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Overenskomst af 1/6 1928 (nævn) om fredning af kystnært
område med strand, klit, hede og plantage. Status quo med
off. adgang.

- Kendelse af 24/6 1933 (nævn) om areal- og indholdsmæssig
ændring af overenskomsten.

- Kendelse af 18/6 1934 (nævn) - tilladelse til opførelse af
restaurant.

- Kendelse af 23/5 1935 (nævn) om enkelte ændringer i frednin-
gen.

- Kendelse af 11/1 1936 (nævn) om ændring af kendelsen af 1934.
- Kendelse af 6/10 1953 (nævn) om arealmæssig ændring - ind-

skrænkning.

- Afgørelse af 29.06.95 (nævn 26/95) - t~lladelse til
afholdelse af et musikarrangement Set. Hansaften.

MATRIKEL FORTEG NEL S E

(ajour pr. l / 6 19 28 )
Fredningen omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnumre:

38c Karlstrup By, Karlstrup

Gældende matrikulært kortbilag: af oktober 1947.

Se også REG.NR.: 01055.000,07659.000



REG. NR. 0219.00

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af12.4.1984 (OFN -1960/84) - ændring af nævns

afgørelse af 6.12.83 til tilladelse til opsætning af badebroer.
- Afgørelse af 15.11.1984 (nævn 122/84) - tilladelse til

forskellinge foranstaltninger med får som led i lyngpleje.
- Afgørelse af 9.8.1985 (nævn 102/85) - tilladelse til opsætning

af plankeværk.
- Afgørelse af 18.12.1985 (OFN 593/44-1/85) - stadfæstelse af

nævnsafgørelse af 7.10.85 om afslag vedr. kørsel med motor-
køretøjer til restaurant Trylleskoven.

- Afgørelse af 22.12.1986 (nævn 101/86) - Oplysninger om begræns-
ning af publikums færdsel.

- Afgørelse af 18.5.93 (nævn 6/93) - vedrørende forhold om
~ykling, parkenng m.v.

- Afgørelse af 23.7.93 (nævn 31/93) - tilladelse til afholdelse
af musikarrangementer.

- Afgørelse af 10.8.93 (nævn 31/93) - klage over afgørelse af
23.7.93.

- Afgørelse af 17.11.1993 (nkn 250/93) - stadfæstelse af nævnsafg.
af 23.07.93 vedr. tilladelse til afholdelse af musikarrangementer.

- Afgørelse af 26. august 1994 (nævn 48/94) - Tilladelse til
afholde udendørs koncert.

- Afgørelse at ll. mai 1995 (nævn 26/95) - tilladelse til af-
heldelse af 5 udendørs musikarrangemenrPT.

- Afgørelse af 22/06-95 (nævn 37/1995) - tilladelse til
at afholde et lille musikarrangement •

- Afgørelse af 26/06-95 (nævn 39/95) - tilladelse til
at flytte et planlagt Inllsikarrangement fra den 16. til
den 23. juli 95.

Se også REG. NR.:



•

•

REG. NR. 00219.00

TRYLLESKOVEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afgørelse af 14.03.96 (nævn 9/96) - tilladelse til at
afholde et lille musikarrangement Set. Hans Aften

Afgørelse af 03.04.1997(nævn 14/97) - Tilladelse til at opsætte en
mindre iskiosk på matr.nr. 38c Karlstrup by, Karlstrup.

Afgørelse af 17.11.1997 (nævn 55/97) Tilladelse til anlæg af beachvolley-
bane og pentanquebane.

Afgørelse af 23.12.1998 (nkn-97-111/250-0003) stadfæster fredningsnævnets
aføgelse af 22.12.1997 vedr. modernisering af gældende bestemmelser for
Trylleskoven - ophæver og erstatter - overenskomst af 01.06.1928 tinglyst
09.06.1928 med ændringer tinglyst den 28.juni 1933, 21.06.1934, 29.05.1935,
14.01.1936 og 08.12.1953. Se reg.nr. 7916.00 .

Se også REG. NR.: 7916.00



f .,..,',_ho_'" - 'o,- ,<,,.," --f -------~-~O-l:'-V"V~v .............

!
l
!

•
I

•
!

U D S X R I F T lEG. NR. lI' ~
af

rUL ROdkllQ~ Awt~raadskreds.

Aar 1928 den l. Juni Kl. 4 Em. afholdtes Møde af Frednings-
nævnet bestaaende af Formanden Civildommer P. Buch, det af Amtsraa-
det valgte faste ~edlem Gaardejer J.P.Jensen, Svogerslev, og det lo-
kale Medlem, Lærer o. Morter-sen, Karlslunde, hvor der foretoges
Sagen angaaende Fredning af Karlstrup.

Det bemærkedes, at det af Fredningsnævnet udarbejdede Ud-
kast til Overenskomsten, saaledes som den var vedtaget paa Mødet den
l. September 1927 havde været forelagt saavel Direktionen for Carl-
sen-Langes Legatstiftelse som Bestyrelsen for Danmarks Naturfred-
ningsforening, og efter at der var foretaget nogle mindra af Fred-
ningsnævnet godkendte Ændringer, har nu indgaaet endelig Overens-
komst, der fremlagde s til Fredningsnævnets Protokol og godkendtes
af dette.

Overenskomsten er saalydende:
O v e r e n s k o m s t.

Carlsen-L~ges Legatstiftelse, der ifølge Arveudlægsskøde
af 20. September 1913, tinglæst den 10. Juli 1914, er Ejer bl.a. af
Ejendommen Matr. Nr. 38c af Karlstrup By og Sogn, Thune Herred, Kø-
benhavns ADt, af Hartkorn 3 Skp. 2 Fdk. 2Y2 Alb. og som ønsker at
bevare denne EJendoms Skønhed og LJendomæeligheder til Bedste for
Alme!L~eden, paalægger nævnte ~atr. Nr. 38c af Karlstrup Bv følgende
servitutmæssige Behæftelse:
A. Arealet vil v~re at frede saaledes, at det ikke ma~ bebygges eller

opd~rkes og ej heller beplantes udover, hvad der følger af sæd-
vanlig forstmæssig 3ehandling af den paa GnL~den v~rende Plantage
efter Direktionens nærmere Bestemmelse.

