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1949 den 12.juli afsa~de 0verfredningsnævnet på grundlag af
~g mundtlig v~tering følgende

k e n d e l s e
~ sagen nr. 775/47 vedrørende fredning af ejend~mmen matr. nr. 129 af

'I_"t '1reMagleby, kaldet "Grushullerne , der ejes af St,.,reMagle by bylaug.
Den af fredningsnævnet f~r Københavns amt den 2(). september 1947

~fsagte kendelse er sålydende:
"Ved skrivelse af 17. september 1942 anm~dede Danmarks Naturfred-

~ingsf'rening fredningsnævnet f~r Københavns amtsrådskreds 0m at ind-
~ede fredningssag i henh~ld til naturfredningslovens § l med hensyn

til det i st"re Magleby k,'mmune beliggende umiddelbart til Dragør k',mmu-
ne stødende u~pdyrkede nmråde, der er matrikuleret under nr. 129 af
St'1reMagleby, af areal 29647 m2, i matrikulen betegnet s~m "Fælles
grusgrav". I t ingbngen er ingen adk"msthaver indført, men det er under
sagen ~plyst, at arealet ejes af bylauget i St.,reMagleby snm fælled.
Initiativet til fredningssagen skyldes f~reningen "Dragørs fremme", der
i en henvendelse til Dragør k'''mmunalbestyrelse af 5•.maj 1942 har beteg-

•
og betydn1ng~et arealet snm værende af st~r naturskønhedjfnr almenneden. F'1renin-

gens henvendelse har ligeledes fået støtte af Dragør knmmunalbestyrelse,
der i skrivelse af 21. maj 1942 udtalte, at det vil vække megen bekla-

4lielse i Dragør, såfremt det pågældende areal bebygges eller 0pfyldes
~g udjævnes ng derved mister sit særpræg, liges~m dette ville betyde

et st'1rttab f,'r almenheden, da terrænet er et yndet "lphnldssted for
udflugtssøgende. Det af statsministeriet nedsatte udvalg vedrørende
københavnsegnens grønne omr§ijer har i en erklæring af 2. juni 1942 ud-
talt, at udvalget ganske tiltræder de anførte synspunkter 'lganbefaler,
at arealerne søges fredet med adgang f~r almenheden.

Således f~ranlediget begyndte nævnet f.,rhandlingen af sagen med
bylauget ~g de 2 interesserede k·)mT:lunalbestyrelser. I nævnets møde den

april 1943 blev fredningspåstanden fnrmuleret derhen~
at arealets nuværende tilstand, "status quo", npreth()ldes,
at almenheden får adgang til '1ph()ldpå arealet, idet det fremhæve-
des, at man derved bl(')tst~dfæstede et fl"'lrh'11d,S0m i en lang år-
række havde været tnlereret uden indsigelse fra ejerne.
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Bylauget har ~prindelig pr~testeret m~d fredningen ~g subsidi-
ært krævet en meget st ,r erstatning, men inden endelig påstand kunne
nedlægges "g de f,'rligsmæssige f',rhandlinger føres tilende , måtte sagen
udskydes, idet den tyske besættelsesmagt lagde beslag på arealet.

Efter befrielsen er sagen på f~ranledning af udvalget f~r køben-
havnsegnens grønne ~mråders skrivelse af 3. februar 1947 blevet gen~p-
taget ~g sagen har derefter været f()rhandlet i en række møder, hv~runder
besigtigelse har fundet sted gentagne gange.

