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Bemærkninger til sag nr. 3 på Byplanudvalgets dagsorden vedr. Fortunens Ponyudlejning 
 
Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk anmoder kraftigt byplanudvalget om at vælge 
skitseforslag 2, hvor rejsestalden bevares. 
 
Rejsestalden er den ældste bygning i kulturmiljøet ved Fortunen. Der har ligget en rejsestald ved 
Fortunen siden 1700-tallet, da Fortunen blev et knudepunkt for rejserne til Kirsten Piils Kilde. De 
rejsende, der kom langvejs fra og drog på eventyr ved Kirsten Piils kilde, fik opstaldet deres heste på 
Fortunen.  
 
Hvis Rejsestalden nedrives og erstattes af en ny bygning vil kulturmiljøet blive kraftigt forringet, da 
Fortunens Ponyudlejning og Hotel Fortunen så ikke længere vil fremstå i en bygningsmæssig og 
historisk sammenhæng.  
 
Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at Rejsestalden ved Fortunen er en meget vig-
tig del af kulturmiljøet ved Fortunen med en stor fortælleværdi, og at den også ville være blevet ud-
peget som bevaringsværdig, hvis den havde været med i den netop vedtagne lokalplan 219 for Hjor-
tekær langs Jægersborg Dyrehave.  
 
Hvis Dyrehaven kommer på Unescos liste over Verdensarv vil Fortunen være et ideelt sted at starte 
oplevelsen af denne kulturarv, og et nyt hesteanlæg uden rejsestald vil fremstå som et fremmedele-
ment i dette kulturmiljø. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at værdien af det kulturmiljø, som en bevarelse af Rejse-
stalden vil skabe, langt overstiger de fordele, der vil opnås ved at nedrive Rejsestalden. 
 
Det er også foreningens opfattelse, at området ved Fortunen i dag er et meget værdifuldt kulturmiljø, 
der bør udpeges som kulturmiljø i kommuneplanen, og at en nedrivning af Rejsestalden vil betyde 
en så kraftig forringelse, at det ikke længere vil kunne udpeges som et værdifuldt kulturmiljø. 
 
På den baggrund anmoder foreningen byplanudvalget om at vælge skitseforslag 2, så Rejsestalden 
bliver bevaret både på grund af dens alder, dens historiske tilknytning til Hotel Fortunen og dens 
store betydning for kulturmiljøet på stedet og for oplevelsen af det. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Nielsen 
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