Legatstiftelsen forbeholder sig dog efter nærmere Forhandling
med Danmarks Naturfredningsforening at lade opføre en Bolig for
en Tilsynsførende.

B. Der gives Adgang t11 Arealet for alle og enhver n,ed i ølgende Be-
g;rænsninger:

r
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l) Man maa kun færdes til Fods. Det er ikke tilladt at færdes
med Automobiler, Motorcykler og Hestekøretøjer. Ej heller
maa man ride paa eller trække med Heste eller Cykler, ligesom
løsgaaende Hunde ikke mas medtages.

andet Affald.

2) Badning er tilladt overensstemmende med dertil af
telsens Direktion efter Samraad med Politiet trufne
bestemmelser. •3) Tobaksrygning er forbudt i Plantagen og paa Lyngareale~
der maa ikke etableres Ildsteder og ejheller maa der ha
stes Papir, Konservesdaaser, Flasker eller Flaskeskaar

• 4) Plantagearealet. Af Hensyn til Brand=aren for Plantnin
Lyng maa der ikke slaas Lejr eller indrettes lignende
holdssteder i Plantagen.

• Lyngarealet Nord for Plantagen. Det ovenfor
arealet" nedlagte Forbud gælder
Lyngareal med den Skærpelse, at det her af Hensyn til
og anden Plantagevegetations Bevarelse end
lægge (lejre) sig i Lyngen.

Paa hele det fredede Areal skal
verdenen være fredet, der maa saaledes hverken plukkes e
opgraves Lyng eller andre Planter paa Terrænet, ikke
les Dyr, Fugleæg osv.

Hvis det viser sig, at en stærkt tiltagende
fører et saadant Slid paa Plantevæksten, at denne særegn
tur forringes, Baaledes at der bliver Fare for, at den til
sidst helt udslettes, forbeholder Direktionen sig at ændre
Ordens reglerne med det Formaal, at opretholde den naturlige
Flora og Fauna eventuelt ved Forbud mod at færdes udenfor de
til den Tid nærmere afstukne Pladser, Veje og Stier.

5) 5) Der maa ikke indrettes Parkeringsplads paa Arealet, men i det
det nordvestlige Hjørne vil blive anlagt en Cyklestald.

Til Dækning af Udgifterne ved Tilsynet med trealet
forbeholder Direktionen sig at opkræve en Afgift af Køretøjer
og Cykler, der anbringes paa en Parkeringsplads, der agtes an-

lagt i Nærheden af det fredede Areal, saavel som af Cykler

T
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i den ovennævnte Cyklestald.
6) Med Hensyn tl1 de rorannævn~e og andre Punkter udarbejder

Direktionen e~ter Samraad med Danmarks Naturfredningsfore-
nings Bestyrelse Ordensregler, hvis Overtrædelse vil medføre
Bortvisning og eventuelt Stra~- og Erstatningsansvar over-
ensstemmende med 8traffelovens § 296.

c. Paataleretten med Hensyn til Servitutten tilkommer Danmarks Na-
turfredningsforening eller, hvis denne Forening ophører med
"at eksistere, Fredningsnævnet.

Forandring i eller Ophævelse af Servitutten kan kun ske
ved Fredningsnævnets Kendelse overensstemmende med Reglen i § 18
i Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917 •

Direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelee.
Gammelkøgegaard, den ;1. Marts 1928 •

P. Buch J.P.Jensen o. Mortensen.
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U D S K R I F T
af

tJ0rhandlingSprotoko11en for Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1933, den 24. Juni, afholdt Fredningsnævnet, bestaaende
af den kst. Formand, kst. Civildommer Krarup, Amtsrasdsmed1em, Gaard-
ejer J.P.Jensen, Svogerslev og det lokale Medlem, Lærer V. Mortensen,
Karlslunde, Møde paa Civildommerkontoret i Roskilde, hvor da foretoges

XIII. Ændringer i den paa Matr. Nr. 380 Karlstrup
By og Sogn (Karlstrup Jerne) lagte Frednings-
servitut.

......................................................
Der afsagdes saa1ydende

K e n d e 1 s e :

Den paa Matr. Nr. 38c Karlstrup By og Sogn, lagte Frednings-
,

servitut, tinglyst den 9. Juni 1928, ændres herved i Medfør af § 18
i Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917.
1. saa1edes at et tidligere Vejareal paa 885 m2, som nu er særligt ma-

triku1eret som Matr. Nr. 38ch samoes:eds, udgaar af det fredede Om-
reade og overgaar til Ejernes frie Raadighed;

2. saa1edes at der paa den Nordvest for den nye Landevej København-
Køge liggende Del af det fr~dede Omraade kan indrettes Parkerings-
plads for Motorkøretøjer og Hestekøretøjer, og saa1edes et der paa
et af Politimesteren i Roskilde efter Forhandling med Sjerne og
Danmarks Naturfredningsforening godkendt Sted paa Parkeringspled-
sen kan anlægges Benzintank med Opsynshus efter Tegning og Planer,
godkendt af Danmarks Naturfr2dningsforening. Til delvis Dækning af
Udgifterne til Opsyn med det fredede Omraade kan der af Ejerne op-
kræves en rimelig Parkeringsafgift.

Krarup J.P.Jensen V. Mortensen
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U D S Ir R I l!' T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadekreds.

af

•
I

I

Aar 1934 den 18. Juni Kl. 3 Em. afholdtes Møde af Fred-
ningsnævnet bestaaende af Formanden Civildommer Thygesen, det af Amts-
raadet valgte faste Medlem, Amtsraadsmedlem J.P,Jensen, Svogerslev,
og det lokale Medlem, Førstelærer V. Mortens en, Karlslunde. hvor da
foretoges:

XIII. Sag angaaende Ændring i den pas Matr. Nr. 38c
Karlstrup (Karlstrup Jerne) lagte Frednings-
servitut •

. .
Saben blev gennemgaset og der vedtoges ensstemmigt og afsag-

des saalydende
Kendelse. ~

Den paa Matr. ~r. 38c Karlstrup By og Sogn lagte, den 9.
Juni 1928 tinglyste Fredningsservitut ændres herved i Medfør af § 18
i Lov om Naturfredning af 3. Maj 1917 saaledes:
l. at det tillades Ejer_n af Arealet, Carlsen-Langes LebatstifteÆ e,

der at opføre en TræbYbning, dog pas Vilkaar:
a) at Bygningen opføres paa et af Politimesteren i Roskilde og

Danmarks Naturfredningsforening godkendt Sted,
b) at Bygningen opføres efter en af Danmarks Naturfredningsforenin€

50dkendt Tegning,
c) at Bygningen - paa Basis af forventet Bevilling til at drive

Afholdsrestauration - benyttes til derfra at forhs'ldle Mælk,
Kager, Smørrebrød i Pakker, varme Pølser, 01, Sodavand, Is, Cho-
kolade o.l. samt til Servering, dog ikke af egentlige varme Rtt-
ter. Den Overenskomst, der afsluttes mellem Legatstiftelsen o~
Indenaveren af Restaurationen vil, til Fyldestgørelse af dette
Vilkaar, ikke have Gyldigned forinden den er approberet af Po-
litimesteren.

