
Hestesagen – møde med forvaltningen og rideskolen på Rådhuset 

30.maj 2012. 

Deltagere kommunen: Elsebeth Clemmensen, Lone Wille, Birgitte Bøgeløv, Stig 

Englund, Anne Louise Hjermind og Teri Lönborg. Rideskolen: Lars (daglig leder) og 

Anne. Grundejerforeningen: Martin Angelo, Martin Albrink og Laurids Mikaelsen. 

1) Lone Wille henviste kort til Naturklagenævnets afgørelse, som var baggrunden 

for, at dette møde kunne holdes med fokus på midlertidige folde i år, og med 

det videre sigte, at det stadig overvejes at gøre ordningen permanent fra 

næste år. 

2) Birgitte Bøgeløv oplyste (over for os), at rideskolen havde forespurgt om 

rydning af beplantning ud mod motorvejen. Bøgeløv sagde til rideklubben, at 

det ville kræve en dispensation fra fredningen, og at det i givet fald skulle til 

Fredningsnævnet. I givet fald måtte rideskolen fremsende en ansøgning med 

beskrivelse og begrundelse til kommunen, som ville videresende den til 

Fredningsnævnet, men rideskolen måtte ikke regne med, at kommunen ville 

støtte ansøgningen. 

3) Betingelser for foldene denne sommer blev diskuteret på grundlag af sidste 

års betingelser, dog i år ikke for 30 heste men max 10 heste. Stig Englund 

oplyste, at der vil komme et nyt krav om opsamling af hestegødning, og at der 

skal retableres for slid, men ikke med almindeligt plænegræs. Birgitte Bøgeløv 

understregede at hegn skulle være beskedent og umalet. 

4) Detaljer blev diskuteret mellem Natur og Miljø (Stig) og rideskolen, 

grundejerforeningens synspunkter, se punkt 6. 

5) Rideklubben fremførte, at mindre folde kunne være bedre, eventuelt en 

deling af folde med skift af heste fra fold til fold. Rideklubben tænker over det 

og vender tilbage til administrationen. 

6) Grundejerforeningen fremførte især, at hegnene skulle være pæne og stabile, 

at vi gerne så de to nærmeste folde flyttet længere væk, og at vi gerne så 

foldarealet reduceret. Vi oplyste, at Naturfredningsforeningen til os havde 

oplyst som deres vurdering, at man burde starte med 3 heste, ikke 10, til 

arealet på ca. 2 ha. Stig Englund oplyste om det sidste, at kommunen havde 

baseret sig på den samme forskning, men at Naturfredningsforeningen havde 



lagt sig på det forsigtigste skøn, og kommunen på et noget større skøn for 

hvad der ville være forsvarligt. Under alle omstændigheder må der ikke 

komme slid på arealet. Arealet bude ikke være mindre end 2 ha. Hegn 

diskuteredes. Man fornemmede ”medvind” hos administrationen, vi så 

hellere end ustabile hegn som sidste år, at hegn blev gjort pænere og mere 

stabile, f.eks. ved opstramninger i hjørnerne eller ved trykimprægnerede 

stolper, som evt. kunne stå vinteren over, hvis trådhegnet blev taget ned. 

Flytning af folde længere væk fra vores område blev drøftet, igen med en vis 

”medvind” fra administrationen, og rideklubben blev bedt om at overveje 

forskellige forslag.  

7) Elsebeth Clemmensen sammenfattede, at rideklubben går hjem og ser på det 

og derefter vender tilbage til kommunen. Når der forelå en afklaring for i år, 

ville grundejerforeningen blive orienteret. Med hensyn til proceduren for at 

gøre foldene permanente, oplystes det, at sagen skal i Byplanudvalget igen, 

formentlig til efteråret, og der skal da foreligge et oplæg, som rideskolen blev 

bedt om at fremsende til kommunen efter sommeren. Byplanudvalget vil så 

tage stilling til, om en dispensationsansøgning skal fremsendes til 

Fredningsnævnet. Vi takkede og understregede, at det ikke var vores opgave 

at ”godkende” den nærmere udformning af folde i år, nu havde vi fremført 

nogle ønsker, og at vi fortsat var imod, at ordningen blev gjort permanent. 

Den 30. maj 2012, Laurids Mikaelsen/Martin Angelo 
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Niels Andersen
fmd. for Holte Rideklub

Egebækvej22
2840 Holte

Tilladelse til opstilling af midlertidige folde til sommergræs-
ning på Kikhanebakken

Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at Holte Rideklub i som-

meren 2011 opstiller midlertidige folde til sommergræsning for op til 30

heste på Kikhanebakken.

Arealet er en del af den fredede Søllerød Naturpark, og Byplan vurderer
som tilsynsmyndighed, at sommergræsning kan tillades uden dispensa-
tion, når betingelserne længere nede opfyldes.

Arealet er desuden registreret som naturtypen overdrev, omfattet af Na-

turbeskyttelseslovens $3. Etablering af foldene kræver dog ingen di-

spensation fra nævnte lovgivning, da Natur og Miljø vurderer at græs-

ningen blot udgør et supplement til / en ændring af den nuværende pleje

med høslæt. Vi kan i øvrigt oplyse, at der formentlig vil blive slået hø

umiddelbart inden sommergræsningen.

Græsningen tillades på følgende betingelser:

Tilladelsen gælder foreløbig kun indeværende sæson, fra 25. juni

til 25. september 2011.
Holte Rideklub bekoster opsætning af midlertidigt hegn, som skal

være 'beskedent og umalet'. Hegnstypen skalforud godkendes

af Rudersdal Kommune. Hegnet må kun stå på arealet i præcis

de 3 måneder hvor tilladelsen gælder.

Foldene opdeles så de respekterer de vigtigste trådte spor i om-

rådet. De opsættes i princippet som vist på vedlagte luftfoto med

3 m's afstand mellem foldene til at gå på. Dette for at sikre fortsat
offentlig adgang til denne del af naturparken.

Holte Rideklub sørger for at hegn nedtages og fjernes fra områ-

det, så snart græsningen er afsluttet i september.

Arealet skal efterlades fuldstændig opryddet. Trug og lignende

skalogså fjernes, så der kan slås hø på området.
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Når arealet afleveres vil Rudersdal Kommune vurdere, om det er
så uens afgræsset, at Holte Rideklub skal bekoste en slåning af
arealet, hvor foldene har stået.
De midlertidige folde skal i alt udgøre 2 ha, hvis der udsættes 30
heste. Dette svarer til 666 m' pr. hest, og skulle ifølge Natur og
Miljø sikre at foldene forbliver dækket med græs i de 3 måneder,
hvor der afgræsses.
Sættes der færre heste ud skal det indhegnede areal reduceres
tilsvarende.
Der må ikke opstå bar jord i foldene. Hvis der trods ovenstående
beregninger viser sig tendens til bar jord, er Holte Rideklub for-
pligtiget til at hindre det. F.eks. ved at flytte heste til andre folde
eller fjerne en del af hestene fra foldene om nødvendigt,
Der må ikke opsættes belysning, master, skure, tavler eller lig-
nende.
Der må ikke flernes beplantning eller foretages opfyldning / på-

fyldning.
Effekten på overdrevsarealet skal vurderes biologisk og land-
skabsmæssigt efter sæson 2011. Om Rudersdal Kommune vil til-
lade, at der etableres sommerafgræsning de følgende sæsoner,
vil afhænge af denne vurdering.

Venlig hilsen

Elsebeth Clemmensen
Landskabsarkitekt


