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Bemærkninger til Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes projekt for omlægning 

af Frederiksberg Haves indgangsparti fra Frederiksberg Runddel. 

 

DN Frederiksbergs holdning er at dette projekt skal afvises. Planerne om at ændre dette histo-

riske grønne anlæg til en grusbelagt plads med udeservering er identiske med planer, som 

blev afvist i en kendelse fra Naturklagenævnet i år 2000. Dengang og nu handler sagen om at 

den omlagte plads skal bruges til kommercielle formål. Danmarks Naturfrednings Forening går 

ikke ind for at dette enestående historiske grønne anlæg, skal ændres til en grusbelagt plads 

med udeservering. I kendelsen fra år 2000 var en af begrundelserne for afslaget blandt andet: 

 

”Hovedindgangen til Frederiksberg Have har stor betydning for oplevelsen af Frede-

riksberg Have. Der er betydelige kulturhistoriske og æstetiske interesser knyttet til 

indgangsrummet, bestående af kavalerbygningerne i forening med Bissens Frederik 

6. statue. Det ansøgte indebærer at indgangspartiet ændres, så det bliver et sam-

lingspunkt i stedet for dets nuværende funktion som indgangsparti, der leder besø-

gende ind i haven.”  

 

Vi finder det højst mærkværdigt at man her vil genskabe en gårdsplads der hørte til den gamle 

barokhave, der blev omlagt til romantisk have i slutningen af 1700 tallet. På de første have-

planer for den ny romantiske have er der et haveanlæg i indgangspartiet. Også den ovale 

plads hvor senere der blev rejst en statue er her. Så for os er det helt klart at anlægget i ind-

gangspartiet er skabt som et vigtigt element i den ny romantiske have (Se bilag 9). 

 

Indgangspartiets haveanlæg med de gamle smedejerns gelændre er selve symbolet på Frede-

riksberg. Dette anlæg udgør sammen med den udenfor liggende Frederiksberg Runddel og den 

bagvedliggende plads med kong Frederik 6.’s statue omkranset med bænke en unik historisk 

harmonisk helhed, som stod færdigt omkring 1858, hvor haven blev åbnet for offentligheden 

og kongens statue blev opsat. Indgangspartiet er blevet brugt som illustration i bøger og tryk-

sager om Frederiksberg i umindelige tider. Mange generationer besøgende har beundret det 

flotte haveanlæg, især om foråret med dets blomstrende træer, når man gik ind i Frederiks-

berg Have. Desværre har Styrelsen i de senere år nedtrappet vedligeholdelsen af anlægget 

som i dag er en skygge af, hvad det var engang. 

 

Historik 

DN Frederiksberg Afdeling tog sagen op for at få styrelsen Styrelsen for Slotte og Kultur Ejen-

domme til at sende Fredningsnævnet en dispensationsansøgning for deres planer om omlæg-

ning af indgangspartiet til Frederiksberg Have da vi blev bekendt med at omlægningen skulle 

udføres i august måned dette år. Vi havde allerede i 2012 gjort Styrelsen og Frederiksberg 

Kommune opmærksom på, at disse ændringer var i modstrid med den kendelse Frednings-

nævnet kom med i år 2000 (Se Bilag 1 og 2). På et efterfølgende møde med Styrelsen hvor 

undertegnede og Birgitte Bang Ingrish deltog som DN’s repræsentanter, gjorde vi opmærksom 

på at der skulle en dispensation til før disse planer kunne gennemføres. Det mente Styrelsens 
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repræsentanter ikke var nødvendigt og at de kunne etableres inden for fredningens bestem-

melser. I foråret blev et af vore bestyrelsesmedlemmer opmærksom på at Styrelsen i august 

måned ville starte arbejdet med omlægning af indgangspartiet til en grusbelagt plads med 4 

fire blomsterkummer og starte udeservering på pladsen (se bilag 3). Vi sendte derpå brev til 

Styrelsen og Frederiksberg Kommune, hvor vi gjorde dem opmærksom på, at sådanne æn-

dringer krævede en dispensation, da et lignende projekt blev afvist af fredningsnævnet i år 

2000 (Se bilag 4 og 5). Vi blev senere, i pinsen dette år, gjort opmærksom på, af nogle af 

vore medlemmer, at der var startet udeservering i indgangspartiet. Derfor så vi os nødsaget til 

at skrive et brev til Frederiksberg Kommunes By- og Miljøafdeling og politikerne i By- og miljø-

udvalget og påpege at udeserveringen ikke var tilladt ifølge fredningsbestemmelserne, men 

skal foregå i Inspektørhaven og henholdsvis Haveselskabets Have. (Se bilag 6). Herefter blev 

disse aktiviteter stoppet. Frederiksberg Kommune bad herpå Styrelsen om at søge en dispen-

sation hos Fredningsnævnet. (Se bilag 8) 

 

Efter vores mening har denne sag principiel betydning, da Styrelsen i den kommende tid har 

store planer for Frederiksberg Have. Styrelsen har i adskillige år henholdt sig til at de store 

projekter som er gennemført bl.a. i Søndermarken har kunnet gennemføres uden at der skulle 

søges dispensation. Hvilket vi har undret os over. DN Frederiksberg er ikke imod ændringer i 

haverne og kommercielle aktiviteter, men vi er meget betænkelige ved at man nu tilsynela-

dende er begyndt at vægte økonomiske hensyn i stedet for de natur-, kulturhistoriske- og 

æstetiske værdier i Frederiksberg Slotshaver, som fredningen skal beskytte. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Hartung Nielsen, 

 

Danmarks Naturfredningsforening, 

Frederiksberg Afdeling 

 

 

Vedlagt denne skrivelse 9 bilag. 

 

 

 

 

 

 


