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Naturstyrelsens indsigelse til påtænkt vedligeholdelse af 
Klokkekildevej og Skovvej 
 

Naturstyrelsen har d. 1. april 2020 modtaget udkast til afgørelse om påbud om 

vedligeholdelse af Klokkekildevej og Skovvej i Buresø, Egedal Kommune. 

 

I udkast til afgørelse lægges op til, at Naturstyrelsen skal afholde 10 pct. af de 

samlede udgifter til renovering af vejstrækningen. Det fremgår af udkastet, at 

vejstrækningen Klokkekildevej og Skovvej bør vedligeholdes i form af ny 

belægning, rabatter opfyldes, vejafvanding retableres efter behov, samt skiltning 

og andet vejudstyr vedligeholdes efter behov.  

 

Naturstyrelsen er uforstående over for hvorfor styrelsen som grundejer af skovene 

i nærheden; Slagslunde Skov og Klokkekilde Skov skal afholde udgifter til 

vedligeholdelse af en adgangsvej til et sommerhusområde. Det fremgår ikke af 

udkast til afgørelse, hvorfor Naturstyrelsen inddrages i betalingen af 

vejvedligeholdelsen eller hvordan en andel af udgifterne på 10 pct. er 

fremkommet. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at udgifterne til vedligeholdelse af 

vejen må afholdes af vejens brugere, da det er brugen af vejen, der er afgørende for 

fordelingen af udgifterne til vejens vedligeholdelse. 

 

Naturstyrelsen har ingen interesse i vejstrækningen, da vores egen transport til og 

fra skovene ikke sker fra vejstrækningen og dermed foregår der heller ikke 

transport af tømmer eller andet arbejdskørsel på vejstrækningen. Naturstyrelsens 

behov for arbejdstransport til og fra Slagslunde Skov foregår via Gulbjergvej, da 

Skovvej gennem sommerhusområdet er smal og uegnet til arbejdskørsel ligesom 

der ikke er vejadgange til Slagslunde Skov fra Skovvej. I Klokkekilde Skov foregår 

der minimal skovdrift, og derfor er der sjældent arbejdskørsel til arealet. Evt. 

arbejdskørsel til Klokkekilde Skov, som skønnes at foregå i størrelsesordenen en 

gang årligt, sker fra Slagslunde by ad Klokkekildevej, svarende til 900 m af den 

omtalte vejstrækning.  

 

Udgiftsfordelingen til vedligeholdelse af denne vejstrækning har tidligere drøftet 

mellem kommunen som vejmyndighed og Naturstyrelsen som grundejer. Der blev 

i 1979 truffet afgørelse om en fordeling af udgifterne på 65 pct. til de private 

lodsejere, 25 pct. til kommunen og 10 pct. til 

Skovstyrelsen/Statsskoven/Naturstyrelsen. Samme udgiftsfordeling ligger til 

grund for kendelsen fra 1999.  



 

 

2 

 

Af vedlagte brev fra Ministeriet for offentlige arbejder (Trafikministeriet) fra 4. 

maj 1981 fremgår det at ”Skovstyrelsen har samtidig givet udtryk for, at man for 

så vidt angår fremtidige vedligeholdelsesudgifter forbeholder sig [ret] til på ny at 

bringe spørgsmålet om ændring af partsfordelingen på bane, eventuel i 

forbindelse med afholdelsen af et vejsyn, hvor en nærmere vurdering af den på 

det pågældende tidspunkt aktuelle benyttelse af vejene kan finde sted.”  

 

Allerede den gang fandt Naturstyrelsen (daværende Skovstyrelsen), at 

udgiftsfordelingen ikke svarede til styrelsens faktiske brug af vejstrækningen. 

Naturstyrelsen vil derfor igen påpege, at siden Naturstyrelsen ikke bruger 

Klokkekildevej/Skovvej eller har interesse i vejstrækningen i øvrigt, vil styrelsen 

heller ikke denne gang forpligte sig til at afholde udgifter forbundet med 

vedligeholdelsen af vejen.  

 

I forhold til ejerforhold til vejstrækningen kan Naturstyrelsen bemærke, at:  

 I den vestligste ende af Skovvej på matr. nr. 40a Slagslunde By, Slagslunde 

ejer Naturstyrelsen på en 240 m lang strækning arealer på begge sider af 

vejen og af uvis årsag er vejarealet ikke optaget på matrikelkortet. Dette 

vejareal har ingen funktion for Naturstyrelsens pleje og drift af arealerne.  

 

 Det fremgår desuden af matrikelkortet, at Naturstyrelsen har ejerskabet til 

matr. nr. 50bc Slagslunde By, Slagslunde svarende til ca. 220 m af 

Klokkekildevej inde midt i sommerhusområdet. Dette isolerede vejareal fører 

hverken til eller fra arealer ejet af styrelsen og har derfor ingen funktion for 

Naturstyrelsen. Årsagen til dette må være historisk.  
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