Fredningsrekvirenterne har gentaget den ~vennævnte påstand.
Bylauget har erklæret sig enig i, at arealet fredes s"m anført,

f~rsåvidt der ydes lauget en erstatning st....r 51). ()i (.. kr., men har i ml1d-
'~at fald pr~testeret m....d, at fredningskravet tages til følge.
tt Dragør k'1mmunalbestyrelse har erklæret sig villig til at yde

et tilskud til fredningens gennemførelse på li).()(h kr., og St ,re Magle-eJY sl'lgnerådhar vedtaget et yde et tilskud på 5. ()(JIJ kr.
Nævnet må finde, at arealet på grund af dets naturskønhed ~g sær-

~ræg er værdigt til fredning ....g at fredningens gennemførelse er af væ-
sentlig betydning f"r almenheden, idet nævnet med den stadig stigende
udstykning ~g udflytning fra ht"lvedstadenmå finde det ønskeligt at be-
vare det her"mhandlede areal som åbent grønt område som et naturligt
supplement til den k~rt øst f....r arealet beliggende meget smalle frie
strand, der er inddraget under "De grønne områder".

Hvad angår det stillede kraver nævnet af den anskuelse, at kra-
vet "m 5(.1. (jl)I, kr. er større end rimeligt, når henses til den f"rh"lds-
vis ringe værdi le.5'J()kr., hv,rtil arealet i ft'lrbindelsemed andre

~3jend"mme er ansat til grundskyld, "g til den værdi arealet må antages
at have snm landbrugsj,~rd samt endelig til de efter nævnets skøn meget
betydelige udgifter s"m en anden anvendelse af arealet vil kræve. På

4ifen anden side må det medgives bylauget i St. Magleby, at det pågælden-"e areal efter dets beliggende frembyder en virkelig mulighed f"r an-
vendelse til bebyggelse, '1gat·en status qU'1-fredning derf,"'rbetyder
et betydeligt øk....n~misk indgreb fJ1rbylauget. Nævnet finder herefter
at kunne fastsætte ejernes erstatning til 4{J. {j;)l, kr.

I henh~ld til det anførte finder nævnet at kunne frede arealet
sr:>mpåstået J hv,'rved skal fremhæves, at arealet herefter skal henligge
i sin nuværende tilstand S<"lmuopdyrket græsningsareal, der ikke må be-
bygges "g ikke uden nævnets samtykke må <"lpfyldes,planeres, pløjes,

Itlharves 81ler beplantes. 1ig~led~s må der ikke uden n~vnets samtykke
c)pstilles hegn eller anden hlndrlng f"r færdsel J1vereller adgan~ til
arealet. Græsning af arealet må alene finde sted ved aftøjring. På
arealet må ikke f,retages henkastning af affald eller andet '1garealet
må ikke anvendes til "plagsplads f0r tømmer, sten, brænde, tørv eller
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IA\.,andet. Master, b~der, telte, skure, reklameskilte eller andet, der ef-

ter nævnets skøn kan være et ubehageligt skue eller disharm~nerer med
arealets landlige særpræg, må ikke 0pstilles ~g arealet må i det hele
kun anvendes s~m hidtil d.v.s. som uopdyrket græsningsareal. Nævnet
fastsætter ~m påkrævet nærmere f0rskrift f0r almenhedens adgang til are-
alet.

e
e
e
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e
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Denne kendelse vil, når den er blevet endelig, være at tinglyse
s~m servitut mad påtaleret f~r fredningsnævnet f~r Københavns amtsråds-
kreds.

Af erstatningssummen udredes
10. (;1)(J kr. af Dragør k0mmune
5. ()IA) kr. af St. Magleby k,.,mmune.

Resten af statskassen og amtsfnnden med halvdelen af hver."
Kendelsens konklusion lyder således:
"Der pålægges arealet "Grushullernell matr.nr. 129 st~re Magle-

sålydende fredningsservitut:
l. ejendommens nuværende tilstand ~g anvendelse bevares

snm f'ran anført
2. der åbnes almenheden adgang til færdsel ~g oph'''ldpå

arealet.
Der tillægges ejerne, bylauget f'r St~re Magleby, i erstatning

4(;. \.J'Jlj kr., der udredes som anført.
Fredningsnævnet f~r Københavns amtsrådskreds har påtaleret ng

dispensati0nsret.
Kendelsen at efterkr)Inmeunder adfærd efter l'wen. II

Kendelsen er f0relagt 0verfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hV0rhos den er indanket af arealets ejere.