2. at Kørsel, ogsaa med VOine, til og fra nævnte EY3ning, skal være
tilladt i det Om~ang, hvori det nødvendigt gøres af den deri drevne
Virksomhed.



Det vedtoges endvidere at meddele Legatbestyrelsen. at
Nævnet tillader Opførelsen af en interimistisk Restaurationsbygning.
der dog skal fjernes. saasnart den i Kendelsen omtalte Bygnin& er op-
ført. og under alle Omstændigheder inden Udgangen af indeværende ~ar.

Mødet hævet.
J.P.Jensen V. Mortensen Thygesen

I
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UDSKRIFT

af

tlPrhand11ngsprotokollen for Fredningsnævnet for Rækilde Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 23. Maj blev i Sagen angaaende Ændring 1 den
paa Matr. Nr. 38c Karlstrup (Karlstrup Jerne) lagte Fredningsservitut
afsagt saalydende

K e n d e l 8 e :

Den paa Matr. Nr. 38c Karlstrup By ob Sogn lagte, den
9. Juni 1928 tinglyste Fredningsservitut ændres herved i Medfør af
§ 18 i Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917 saaledes:
l. Der tillægges nuværende og senere Sjere af Matr. Nr. 38a smstds. og

Parceller herfra Vejret til Kørsel og anden Færdsel over den Del af
Matr. Nr. 38c, der ligger vest for Køge Landevej, dels ad en paa

....

Ridset Bil. B. med blaa Farve afmærket Overkørsel, dels ad en noget
sydligere beliggende, paa nævnte Rids med Bogstav c. betegnet Over-
kørsel.

Der skal dog ikke i denne Anledning paahvile Ejeren af Matr.
Nr. 38c nogensomhelst Forpligtelse udover den at taale disse Over-
kørsler, saaledes navnlig ingen Pligt til at anlægge dem eller
holde dem vedlige eller til at anlægge og vedligeholde Udkørslerne
derfra til Landevejen.

\
\2,. Der meddeles Tilladelse til Skelregulering mellem Matr. Nr. 38c og

Matr. Nr. 38am smstds. saaledes at Skellet fremtidig bliver den
nordlige Grænse af den ovenfor nævnte, paaRidset Bil. B. med blaa
Farve afmærkede Overkørsel.

v. Mortensen J.P.Jensen Thygesen
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UDSKRIFT

for Rvskilde Amt5ra&dskre~s.

Aar 1936 den ll. Januar Kl. 3 Em. afholdtes pas Tinghuset
i Roskilde Møde af Fredningsnævnet bestaaende af Formanden Civildom-
mer Thygesen, det af Amteraadet valgte faste Medlem Gaardejer J.P.
Jensen, Svogerslev og det lokale Medlem Førstelærer V. Mortensen,
Karlslunde, hvor da foretoges:

XIII. Sag angaaende Ændring i den paa Matr. Nr. 38c
Karlstrup (Karlstrup Jerne) lagte Frednings-
servitut.

Sagen blev gennemgaaet og der vedtoges enstemmigt og af-
sagdes saalydende

K e n d e l s e :
Den af Nævnet den 18. Juni 1934 afsagte Kendelse angaaende

Ændring i Fredningsservituten ændres saaledes:
l. At der istedet for en Træbygning tillades opført en Pavillon med

tilhørende Garderobe og Toiletter som vist paa den fremlagte Be-
skrivelse og Tegninger.

2. Ved Stranden at opsti~le to smaa Trækiosker anbragt c. 400 m fra
Hovedpavillonen til hver Side for denne.

Der var Enighed om at det meddeles Legatstiftelsen, at Spørg s
maalet om Udskænkning af stærke Drikke afgøres af Overbevillingsnæv-
net og saaledes ikke henhører under Fredningsnævnet, samt at Forhand-
ling fra Kioskerne formentlig kræver Handelsministeriets Tilladelse.

Der var endvidere Enighed om at det udtales overfor Legat-
stiftelsen, at Nævnet efter den Anledning Sagen giver mener at burde
meddele, at man vil nære Betænkelighed ved at gaa med til yderligere
Ændringer i Fredn1ngsservitutten, saafremt Ønske derom maatte blive
fremsat, angaaende videregaaende Paabygning eller i det hele taget
Foranstaltninger, som medfører Yorandring i det fredede Areals Karak-
ter.

Sagen sluttet. Mødet hævet.

V. Mortensen J .P.J ens en Thygesen

• T
I
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ekellet til aatr. Are 'B-b at ~arlstrupc
Som begrundelse tor AftBodningen anføree, at der geD-

nem 4e eeneste Ir er sket en ret oatattende beb,ggelse af
arealerne Yest for det har ~andlede oarAde, at der er

og bebyggelse
planlagt Udst,kning!at en del at det aod Te.t tilgransende
areal matr" nr. J8.a at ~arlstrup, at deUe areal .4 godt
.om ikke benTttes af publikua, såledea at en bebyggelse Til
harmonere med landskabet, hvorhos legatat1tteleen har pAp.-
get, at den Ted i ain tid at trede .atr. nr. ,5-0 uden Te-
derlag har bragt et .tort økonomisk ofter 1 fredning.sagen.
t~en€Bte.

