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Gillejevej 2 B
3230 Græsted
  

  
Sendes pr. mail: nordsjaelland@nst.dk

Roskilde natur

J.nr. NST-4173-00005

Ref. lanth

Den 11. januar 2012

Tidsbegrænset tilladelse til lukning af dele af Gribskov

Ansøgning
Naturstyrelsen Nordsjælland har ved brev af 9. januar 2012 ansøgt om 
tilladelse til lukning af en del af Gribskov, da det er konstateret, at et par 
fiskeørne i løbet af 2011 har bygget rede i skoven. Området, der ønskes 
lukket i perioden 1. april – 15. august, er på ca. 23 ha.

Afgørelse
Naturstyrelsen Roskilde giver hermed tilladelse i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 27, stk. 1, til lukning i perioden 1. april – 15. 
august af en del af Gribskov.

Tilladelsen tidsbegrænses til foreløbig 3 år.

Den del af skoven, som lukkes, er vist på nedenstående kort med rød streg.

                                               
1

Lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008
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Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i 
afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen 
kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet.

Tilladelsen vedrører alene naturbeskyttelsesloven. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendig.

Lovgivning
Af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 fremgår, at miljøministeren kan 
bestemme, at statsejede arealer, der er omfattet af lovens §§ 22 – 26, helt 
eller delvis lukkes for offentlighedens adgang, hvis særlige forhold taler 
derfor.

Begrundelse for afgørelsen
Naturstyrelsen Roskilde har ved sin behandling af sagen lagt til grund, at 
Naturstyrelsen Nordsjælland har oplyst, at behovet for lukning og 
udstrækningen af området er aftalt med Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Naturstyrelsen Roskilde, som videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er 
indgået i sagens behandling. Naturstyrelsen Nordsjælland får kopi af brevet
til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Naturstyrelsen Roskilde underrette Naturstyrelsen 
Nordsjælland hurtigst muligt.
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, 
at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for 
privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. 

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Roskilde. Denne 
opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

Lars Thiim
specialkonsulent, cand. scient.
72 54 30 27
lanth@nst.dk
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Kopi er sendt til:
 Hillerød Kommune
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling
 Friluftsrådet lokalafdeling
 Dansk Ornitologisk Forening 
 Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling
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