(Nerfredningsnævnet har den 23. januar og 26. juni 1948 besig-
ilttiget arealet "'gforhandlet med de i sagen interesserede samt afholdt

yderligere møder om sagen.
Under de således stedfundne f1rhandlinger gav overfredningsnæv-

net ,.,verforrepræsentanter f t')r Dragør k0mmunalbestyrelse udtryk f0r den
opfattelse, at det måtte være en betingelse for iværksættelse af fred-
ningen, s,.,mi væsentlig grad er af lokal interesse, at Dragør k,.,mmunes
bidrag til fredningsudgiften f0rhøjedes til 20.000 kr. Under 9. juli
1948 meddelte kommunalbestyrelsen, at m~n ikke kunne gå med til et
højere bidrag end le).(J!'!) ler.,men under 13. januar 1949 har en i efter-

,~ snmmeran 1948 stiftet f~ren~ng af navh "F~reningen til Grushullernes
bevarelse" meddelt overfredningsnævnet, at den ved bidrag fra f~rskel-
lige grunde jerf·'reninger har tilve jebragt et beløb af 1(;. U(J() kr., Sr')m

stilles til rådighed for fredningens gennemførelse.
En repræsentant f0r Københavns amtsråd udtalte under besigtigel-
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sen den 23. Januar 1948, at amtsrådet ønskede fredningen gennemført.
Da der ikke kunn8 ~pnå6 enighed med ejerne vedrørende den erstat-

ning, s~m skulle udredes, hvis fredningskendelsen blev stadfæstet,
har '1verfredningsnævnet f"relngt dette spørgsmål f'''Irtaksatif')nsk"mmis-
si~nen vedrørende naturfredning. Ved en den l. marts 1948 afh~ldt f'~r-
retning har k"mmissif')nenf:1stsat erstatningen til 5(J. (;rJ(; kr.

Efter ~verfredningsnævnGts "pfattelse er den f')mhandledefredning
af en sådan betydning f"lrbef"llkningens friluftsliv, at fredningskendel-
sen - f')gsåunder hensyn til de betydelige bidr~g, der fra l"kal side
er stillet til rådighed f"lrfredningens gennemførelse - bør stadfæstes.
Det findes imidlertid rim01igt, at der pålægges Københevn og Frade-
riksberg et bidrag til fredningens gennemførelse. M~n har derf~r til-
skrevet de to kf')mmuner,at f')verfredningsnævnet vil være sindet at på-
lægge dem et bidrng af 5'Jc,u kr., fordelt efter f'''Ilketal,"g denne .,p-
fattelse mener f')verfredningsnævnet at måtte fasth"lde, uanset at begge
k"mmuner efter den nævnte f'''lranledninghar taget afstand fra at give
bidrag til fredningen. \Nerfredningsnævnet har herved lagt vægt på,
at Dragør S"'lm udflugtssted besøges af mange af de t" k...,mmunersindbyg-
gere.

Fredningskendelsen vil herefter være at stadfæste med de af det
f~ranstående følgende ændringer.

T h i b e s t G m m e s ~
Den af fredn~ngsnævnet f0r Københavns nmtsrådskreds den 20. sep-

tember 1947 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejcnd0mmen matr.nr •
129 af St0re Magleby, kaldet "Grushullerne", stadfæstes med de af det
ff')ranståendofølgende ændringer.