Danmark. naturfredningsforen1ng har bedt tredninge-

•
navnet om at imødekomme andrasendet •

• atr. nr. 38-c at Karlstrup b, og sogn er i heDhold
til oTerfredningSDæTnet. bekendtgørel.e at 11/' 1941 inddra-
let under den samlede naturtredn1ngsplaa for Karls11ll1de-
Karlstrup kOmJl1lJ1epmen oTerfredningellæTnet har llIl.der'117
1953 meddelt, at det vil lade arealet udgå af fredning.pla-
aen Tedrørende Kebenhayn8egne~, dog med forbehold af, at
Oarlsea-Lange. legatstittelse godkender en eventuel adatyk-
n1ngsplaa samt husenes udseende og be11ggeDhed.

Den 6/10 195' er besigtigelse.forretning og tred-
n1ngsmede afholdt, under hvilket Karlslunde-Karlstrup sogne-
rAd har anbefalet, at andragende~ imødekomme ••

~redn1ngsnæ.net yedtog 1 henhold til 4e af andrage-
ren anførte grunde at be.temme, at det anførte areal r.laze-
res af den på Ilatr. nr. 38-0 af Karlstrup den 9/6 1928 ting-

lyste tredn1ng ••• rT1tut, således som den er ændret yed keD-
deleer tinglyst henholdsvis den 28/6 19~', 21/6 1934, 29/5
19'5 og 14/1 19'6, dog med de1 for~eho14, at Oarlsea-Laagea
legatst1tie1se godkendor en eventuel ujst,kningsplan .~t
udeeende og ~eliggenhed af de på arealet epførte huse.

T h i b e s t e II l! e .1

Den p~ matr. lU'o ,&-O ~ Karlstrup by og sogn lagte,

•
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• forhendlingsbogen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreda a.T.
====&

Ar 1953 den 6' oktober bIeT 1
nr. 54/1951 (gl. nr. XIII). Sag angå.na. ændring i den på aatr.

nr. 35-0 Karlstrup lagte fredninge-
eerTitut (Karlstrup Strandpark)

att&gt sålydende
k e n d e l Il e.

Ved ekr1Te1se af 29/10 1951 har hø~esteretBeagf.rer Teiet
for C~rlsen-Langes legatst1ftelee anmodet fredningsnævnet om, at
en del af metro Dr~ ,8-0 at Karlstrup by og sogn, tilhørende DæTnte
legetet1fte1eet hvilket matro nr. 1t.lge oTerenø~omst at ,~, 1928,
tinglyst den 9/6 1928, er fredet sålede., at det ikke aå bebygges
eller opdyrke. a. T., mA udgå at tredningsserTitutten.

Det areal, som legatetiftelsen .asker skal .cg! at det fre-
dede areal, er beliggende Test for hOTedTeJ 2 0& syd for Karlstrup
~oseTe~ og øst for matr. nr. )B-eb, ,s-ec, )B-eg, )8-ehs )&-d t,
'&-d., 38-dr, ,8-dq og ,8-dk af Karlstrup o~ begrænse. derefter af

ad Still. J. nr. i'!J -Z,;., . I ~

•



den gii 1928 '1ng17ste frb~~ ••6rT~tut ..~t' børYed i a.lfar
af § 18 i 10T OJI naturfredning af 7/5 19'7 alled••t d Bf elen...1
af matr1kel~er.t, elerer beliggende Teet tor hOTedTe~ 2t adglr
.t areal \egreneet .od nord af ~arlstrup .oseT.~ Ol aod Teet og

s1el af .atr~ nr. ,e-e~, ,&-eGt ,s--eg, ~h., '&-4 t , ,8-4st 38-41',

'8-d~, 'e-dk og ,e-b af X~rlatrup b1 og sogn, dog på ~et1nge18.
af, at eTentuel adstykniftgepl811 samt husene. adseend. og beliggen-
hed gonkendes af CerlseaeLanges legatstiftel •••

leMartin ,Tenseno I.e.ge Sohmidt. 0..01e e •••

__________ 000---------

Udskriftens rigtighed bekræftes.

I
lREDNIlfGswrVIF''r FOR ROSKILm AKTSRJ. .)SlffiIm K.V.,den tf ki) 19 J3.

( )ClJ1L,ud
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00219.00

Dispensationer i perioden: 12-04-1984 - 23-12-1998



OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. o~-'S .00
Amaliegade 7 gh/v f
1256 København K
Telefon ••••

01-133638

Solrød kommune
Undervisnings- og kultur forvaltningen
Solrød Center l
2680 Solrød Strand

Dato: 12. april 1984

J. n~: J.nr. 1960 5/84

Ved afgørelse af 6. december 1983 har fredningsnævnet for Roskilde
amts fredningskreds i medfør af maturfredningslovens § 46 afslået at meddele
dispensation til opsætning af 2 eller 3 badebroer ved stranden ud for den
fredede Karlstrup strandpark.

Denne afgørelse har kommunen påklaget til over fredningsnævnet med
påstand om, at broerne tillades. Ønsket herom begrundes med, at strandparkens
mange badegæster de sidste par år har været stærkt generet af brede bælter af
ildelugtende tang. Dette vil i nogen grad kunne afhjælpes af badebroer. Broerne
skal alene opføres i en enkelt trækonstruktion med en længde på 21 m og med en
højde på ca. l m over vandet. Broerne vil blive nedtaget uden for badesæsonen.

Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har under sagen
udtalt sig imod etablering af broerne inden for netop dette ubebyggede område
ud mod Køge bugt, dels ud fra landskabelige hensyn, dels fordi broerne næppe
vil være egnede til at mindske generne væsentligt. Endelig har Hovedstadsrådet
fremhævet, at den grønne kile, hvori strandparken er beliggende, er udpeget
som biologisk spredningskorridor, hvorfor anlæg her bør undgås. Subsidiært ønskes
2 broer anbragt ved henholdsvis ejendommens nordlige og sydlige skel.

Overfredningenævnet har foretaget besigtigelse i sagen og forhandlet
med de interesserede parter.

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:
Under hensyn til områdets karakter og til, at Karlstrup strandpark i

sin tid er fredet bl.a. som offentligt opholds- og badeareal - hvortil det efter
det oplyste er stærkt benyttet - samt til broernes beskedne udformning, og den
brug, der forventes gjort af dem, finder over fredningsnævnet ikke helt tilstrækkeli
grund til at modsætte sig, at de ønskede badebroer opsættes. Over fredningsnævnet
meddeler herefter for sit vedkommende tilladelse til i perioden 15. juni til
l. september at opsætte 2 badebroer som ansøgt med en placering så tæt ved

•
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ejendommens to skel som praktisk muligt. Under hensyn til d~n tvivl, der fore-
ligger med hensyn til broernes effekt bl.a. i forhold til tanggener meddeles
tilladelsen alene for en treårig periode, hvorefter spørgsmålet om broernes
forbliven herudover til sin tid må forelægges fredningsnævnet.

