden et Natura 2000 område,
fredskov og i kystnærhedszonen.
Begrundelse for afgørelsen
Det er vurderet, at det samlede anlæg har et beskedent omfang, og at det i samarbejde med
Naturstyrelsen Nordsjælland (ejer) er sikret tilrettelagt, så det falder naturligt ind i den
eksisterende bevoksning, selv om der er en vis visuel forstyrrelse ved specielt kurvene, og at
der er taget hensyn til andre brugere af skoven.
Det er vurderet, at anlægget ikke har en væsentlig påvirkning på de værende natur- og
landskabsværdier i skoven, og at netop placeringen i skoven giver udvidelsen en særlig
kvalitet, ligesom der ikke er plads til en udvidelse uden for skoven. Anlægget kan desuden
fjernes uden at efterlade varige spor i skoven.
Der findes ikke et alternativ uden for kystnærhedszonen, da der ønskes en sammenhæng med
den allerede etablerede ni-hullers bane langs Carlsvej.
Det vurderes ikke, at udvidelsen vil føre til en væsentlig mertrafik under normale forhold, men
at der vil være en øget belastning ved de forventede cirka to årlige større turneringer på banen.
Der er derfor stillet krav vedr. parkering ved sådanne arrangementer.
Miljøstyrelsen har givet dispensation fra skovloven til etablering af anlægget efter en nøje
afvejning af – langt hen ad vejen – de samme forhold, som Halsnæs Kommune lægger til grund
for sin afgørelse. Miljøstyrelsen har vurderet, at anlægget ikke vil have en væsentlig og varig
påvirkning af området, naturen og de enkelte arter.
Natura-2000 og bilag-IV arter
Bilag IV-arter
Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området. 4.
Da der er tale om gammel skov, vurderer Miljøstyrelsen, at der sandsynligvis findes flagermus i
fredskoven.
Naturstyrelsen bemærker i deres ansøgning, at bilag IV arter ikke vil blive påvirket
nævneværdigt, idet banen ikke vil medføre indgreb i bevoksning eller vegetation og da den
forventelige øgede færdsel ikke skønnes at kunne påvirke bilag IV arter væsentligt. Halsnæs
Kommune er enig heri og finder, at der er tale om et anlæg af så begrænset omfang og med så
begrænset indvirkning på arealet, at det med de stillede vilkår ikke vil få væsentlig, negativ
indvirkning på evt. flagermus.
Det ansøgte vil derfor efter Halsnæs Kommunes vurdering ikke medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Natura 2000-område
Arealet er beliggende i et Natura 2000-område, nr. 134 Arresø, Ellemose Lille Lyngby Mose.
Området ligger i habitatområde nr. 118 og ca. 150 meter fra fuglebeskyttelsesområde nr. 106.

Udpegningsgrundlaget for områderne kan ses nedenfor.

Skovhabitatstyperne på habitatområde 118. yderst til højre ses fuglebeskyttelsesområde 106
med orange streg.
Det ansøgte er beliggende i skovhabitatnaturtyperne 9110 (bøg på mor) og 9130 (bøg på
muld). Af den seneste naturtypekortlægning fra 2016 fremgår det, at det berørte areal har en
høj andel kronedække (75-100 %) og lav andel underskov (0- 20 %). De to
skovhabitatnaturtyper dækker samlet et areal på ca. 162 ha i habitatområdet.

Skovnaturtyperne er generelt følsomme over for fældning samt af udtagning af ved. Da
anlægget samt den efterfølgende øgede aktivitet i skoven ikke medfører fældning af træer,
vurderes det ikke at medføre en påvirkning af de pågældende skovhabitatnaturtyper. Da
ansøgte ikke berører de øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget, vurderes disse heller ikke
at blive påvirket af ansøgte.
Halsnæs Kommune vurderer desuden, at arterne på habitatområdets udpegningsgrundlag
(sumpvindelsnegl, skæv vindelsnegl, stor kærguldsmed og stor vandsalamander), alle er
tilknyttet småsøer og/eller vandpåvirkede habitater, og derfor ikke vil blive påvirket af ansøgte,
da det er beliggende på et højbundsareal.
Rørdrum er knyttet til rørskovene omkring Arresø, og de fouragerer på søen og på
engarealerne omkring søen. Stor skallesluger er primært vintergæst i Danmark og den er
udpræget knyttet til søen, hvor den fouragerer. Havørn og fiskeørn yngler i høje træer, men der
er ikke observeret reder i området. Rørhøgen lever på de åbne arealer omkring søen. Isfuglen
yngler i skrænter og lignende og lever ved søer og vandløb.
Endelig vurderer Halsnæs Kommune på baggrund af ovenstående, at discgolfbanen og
anvendelsen af denne ikke vil påvirke fuglearterne i fuglebeskyttelsesområde nr. 106. Projektet
skønnes på det grundlag ikke at indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter
eller at medføre betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.
Kort over område og indretning

Kort over området

Kort med hullernes placering (nord til venstre).

Kort over mulige p-arealer ved større arrangementer.

Kurv

Kopi til:
Friluftsrådet, poul.erik@pedersen.mail.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnhalsnaes-sager@dn.dk
Danmarks Ornitologiske Forening, Kbh-afd's fredningsudvalg, natur@dof.dk
Danmarks Ornitologiske Forening, Halsnæs afd., halsnaes@dof.dk
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk
Klage
Du skal være opmærksom på, at der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet inden 4
uger fra offentliggørelsen. En klage betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes, med mindre at
Planklagenævnet bestemmer andet. Vi orienterer dig, hvis der kommer klager.
Du kan klage til Planklagenævnet over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige forhold.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via
Klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 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 med
betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og
organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret
er betalt.
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.
Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan
man klager.
Venlig hilsen
Jørgen Krog
Byplanlægger
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

