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Egedal Kommune    

Att. Vejgruppen, Center for Teknik og Miljø, Miya Akhizada   

  

 

Naturstyrelsens bemærkninger til GF 
Klokkekilden/Buresø/Vejudvalgs kommentarer af 20. juni 2020 
 

Egedal Kommune har d. 29. juni 2020 på baggrund af de indkomne bemærkninger 

i de to høringsfaser truffet afgørelse om vedligeholdelse af Klokkekildevej og 

Skovvej, herunder at Naturstyrelsen indgår som én blandt de øvrige grundejere 

med én andel af 75 pct. af de samlede udgifter. I første udkast til afgørelse var 

Naturstyrelsen tildelt en andel på 10 pct. af de samlede udgifter, hvilket 

Naturstyrelsen havde gjort indsigelse mod med skrivelse af 21. april 2020.  

 

Naturstyrelsen modtog d. 3. juli 2020 fra Egedal Kommune GF 

Klokkekilden/Buresø/Vejudvalg kommentarer dateret 20. juni 2020 til 

Naturstyrelsens indsigelse, som kommunen har bedt Naturstyrelsen forholde sig 

til.  

 

Ved en beklagelig fejl var det lejlighedsvise behov for arbejdskørsel som bortkørsel 

af tømmer ikke afspejlet i indsigelsen. Naturstyrelsens egen interesse i 

vejstrækningen er som nævnt i indsigelsen meget begrænset, men det anerkendes 

også, at vejstrækningen anvendes en gang imellem. Og der kan også i fremtiden 

foregå transport på vejstrækningen i et større omfang, end det fremgår af 

indsigelsen fra 21. april 2020.  

 

”Hovedindgangene” til Slagslunde Skov for tømmertransport og maskinel er som 

nævnt fra Gulbjergvej, og det kan ikke udelukkes, at der i fremtiden lejlighedsvist 

kan ske transport via skovvejen Hegnevej, som munder ud i Skovvej. Men siden 

adgangs- og oversigtsforhold her er dårlige, så benyttes den i praksis sjældent som 

adgangsvej. Det er Naturstyrelsens indtryk, at Hegnevej primært anvendes af 

rekreativ trafik. 

 

Ved Buresø/Buresø Holme har Naturstyrelsen en parkeringsplads, der primært 

benyttes af besøgende til Buresøbadet. Egedal Kommune har siden 2014 stået for 

drift af Buresøbadet med omgivelser og faciliteter inkl. arealet ejet af 

Naturstyrelsen. Det er således Egedal Kommune, der er står for al aktivitet ved 

Buresøbadet.  
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Naturstyrelsen er indstillet på at bære en større andel af udgiften til 

vejvedligeholdelse end én andel svarende til de øvrige grundejere, men vurderer, 

som nævnt i indsigelsen fra 21. april 2020, at en andel på 10 pct. er for høj i 

forhold til vores i øvrigt begrænsede brug, hvilket også ved tidligere 

vedligeholdelse er blevet påpeget.  

 

Jeg står til rådighed, såfremt der er behov for yderligere information og drøftelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Charlotte Mølgaard 

+45 72 54 30 01 

charm@nst.dk 

 