I sagens behandling har deltaget 7 af overfredningsnævnets medlemmer.
Afgørelsen er truffet enstemmigt.

aL~
G~H~rmann

viceformand
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Retten i ~Bge
Niels Juelsgade 6
4600 Kege
tlf. oJ-651068

REG. NR.oRlgro Dato 15.1L198~
122/1984Jour. nr.

Solrød KOmmune
Undervisnings- og kultUfafdelingen
Solrød Center l
2680 Solrød Strand

Ved skrivelse af 7. september 1984 har kommunen ansøgt om fred-

ningsnævnets tilladelse til al foretage forskellige foranstaltninger med
tt henblik på en afgrænsning med fnr som et led i lyngplejen for lyngarea-

lerno i den nordlige del af Trylleskoven.
Ejbndum~en er omrattet af Ftedningsoverenskomst af l. juni 1928,

ligesom ejendommen efter det oplyste er omfattet af naturfredningslovens
§ 46.

1 den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af na-

turfrednin~slovens § 34, stk. l, og § 46, stk. 6, den ansøgte tilladelse,

d.v.s. tilladelse til etaolering af hegn, opførelse af et læskur og frem-
førelse af el- og vandladninger m.m. i overensstemmelsB med den nærmere
beskrivelse i kommunens skrivelse nf 7. september 1984 •• Tilladelsen meddeles forløbig for et tidsrum af 5 år Fra dato.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

Tilladelsen kan af fotak~llige myndigheder Dg institutioner på-
klages til over fredningsnævnet ~ndBn 4 uger. Tilladelsen må ikke udnyttes
far klagefristens udløb.

Ju 3lWo"



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT '

REG. NR.
Adr ••• :

Dommerkontoreti Køge,
Niels Juelsgade6,
4600 Køge - Tlf.(03)65l068

GE~~PART
til orientering

Solrød kommune, ~ ''} f:'':,J~ r.::
~ l , .'

Undervisnings- og kulturforvaltningen,
Solrød Center l,
2680 Solrød Strand.

Ejendom: restaurant Trylleskoven,
beliggende Karlstrup Strand.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/269-6

oS2JS.oo
D~o 9. august 1985
""!Jr. '!r. FS l o 2 /8 5

Ic:.. Jp1j.
~. Y;'

f4n':tr- tf
Itr

Ved brev af 2/7 1985 har De ansøgt om fredningsnævnets til-
ladelse til, at der opføres en ca. 2,0 meter høj indhegning i trykimpræg-
neret træ på ca. 6 x 12 meter langs restaurantens vestlige side.

komst af l. juni 1928 og af naturfredningslovens § 46.
Baggrunden er, at arealet er omfattet af fredningsoverens-

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 34, stk. l, og § 46, stk. 6, at det byggeri,----~
der er nævnt foran gennemføres i overensstemmelse med det i ansøgningen
an førte.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.
Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr.

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, S og 6,og f 58, stk. l, 3, 5 og 6:
Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over

tilladelsen. Klageberettigede er:
Et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstadsrådet.og Oan-

tt marks Naturfredningsforening.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klage fristen er udløbet.

Ju 304-2e



Hvis nOQen af de klaqeberettigede klager til over fredningsnævnet inden

klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre over fred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra
overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år
fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med ~enlig hilsen
rL~
Knud Olsen

•
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, OVERFREDNINGSNÆVNET Amaliegade 7 BJ/ic
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Restauratør Egon Skov
Trylleskoven
Karlstrup Strandkant
2680 Solrød Strand

Dato: 18.12.85

J. nr.:
593/44-1/85

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har den 7. oktober 1985
meddelt afslag på Deres ansøgning om tilladelse til, at gæster til restau-
rant "Trylleskoven" kører i motorkøretøjer til restauranten og parkerer
ved denne.

Denne afgørelse har De indbragt for overfredningsnævnet med påstand om, at
der meddeles tilladelse som ansøgt, eventuelt på nærmere fastsatte vilkår.

Matr.nr. 38 ~, Karlstrup, er fredet ved deklaration af l. juni 1928 med of-
fentlig adgang, men med forbud mod bl.a. kørsel med motorkøretøjer. Herfra
er der ved tillægskendelse af 18. juni 1934 i forbindelse med etablering
af kiosk m.v. dispenseret til kørsel i det for virksomhedens drift nødven-
dige omfang, d.v.s. for leverandører til kiosken (restauranten) samt den-
nes personale.

Overfredningsnævnet ,har den 18. april 1977 med visse yderligere vilkår
stadfæstet en tilladelse fra fredningsnævnet til, at der på ejendommen ved
restaurationsbygningen anlægges en parkeringsplads til 8-10 biler alene til
brug for restaurationens personale og leverandører. Det fremgår af over-
fredningsnævnets afgørelse, at det fredede område i overensstemmelse med
fredningsbestemmelserne i videst muligt omfang bør sikres mod uvedkommende
kørsel og parkering.

Det fremgår af sagen, at Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening
over for fredningsnævnet har udtalt sig imod, at der gives tilladelse til
bilkørsel og parkering ved restauranten, hvorimod Solrød kommune på visse
betingelser har kunnet gå ind for en tilladelse.
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I Deres klageskrivelse har De bl.a. henvist til, at det af økonomiske grun-
de ikke er tilstrækkeligt at holde restauranten åben i sommerhalvåret. Det
er nødvendigt at kunne drive Restaurant Trylleskoven som en helårsforret-
ning, .således at restauranten i vinterhalvåret kan tilbyde f.eks. selskabs-
arrangementer. Dette er imidlertid efter Deres mening ikke muligt i dag,
da adgangsvejene er uacceptable for selskabsgæster, bl.a. fordi bilkørsel
til restauranten ikke er tilladt for gæster. Såfremt der kan gives tilla-
delse til bilkørsel, er De villig til at medvirke til de nødvendige prakti-
ske detaljer, som kan sikre, at bilkørsel kun sker i restaurantens åbnings-
tid.