I erstD.tning tillægges der St 're Magleby bylaug 51). (j';!) kr., der
udredes med l <,Jo ,'J';(J kr. af Dragør k')mmune, 5.0IJ\) kr. nf St')re Magleby
kf')mmune,l(J.u,)Ukr. af "F·"Ireningentil Grushullernes bevarelsell, Dragør,
5. (j(jl) kr. af Københavns ng Frederiksberg kmn..'T1uner,f"rde lt efter f 'lke-
tal, Iv. V/J kr~ af Københavns amtsf"nd ,g lI). (jl.J(, kr. af statskassen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes:

............... ~--
///~

c<~'C::/n~~
uverfred~in:sn:vt:ts sekretær.
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F.S. 118/1942 ango Fredning af "Grushullerne" ved Dragør
optaget 9 Septbr~ 1947
afsagt 20 ~~ptbr& 191~
Appelfrist: A Uger,

Ved Skrivelse af 17. Septbr, 1942 anmodede Danmarks
Naturfredningsforening Fredningsnævnet for Københavns Amts-
raadskreds om at indlede Fredningssag i Hot, Naturfredningslo-
vens § l med Hensyn til det 1 store Magleby Kommune beliggende
umiddelbart til Dragør,Kommune stødende uopdyrkede Omraade,
der er matrikuleret under Nr. 129 af store MaglebYf af Areal
29647 m2, i Matrikulen betegnet som "Fælles Grusgrav" o I Ting-,
bogen er ingen Adkomsthaver indført, men det er under Sag~~o~
lyst, IrAfe)iltt ~TBYla~t l[)tore e~~mS"· t:: I
Initia-h~e\-lti~~ingssagen skyldes Foreningen "Dragørs
Fremme" der i en~ve~s,\..ti~ Dragør f~albest~st:::if
5, Maj ~42 har b~e~e~~om være~af'sto~Jk~n-
hed og Betydning for Almenheden. Foreningens Henvendelse har
ligeledes fa,e~tøt~rag~~~,l~yrelse, der i
Skrivelse af\2~aI'194rudtal,~I~t ~~ vække megen Be-
klagelse i Dragør, saafremt det paagældende Areal bebygges eller
opfyldes og udjævnes og derved mister sit Særpræg, ligesom dette
vilde betyde et stort Tab for Almenheden, da Terrænet er et yn-
det Opholdssted for udflugtssøgende, Det af Statsministeriet
nedsatte Udvalg vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader har
i en Erklæring af 2. Juni 1942 udtalt, at Udvalget ganske til-
træder de anførte Synspunkter og anbefaler, at Arealerne søges
fredet med Adgang for Almenheden.

Saaledes foranlediget begyndte Nævnet Forhandlingen
af Sagen med Bylauget og de '2 interesserede Kommunalbestyrelser.
I Nævnets Møde den 2. April 1943 blev Fredningspaastanden for-
muleret derhens
lo at Arealets nuværende Tilstand, "status quo", opretholdes,
2. at Almenheden faar Adgang til Ophold paa Arealet
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REG. NR. / /0 ~

U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 27. august foretoges for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S.216/1984: Ansøgning om tilladelse til

udskiftning af ledning - for-

længe udløbsledningen i Øre-

sund - i området "Grushul-

lerne" - matr. nr. 129 Store

Magleby.

Fredningsdeklaration.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 4. juli 1984 fra Dragør kommune til nævnet.

2) kortbilag.

3) skrivelse af 20. juli 1984 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

Sørensen med påtegning.

tt 4) skrivelse af 24. juli 1984 fra nævnet til medlemmerne med disses

påtegninger.

5) skrivelse af 16. august 1984 fra nævnet til Danmarks Naturfred-

ningsforening med påtegning.
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Sagen har cikuleret, og der er i nævnet enighed
om at meddele dispensation fra fredningskendelsen til udskift-

ning af ledning i området "Grushullerne" på følgende betingelser:

at området gennemfotograferes og nivelleres med en ækvidistance
på ca. 25 cm.,

at der i tilfælde af træfældning foretages nyplantning i tilsva-

rende omfang,

at området retableres på grundlag af det registrerede materiale.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af kommu-lt nalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljø-

ministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klage-

fristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at

tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Frednnngsnævnet forbeholder sig at godkende re-
talberingen.

