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CVR: 44023911 

 

Afslag på ophævelse af fredskovspligt på skov i Lundegårdsparken, 

2018 
 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed afslag på Deres ansøgning om tilladelse til, at 

fredskovspligten ophæves på matr.nr. 11hx Tune By, Tune, som ligger i Greve 

Kommune.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 6, stk. 1, / § 6, stk. 2, i skovloven 

(lovbekendtgørelse nr. 122 af 26/01/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over placeringen af fredskovsarealet i Lundegårdsparken, samt kort 

med placeringen (rød) i Tune by. 

 

Redegørelse for sagen 

Miljøstyrelsen modtog den 19. december 2017 en ansøgning fra Greve Kommune 

om ophævelse af fredskovspligten på et areal på matriklen 11hx Tune By, Tune.  
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Greve Kommune ønsker at bygge plejeboliger på matriklen, som er centralt 

placeret i Tune by. Kommunen finder at mulighederne for alternative placeringer 

er begrænsede.  

 

Fredskovsarealet blev etableret i perioden 1978-1988 og fik pålagt fredskov i 1998. 

Arealet er på ca. 0,5 ha. 

 

Miljøstyrelsen foretog en besigtigelse af arealet den 20. januar 2018, se 

nedenstående foto.  
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Arealet fremstå med højstammede løvtræer, overvejende af ahorn/løn. 

Skovbunden er karakteristisk skovbund, med henfaldende blade. Vedbend vokser 

på træerne mod vejen. Der er flere stier igennem arealet og et enkelt slidt 

bord/bænk sæt. 

  

Arealet er ikke udpeget som Natura2000 område. 

 

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til forekomst af arter, som er beskyttet efter Bilag 

IV i Habitatdirektivet, på arealet. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Efter skovlovens § 6, stk. 1 kan fredskovspligten ophæves på et areal, som ønskes 

anvendt til andet formål, når særlige grunde taler for det.  

 

Praksis for ophævelse af fredskovspligten er restriktiv. I praksis gives kun tilladelse 

til ophævelse af fredskovspligt på arealer, som ønskes anvendt til andet end 

skovdrift, såfremt der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og såfremt 

hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til 

at bevare arealet som fredskov.  

 

Der er tale om et veletableret areal med højstammet skov, der som central 

beliggende bynær skov vægtes højt, som en samfundsmæssig kvalitet. Det vurderes 

at arealet har et rekreativt potentiale, som kan indgår i kommunens brug af den 

vestlige del af matriklen.  

 

Miljøstyrelsen vurdere at Greve Kommune ikke har godtgjort, at der ikke kan 

findes alternative placeringer til plejeboligerne. 

 

 

Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Følgende er 

klageberettigede: 

 Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

 Adressaten for afgørelsen.  

 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen. 

 

Klagefristen er 4 uger. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 

på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem 



 

 

4 

Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages 

over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige 

borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug 

af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 

den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 

måneder fra meddelelsen af afgørelsen. 

 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Johansen 

Miljøstyrelsen Storstrøm 

kirjo@mst.dk  

 

 
Kopi sendt til: 

 

 Danmarks Naturfredningsforening: CVR: 60804214 

 Friluftsrådet: roskilde@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening centralt: CVR: 54752415 

 Dansk Ornitologisk Forening kommuneafdelingen: greve@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening: nbu_sj@botaniskforening.dk 

 Lepidopterologisk Forening: graubaek@live.dk 
 

 

______________________________ 

 

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på 

miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation 

af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december  2017). 
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