Over fredningsnævnet skal udtale:

•
Fredningsdeklarationen af l. juni 1928 bestemmer bl.a., at færdsel på are-
alet kun må ske til fods. Enhver form for kørende færdsel er forbudt. Fra
dette forbud er gjort undtagelse ved tillægskendelse af 18. juni 1934 ale-
ne for kørsel til og fra restauranten i det for virksomhedens drift nød-
vendige omfang. Herudover har overfredningsnævnet den 18. april 1977 til-
ladt anlæg af en mindre parkeringsplads ved restauranten udelukkende til
brug for leverandører og personale.

r'

En tilladelse til, at også gæster til restauranten må køre i bil til re-
stauranten, vil medføre en væsentlig forøgelse af den kørende færdsel over
arealet og vil gøre det nødvendigt at anlægge en større parkeringsplads i
tilknytning til restauranten. Da der ikke foreligger noget projekt til,
hvorledes adgangsveje og de fornødne parkeringspladser tænkes anlagt eller
oplysninger iøvrigt om, hvorledes parkeringen tænkes reguleret, finder
overfredningsnævnet ikke på det foreliggende grundlag at kunne tage stil-
ling til, om der i medfør af naturfredningslovens § 34 kan meddeles dis-
pensation fra bestemmelserne i fredningsdeklarationen om forbud mod auto-
mobilkørsel m.m. på matr.nr. 38~, Karlstrup, eller om sagen må behand-
les efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

Fredningsnævnets afgørelse af 7. oktober 1985 stadfæstes derfor.

I afgørelsen har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgørelsen
er enstemmig.

M~~enl~. h Olsen
(/ ~ /
v _ Ij/dl/~./'Bent Ja Dosen

vice formand



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSK!LOE AMT

REG.NR. o2)\g ,00
O~O 22. december 1986

Ad r... :
DorntNrkohlortt I K..
Ni", JUlIllpdt 6
4600 Klø •• fif.; (031 651068

Jour. nr. ES lO) 186

Herr
Freddie Andresen
Nordmarksvej 21

" .
I

Karlstrup
2690 Karlslunde.

Hoveoatadsrådets j.nr.: 271-269-6.
Danmarks NaturrrednlngsforeningG J.nr.: 86-11-Zo-f-hck-269.

Ved brev af 4. septembor 1986 har De rettet forespørgsel

til fredningsnævnet om begrænsning af publikums adgang til det 7,7 ha
store indhegnede areal i Trylle~koven, der er fredet i henhold til

overenskomst ef l. juni 1928.

Det er oplyst, al. de bar overtaget fåreforpagtningen på
arealet.

Sagen har været forelagt for Solrød kommune, der i skri-
velse af a. oktober har meddelt, at den kBn støtte tanken om at for-
mene publikum adgang til det indhegnede areal efter mørkets frem-
brud, Bamt forbyde færdsel af hunde indon for dette. Endvidere her
kommunen foreslået, el der ved større arrangementer søges om tilla-
delse hOB kommunen.

Hovedstadsr~det og Danmarks Naturfredningsforening har
tilsluttet sig kommunens synspunkter.

N~vnet kan henholde sig hertil. ~.AJ'.

Med venlia h~lsen
~ Knud Olsen
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•
Overenskomst af 1/6 1928 om fredning af

TRYLLESKOV-OMRADET
i Solrød kommune .

Det fredede område omfatter også areal vest for Karlstrup Strand-
vej (i hovedsagen parkeringspladsen).

I .
Skov- og Naturstyrelsen er af 'den opfattelse, at hovedformålet
med fredningen er/var bevaring af
- en forstmæssigt drevet mindre plantage og væsentligst
- lyngarealet nord for plantagen og mellem landevejen og kysten,

således, at den naturlige flora og fauna som den var i 1928
bevares.

I den forbindels~ må det formodes, at ordet "Plantagevegetations"
på side 2, næstsidste linie skal være "Plantevegetations~.

Med henblik på formålet kan der således ikke være noget- til hinder
for afgræsning af lyngarealet, den nødvendige hegning og de for-
holdsregler der er nødvendi~e for at holde hegningen funktionsdyg-
tig.

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Hørsholm, den 17/9 1987
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Ny adresse:

Jernbanegade 7
4600 Køge

o.!~22. B LIg U st 199 1
Jour. nr. F~~

Stov- og re1Aen
Adresse:
Dommerkontoret iKflIe
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (63) 651068 2 3 AUG. 1991

Herr forpagter
Steen Normann
Restaurant "Trylleskoven"
Karlstrup Strandkant
2680 Solrød Strand .

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 38 ~ Karlstrup by, Karlstrup
beliggende vjTrylleskoven.
Solrød kommunes j.nr.: akr-132.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/269/1-91.

Ved brev af 3. april 1991 har Solrød kommune meddelt fredningsnævnet,
at De ved skrivelse af 18. januar 1991 havde ansøgt om tilladels~ til
kundekørsel ad den anlagte grusvej fra Køgevej til restaurant Trylle-
skoven samt tilladelse til parkering på den i forbindelse med restau-
rationen anlagte parkeringsplads.

Ejendommen er ved deklaration af 1. juni 1928 fredet. Efter deklara-
tionen må færdsel kun ske til fods. Herfra er dog ved tillægskendel-
se af 18. juni 1934 i forbindelse med etablering af kiosk m.v. dispen-
seret til kørsel i det for virksomheden nødvendige omfang, d.v.s. for
leverandører til kiosken (restauranten) samt dennes personale, og
Overfrednignsnævnet har den 18. april 1977 meddelt tilladelse til an-
læg af parkeringsplads alene til brug herfor.

iD Under et møde den 12. august 1991 har De nærmere redegjort for pla-
nerne, der alene vedrører perioden 1. oktober til 31. marts.

~jo Roskilde Amt og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod
~~ en tilladelse, som Solrød kommune har kunnet gå ind for.
~f)

.~='Den 18. december 1985 har Overfredningsnævnet stadfæstet et afslag
lIiZ-$ ..."ri på en lignende ansøgning.s:: ow_....o _
S I ZC ;> (/) i;.::'o ....~ ~ ~ ~
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tt Et af nævnets medlemmer finder, at en tilladelse ikke vil stride i-
mod fredningens formAl, medens nævnets øvrige medlemmer i overens-
stemmelse med det tidligere afslag finder, at en tilladelse vil med-
føre en væsentlig forøgelse af den kørende færdsel og som følge der-
af være i strid med formAlet ved fredningen.