Sagen sluttet.

e
e l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand •

•
Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 27. august 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtBrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

I. Heide-Jørgensen
civildommer
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Dragør kommune
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2791 Dragør
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J. nr. 05.01.15. Ansøgning om udvidelse af Stationsvej ved "Grushullerne" , matr.
nr. 129 Store Magleby by, Store Magleby, Dragør kommune.

De har i skrivelse af 19. maj 2006 søgt om dispensation til en side forskydning af Stati-
onsvejs kørebaneareal helt ud til fredningsgrænsen mod Grushulleme. Sideforskydnin-
gen ønskes af hensyn til etablering af et fortov på den østlige side af Stationsvej . Side-
forskydningen medfører, at der vil skulle foretages forstærkningsarbejder på skrånin-
gen til Grushullerne inden for fredningsgrænsen.

De har i ansøgningen anført følgende:

"

Stationsvej i Dragør er en af de veje i kommunen, som skaber mest utryghed. Ikke
mindst på grund af den øgede trafik forårsaget af åbningen af Kystvejen. Således har
det længe været Kommunens ønske at sikre især fodgængere på Stationsvej bedre end i
dag, hvor disse på en længere strækning af Stationsvej er henvist til at gå på et smalt
rabatareal langs kørebanearealet. En bedre sikring af fodgængerne iform af etfortov
enten på den østlige eller vestlige side af Stationsv~j har været undersøgt af flere om-
gange. Et fortov på den østlige side langs husene på Stationsv~j er den bedste løsning
rent trafikalt, og vil i begge ender kunne tilsluttes eksisterende fortov på østsiden.
Kommunen kan derfor ikke tilslutte sig etablering affortov på vestsiden af Stationsvej
langs Grushullerne. Heller ikke midlertidigt som grusfortov. Fortov på denne side vil
bevirke uhensigtsmæssige krydsninger af v~jen for fodgængerne.

Politisk er der positive tilkendegivelser overfor etablering af etfortov på østsiden,
hvorfor der atter er politiske drøftelser herom. Endnu er der dog ikke fundet økonomi-
ske midler til anlægget.

Erik Blochs henvendelse til Fredningsnævnet aktualiserer også Kommunens ønske om
at finde en løsning på problematikken. Det kan nemlig oplyses, at Kommunens mulige
løsning på problemet med at anlægge et 1,5 meter bredt fortov på østsiden af Stations-
v~j rent fysisk vil bevirke, at kørebanearealet vil blive sideforskudt og støde helt op til
fredningsgrænsen mod Grllshlllleme.



Side 2/2

• Kommunen vil selvfølgelig sørge for tildækning af forstærkningen på skråningen igen
med jord og beplantning, så fredningsarealet fremstår som i dag helt til frednings-
grænsen .... "

"Grushulleme" er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. juli 1049, hvorefter
"arealet skal henligge i sin nuværende tilstand som uopdyrket græsningsareal, der ikke
må bebygges og ikke uden nævnets samtykke må opfyldes, planeres, pløjes, harves el-
ler beplantes. "

Københavns amt har i skrivelse af27. juni 2006 anbefalet, at der meddeles dispensati-
on til det ansøgte, da dette kun medfører et mindre indgreb i fredningen, og idet der er
tale om en væsentlig trafikforbedring.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-
pensation til den med en sideforskydning af vejen nødvendige forstærkning afskrånin-
gen på det fredede område.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenæ,rnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævq der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sendeen opkrævning på ge-
byret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagmævnet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordnin-
gen kan findes på Naturklagenævrets hjemmeside www.nkn.dk.

• Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladels-
en, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~ fdP~.(j?J~
Hans Chr. Poulsen

formand

--------------- --

http://www.nkn.dk.
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17.05.2006 riM
Slationsvej

Fortov langs Grushullerne
I

tilladelse fra Dragør Kommune

1Dato In;1. Godk.

