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DN Fredensborgs kommentarer til Visions- og udviklingsplan for
Nivå Havn og Nivå Strandpark, april 2019
Fredensborg Kommune har sendt Visions- og udviklingsplanen i høring med svarfrist 2. juni
2019. DN Fredensborg takker for denne lejlighed til at kommentere planen, ligesom vi har
deltaget i præsentationer, workshops, rundvisning og borgermøde.
Vi har nogle betænkeligheder omkring forslag til anlæg i tilknytning til søen, der ligger umiddelbart syd for havnen – almindeligvis kaldet Svanesøen. Dette uddyber vi i det følgende. Til
de øvrige tiltag i Visionsplanen, herunder landanlæg og badeanlæg, har DN Fredensborg
ingen bemærkninger.

Fredningen, strandbeskyttelseslinien og naturbeskyttelsesloven
Svanesøen med omgivelser ligger inden for Nivå fredningen og hele området ligger desuden
inden for strandbeskyttelseslinjen, hvis afgrænsning præcist skal fremgå. Områder inden for
strandbeskyttelseslinjen er omfattet af naturbeskyttelseslovens (NBL) §15. Da Svanesøen er
et naturområde karakteriseret som sø og mose med areal over 100m2, er området desuden
omfattet af NBL §3.
Fredningen af Nivå og Usserød ådale har til formål ”at bevare de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier, der knytter sig til området, samt at fastholde offentlighedens
ret til færdsel.”
NBL § 3 indebærer, at der ikke må foretages ændringer af områdets naturtilstand.
NBL §15 betyder, at det som udgangspunkt er forbudt at lave indgreb i og på arealer, som
ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Der gives kun dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i ganske særlige tilfælde. Det er blandt andet i udgangspunktet ikke tilladt at ændre på
terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten, at plante træer og buske m.v.
eller at bygge terrasser eller trapper.
DN Fredensborg vurderer forslagene til anlæg omkring og i Svanesøen på baggrund
af, at området er fredet og desuden beskyttet af naturbeskyttelsesloven. I princippet bør der derfor ikke laves nogle ændringer eller udføres anlæg. Med dette udgangspunkt er spørgsmålet, om der kan laves undtagelser, dvs. dispenseres.

Boardwalk & udsigtsplatform
I Visionsplanen s. 46 er vist en ”boardwalk & udsigtsplatform” samt en solnedgangsplads
hvor boardwalk skulle starte – det hele tilsyneladende befæstet med træplanker. Hele dette
samlede anlæg ligger indenfor fredningen. Dette er dels i strid med fredningsbestemmelserne, dels i strid med strandbeskyttelsesbestemmelserne og kræver tilladelse efter NBL's §3.
DN er derfor betænkelig over for disse anlæg. Vi finder, at boardwalk gennem rørskov
og vådområde i Svanesøen til en udsigtsplatform er i strid med hensigten med bestemmelserne, nemlig at friholde biotoperne fra anlæg. Denne del af anlægget vur-
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derer vi, at der ikke bør gives dispensation til. Dette begrunder vi yderligere med, at
Svanesøen er et relativt lille vådområde, hvor selv en mindre gangbro og platform vil ændre
naturkarakteren og være en kilde til forstyrrelse af rastende fugle. Den danske del af Øresundskysten er for størsteparten del bebygget, derfor er det vigtigt at værne om de tilbageværende naturkiler i Nivå fredningen.

Solnedgangsplads
Derimod vurderer DN, at det påtænkte anlæg en med en plads til at se solnedgang
kan dispenseres, da det ikke påvirker naturværdier i nævneværdig grad.

Udvidelse mod syd fra havnen ind i det fredede område
På s. 67 i Visionsplanen er der langs adgangsvejen til Nivå Strandpark tilsyneladende foreslået en bræmme ud i det fredede vådområde – formodentlig til parkering. Et sådant anlæg
ville være i strid med både fredning, strandbeskyttelse og §3 beskyttelse. Dette
forslag bør derfor ikke tildeles dispensation.

Boardwalk/sti vest for Svanesøen
Vest for Svanesøen er det i Visionsplanen markeret, at der anlægges en boardwalk – eller
det kunne være en sti – langs Strandvejens østlige side umiddelbart syd for indkørslen til
Nivå Strandpark. Mellem den nuværende cykelsti og ”søbunden” med de brunlige siv er der
ca. 8-10 meter. Niveauet sænker sig ca 1-2 meter fra cykelstien. Herefter er der et plateau,
inden niveauet igen sænker sig til selve søbunden. På denne 6-8 meter brede hylde kan en
sti anlægges. På grund af det lidt højere niveau vil man kunne se ud over sivene.
DN accepterer boardwalk eller sti, under forudsætning af, at det ikke anlægges i
selve vådområdet (§3 beskyttelse). I så fald ændres naturtilstanden ikke, og det vil
fremme adgangen for gående, da cykelstien benyttes af en del motions- og konkurrencecyklister, som kører meget hurtigt, samt af andre cyklister. Der er, som det er
nu, ikke plads til gående samtidigt på denne strækning.

Beplantninger på klitterne oven for stranden
Omkring beplantning af klitterne oven for stranden, foreslår DN Fredensborg at – såfremt det
bliver aktuelt – at beplantning bør ske med træer og buske, der findes i området i
forvejen, og som hører til den særlige biotop (strand og klitter).

Med venlig hilsen

Jens Søndergaard
Formand
DN Fredensborg
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