Der findes herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele den
ansøgte tilladelse.

4t Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger påklages til Overfred-
ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

~Knud Olsen

hilsen

e
e
e



REG. NR. 2.. \ C).O O

FREDNI1VGS4'AlEV1VET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

TeIeløa 53651868

Deu 18. DUti 1993
FS6/93

ROSKILDE AMT
Åben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 38 ~ Karlstrup
beliggende Trylleskoven, Solrød.
Roskilde amt, åben land afdelings

by, Karlstrup

j.nr.: 8-70-53-4/269/1-91.

på et møde har fredningsnævnet drøftet adgangs- og parke-
ringsforholdene i Trylleskoven, der er omfattet af frednings-
kendelse af 1. juni 1928. Drøftelsen skete med udgangspunkt i
oplæg fra Roskilde Amt og Solrød kommune.

Der var enighed om, at cykling på arealet ikke bør tillades
og at konsekvensen er, at kun cykelparkeringen ved indgangen
fra Karlstrup strandvej etableres. Det godkendtes, at den ek-
sisterende bom ved vejen flyttes, idet ansvaret for aflåsning
påhviler forpagteren af restaurant Trylleskoven. Afgrænsnin-
gen langs tilkørselsvej en bør ske med natursten og tilladel-
sen fra 1977 til parkeringsplads for 8-10 biler opretholdes,
idet vendepladsen ikke må blokeres.

Der var endvidere enighed om at tillade en udvidelse af re-
staurationens plads til udeservering, såfremt den afskærme s
med et bælte af rosa rogusa.

Egentlige træningsruter for motionsløbere kan ikke acceptes.

Der tillades et mindre antal musikarrangementer efter ansøg-
ning, der fremsendes fra forpagteren via kommunen.

Endelig udskød nævnet spørgsmålene om skiltning, indtil nyt

;ui SN \2.. l '/"b - ~o 2 S
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forslag med hensyn til udformning og antal fremkommer.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturfredningslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

bJklJi(~



REG. NR. 2. \ 0 ,C)O

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
Telefax 53 65 64 96

Den 23/07-93
FS3l/93

ROSKILDE AMT
iben land afdelinqen,
Køgevej 80
4000 Roskilde.

Vedr. matr. nr. 38 c Karlstrup by, Karlstrup -tt Trylleskoven, Solrød strand.
Deres j. nr. 8-70-53-4/269/1-91.

I fredningsnævnets skrivelse af 18. maj 1993 er det bl.a. an-
ført, at fredningsnævnet ville tillade et mindre antal musik-
arrangementer efter ansøgning, der skulle fremsendes fra for-
pagteren af restauranten via Solrød kommune.

Med henblik på at søge at skabe en ordning, som skulle være
rimelig enkel at administrere, har fredningsnævnet fundet det
hensigtsmæssigt dels at præcisere, hvor mange musikarrange-"
menter fredningsnævnet vil give tilladelse til, dels at fast-
lægge en procedure for ansøgning om tilladelse til afholdelse
af sådanne musikarrangementer.

Fredningsnævnet fastsætter på denne baggrund følgende ret-
ningslinier:

1) Der kan hvert år hØjst tillades 5 udendørs musikarrange-
menter.

2) Der kan enten ansøges årligt for samtlige arrangementer
under et med angivelse af dato for de enkelte arrangemen-
ter eller ansøges for hvert enkelt arrangement ligeledes

~ med angivelse af dato.

"vfIlJømfnlsterlet, ~.nr. SN l2. I (/3 - O"2.3
2 6 JULI 1993

~Kt.nr. 3
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3) Ansøgning sendes af forpagteren via kommunen med dennes
indstilling direkte til fredningsnævnet.

4) En samlet ansøgning skal være fredningsnævnet i hænde se-
nest 14 hverdage før første arrangement og ellers senest
14 hverdage før de planlagte arrangementer, såfremt der
søges enkeltvis.

5) Såfremt det kan dokumentere s , at et tilladt arrangement
aflyses, kan der med samme frist som nævnt i punkt 4 søges
om at afholde et andet arrangement.

ta 6) Opstilling af eventuel scene må tidligst ske dagen før det
enkelte arrangement, og scenen skal fjernes senest dagen
efter.

Fredningsnævnet vil tage stilling til sagen hurtigst gørligt
efter modtagelsen af ansøgningen/ansøgningerne.

Fredningsnævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem
af nævnet ville tillade 7-8 arrangementer årligt.

Følgende fremgår af· naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,.

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet .

•
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

MAwuTOft-Nielse~
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FREDNINGSNÆVNET
FORROSKlWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

T~lef91l53 651.0 6R
Telefax 53 65 64 96

Den 10/08-93
FS31/93

NATURKLAGENÆVNET
Vermundsgade 38 B
2100 København ø. GENPART

til orientering

Vedr.: Trylleskoven - matr. nr. 38 c Karlstrup by, Karlstrup.

I skrivelse af 6. august 1993 - modtaget her den 9. august
1993 - har Grundejerforeningen Trylleskoven påklaget nævnets
afgørelse af 23. juli 1993 vedr. det tilladte antal musikar-
rangementer ved restauranten i Trylleskoven.

I den anledning fremsendes sagens akter, herunder udskrift af
nævnets forhandlingsprotokol for den 22. marts og 7. april
1993.

• Afgørelsen af 23. juli 1993 er en præcisering af den afgørel-
se om bl.a. dette emne, der indeholdes i nævnets skrivelse af
18. maj 1993. Afgørelsen af 18. maj 1993 er ikke påklaget.

Under hensyn til det ønskelige i at etablere en fast ordning
såvel vedr. ansøgningsproceduren som vedr. det antal arran-
gemneter, der kunne tillades, fandt nævnet det hensigtsmæs-
sigt at foretage den påklagede præcisering.