Kortet må Ikke vldereglves/vlderesælges eller reproduceres uden
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Afgørelser - Reg. nr.: 01105.00

Dispensationer i perioden: 31-05-2007'

01105.00
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Den 31. maj 2007
FRS nr. 7/07 sum

RE6.Nl

Modtaget j
Skov- og Naturstyrelsen

- 1 JUNI 2007

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45853355
Telefax: 45853319

Dragør Kommune
Plan og Telmik
Vej afdelingen
Kirkevej 7
2791 Dragør

J. nr. 05.01.15/vej 7733 - udvidelse af Stationsvej ved "Grushullerne" matr.nr. 129
Store Magleby by.

Dragør kommune har ved skrivelse af 5. februar 2007 fremsendt en ansøgning om dispen-
sation til at foretage terrænændring i forbindelse med vejudvidelse ved matr.nr. 129 Store
Magleby by.
Ejendommen matr.nr. 129 Store Magleby by, kaldet "Grushulleme" er fredet ved overfred-
ningsnævnets kendelse af 12. juli 1949, hvorefter "arealet skal henligge i sin nuværende
tilstand som uopdyrket græsningsareal, der ikke må bebygges og ikke uden nævnets sam-
tykke må opfyldes, planeres, pløjes, harves eller beplantes."

Den 31. juli 2006 meddelte fredningsnævnet dispensation til den med en sideforskydning
af Stationsvej nødvendige forstærkning af skråningen på det fredede område. Sideforskyd-
ningen ønskedes på daværende tidspunkt af hensyn til etablering af et fortov på den østlige
side af Stationsvej .

De har i skrivelsen afS. februar 2007 oplyst følgende:

"Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har anmodet forvaltningen om at viderebearbejde
vejløsningen og herunder at rette fornyet henvendelse til Fredningsmyndighederne, idet
løsningen berører "Grushullerne" mere end hidtil anført. Arbejdet har afdækket, at vejan-
læggets sideareal i form af grusrabat og tilhørende skråningskant 1:2 i alt vil strække sig
op til knap 2 meter ind over fredningsgrænsen på en delstrækning nord for sidevejen Fri-
strands Alle. Grusrabatarealet, 1,o meter bredt, er nødvendigt som vigearel for trafikan-
ter, især de bløde trafikanter, så de ikke risikerer at blive presset ned ad selve skråningen.
Skråningskantenjlyttes dermed længere ind end den nuværende skråning. Vejløsningen i
form af et skitseforslag er forelagt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar
2007, hvor det blev besluttet at fremsende skitsen til Fredningsmyndigheden.

5J.J? - J?t- U::)~2t-

Dragør Kommune skal hermed søge om dispensation for beliggenheden af vejens sideara-
el iform af grusrabat med ændret skråningskant ind på det fredede areal, jf vedlagte skit-
se inklusiv snit visende omtrentligt omfang. Bemærk, at det skraverede areal på skitsen ik-
ke markerer skelgrænse men alene den nødvendige sideforøgelse af asfalten i den valgte
løsning. Asfalten overskrider ikke på noget sted skelgrænsen. Derimod overskrider grusra-
bat samt skråning skelgrænsen i varierende bredde op til knap 2,Ometer på strækningen
mellem svinget Ndr Dragørvej og Stationsvej nr. 43. Fra Stationsvej nr. 43 og sydpå til ek-
sisterende fortov ved nr. 29 overskrides skel-grænse kun af skråningen iform af ændret
skråningsvinkel, helt afhængig af de faktiske lokale forhold i terrænet. "
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Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til at foretage opfyldning, så forstærkningen etableres højst 2 meter inde
på det fredede område.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyt-
teise § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der
videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på geby-
ret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, el-
ler behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Lca\P~
Hans Chr. Poulsen

formand



Sendt til

Miljøcenter Roskilde, ROS 412-00009
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet
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