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Teknik og Miljø 

Park 

 

Vibeke Lindahl 

Kikhanebakken 85 

2840 Holte 

Aktindsigt vedr. folde til sommergræsning på Kikhanebakken 

 

Kære Vibeke Lindahl 

 

I dit brev af 29. juni 2012 anmoder du om aktindsigt i ”Rudersdal 

Kommunes tilladelse til, at Holte Rideklub opstiller midlertidige folde til 

sommergræsning for heste på det fredede areal ved Kikhanebakken i 

perioden fra 25. juni til 25. september 2012”. 

 

Som svar fremsendes hermed kopi af tilladelsen af 22. juni 2012, samt 

en rettet version af 9.juli 2012, idet der ved en beklagelig slåfejl i første 

afsnit stod 30 heste i stedet for de 10 heste Rudersdal Kommune vil til-

lade. Det betyder dog intet i praksis, da ’max 10 heste’ indgår i de i til-

ladelsen opstillede betingelser.  

 

Desuden fremsendes til orientering kopi af følgende akter: 

 

 Byplanudvalgets beslutning af 08. februar 2012, om at tillade som-

merfolde i 2012, samt om at anbefale overfor fredningsnævnet at 

sommerfolde kan tillades fremover. Det vil give Rudersdal Kommune 

mulighed for at tillade sommerfolde i al fald indtil 

Helsingørmotorvejens udvidelse er afsluttet. 

 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 21. maj 2012 i sag om 

indretning af hestefolde på Kikhanebakken i Rudersdal Kommune 

 mail-korrespondance af 25. juni 2012, som viser at tilladelsen er sendt 

i kopi til repræsentanterne for Grundejerlauget Holte Avlsgård. 

 

Tilladelsen er givet på baggrund af dialogmøder afholdt med medlem-

mer af bestyrelsen for Grundejerlauget Holte Avlsgård, som repræ-

senterer jer som beboere på Kikhanebakken. Møderne er afholdt 12. 

marts 2012 og 30. maj 2012. På det sidste møde var også Holte 

Rideklub repræsenteret. 
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Jeres grundejerlaug kan ikke fremsætte krav, da I som naboer ikke er 

part i sagen (jævnfør Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse), men de 3 

væsentligste ønsker, som lauget har fremsat vedr. sommerfoldene er 

nævnt herunder. Efter hvert ønske er nævnt Rudersdal Kommunes 

stillingtagen til ønsket.  

 

 foldenes areal ønskes reduceret (har ikke været muligt/ønskeligt når 

der skal være plads til 10 heste og lovkravene opfyldes). 

 foldene skal ”se pænere ud” (i år fortsætter Holte Rideklub med hegn 

indkøbt sidste år, som forvaltningen vurderer, som et ’beskedent’ 

hegn. I forbindelse med ansøgning til Fredningsnævnet, om perma-

nent tilladelse til sommerfoldene, vil et ændret udseende med træ-

pæle blive overvejet). 

 foldene flyttes længere væk fra bebyggelsen på Kikhanebakken (dette 

ønske er opfyldt, allerede i år, hvor foldene er flyttet længere ned af 

bakken, så der nu større afstand til den første fold). 

 

Du er velkommen til, at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Elsebeth Clemmensen 

Landskabsarkitekt  

 

 

 

 

 

Kopi sendt til:  Martin Angelo, fmd. for Grundejerlauget Holte Avlsgård 

  Laurids Mikaelsen, bestyrelsen 

  Rasmus Albrink, bestyrelsen 

  Søren Dyssegård, bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 