Uanset at der er tale om en præcisering af afgørelsen af 18.
maj 1993, er det fredningsnævnets opfattelse, at der er tale
om en afgørelse, som kan påklages særskilt, selvom afgørel-
sen af 18. maj 1993 ikke er påklaget •

•
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De myndigheder, foreninger og personer, der har fået tilsendt
genpart af afgørelserne af 18 •.maj og 23. juli 1993, har fået
tilsendt genpart af dette brev.

Med venlig hilsen

&~



NATURKLAGENÆVNET REG. NR. f.!~d,~e~B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

17. november 1993
J.nr. 151/250-0003
AMK

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredningen af

Trylleskoven til afholdelse af musikarrangementer.

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 18. maj 1993 meddelt
tilladelse til et mindre antal musikarrangementer i forbindelse med
den eksisterende restaurant "Trylleskoven" i Trylleskoven. Til-
ladelsen er meddelt som en dispensation fra fredningsoverenskomst af
1. juni 1928 om fredningen af arealer ved Trylleskoven.

I en ny afgørelse af 23. juli 1993 præciserede fredningsnævnet sin
tidligere afgørelse, således at der hvert år højst kunne tillades 5
udendørs musikarrangementer. Desuden fastlagde fredningsnævnet en
procedure for ansøgning om tilladelse til afholdelse af sådanne
musikarrangementer. Grundejerforeningen "Trylleskoven" har i brev af
6. august 1993 påklaget fredningsnævnets afgørelse .• Trylleskoven, der er beliggende ud mod Køge Bugt, er omfattet af en
fredningsoverenskomst af 1. juni 1928. Formålet med fredningen har
været at bevare ejendommens skønhed og ejendommeligheder til bedste
for almenheden. Arealet må således ikke bebygges eller opdyrkes.
Færdsel må kun ske til fods og medfører tiltagende færdsel slid på
plantevæksten, således at den udslettes, kan adgangsreglerne skær-
pes.

I 1934 meddelte fredningsnævnet tilladelse til, at der på arealet
kunne opføres en træbygning på visse nærmere angivne vilkår. I 1936
ændrede fredningsnævnet kendelsen, således at der i stedet for en
træbygning blev tilladt opført en pavillon med tilhørende garderobe-MIIJømfnlsterlet, J. nr. SN \ 1.. \ \ l '=:> - o O '2 ~

2 3 NOV. 1993
'Akt. nr. 9,
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og toiletter. Pavillonen ligger til grund for den idag eksisterendere restaurant "Trylleskoven" .

Grundejerforeningen har påstået fredningsnævnets afgørelse ændret,
således at der gives mulighed for afholdelse af flere musikarrange-
menter. Det er herved anført, at afgørelsen er for restriktiv og at
den vil kvæle et sundt og positivt initiativ.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de i sagen
interesserede har deltaget samtlige Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Af fredningen fremgår det, at formålet er at bevare arealets skønhed
~ og karakter. Det fremgår ligeledes, at man ved tilladelsen til

pavillonen herefter ikke ønskede yderligere ændringer, der kunne
medføre forandringer i det fredede områdes karakter. Adgangsfor-
holdene til restauranten er yderst begrænsede og enhver etablering
af fast scene må siges at være i strid med fredningen.

Oplevelserne af et fredet områdes landskabelige værdier vil kunne
forringes væsentligt, hvis arealerne bliver anvendt til aktiviteter,
der er fremmede for et fredet område, såsom musikarrangementer.

Naturklagenævnet finder efter omstændighederne at kunne stadfæste
fredningsnævnets dispensation til afholdelse af 5 udendørs musikar-
rangementer med de vilkår, der fremgår af fredningsnævnets afgørel-
se, dog således at dispensationen kun vil være gældende for sæsonen
1994.

på N~~;t~.:gne
Anne Merete K~--

Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Den 26/08-94
FS 48/94

Solrød Kommune
Teknisk Administration
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Ejendom: Matr. nr. 38 c Karlstrup by, Karlstrup -
beliggende Trylleskoven, Solrød Strand.

I skrivelse af 12. august 1994 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom fremsendt en ansøgning fra Sydkystens Jazzklub
om fredningsnævnets tilladelse til at afholde en udendørs
koncert, såfremt vejret tillader det, ved restaurant Trylle-
skoven lørdag den 3. september 1994 i tidsrummet fra kl.
17.00 til °klo 24.00.

Ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst af 1. juni
1928 med senere ændringer.

Fredningens formål er at bevare ejendommens skønhed og ejen-
dommeligheder til bedste for almenheden. Med henblik på beva-
relse af arealet er der fastsat forskellige begrænsninger med
hensyn til de aktiviteter, der må finde sted på arealet -
herunder afholdelse af udendørs musikarrangementer.

Under hensyn til at fredningsnævnet i sit brev af 23. juli
1993 generelt tilkendegav, at der kunne forventes meddelt
tilladelse til 5 udendørs musikarrangementer i sommerperioden
1994, og til at nævnets tilladelse i skrivelse af 20. juni
1994 kun omhandler 4 arrangementer, tillader fredningsnæ~et
herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
den omtalte koncert afholdes.

e, Fredningsnævnets
Miljøministenet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 'l\\/~-O O 'l~
Akt. nr. \0

afgørelse er enstemmig.

:r.t1.B.
::P. Q..1{/6- iJf'l
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen .• En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

•
Med venlig hilse~

JiJdilLUiA
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,e FREDNINGSNÆVNET

FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 26/95

Den 31/05-95

Solrød Kommune
Teknisk administration
Solrød Center 1
Postbox 150
2680 Solrød Strand .

GENPART
til orientering

• Beliggende: Matr. nr. 38 ~ Karlstrup by, Karlstrup
beliggende Trylleskoven, Solrød Strand.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-53-4/269/1-91.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0111-243.

I skrivelse af 15. maj 1995 har De som ejer af den ovennævn-
te ejendom fremsendt en ansøgning fra forpagteren af restau-
rant Trylleskoven om tilladelse til afholdelse af 5 udendørs
musikarrangementer i sommeren 1995.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 1. juni
1928 med senere ændringer. Formålet med fredningen er at be-
vare ejendommens skønhed og ejendommeligheder til bedste for
almenheden. Med henblik på bevarelse af arealet er der fast-
sat forskellige begrænsninger med hensyn til de aktiviteter,
der må finde sted på arealet - herunder afholdelse af uden-
dørs musikarrangementer.

Naturklagenævnet har i en den 17. november 1993 truffet afgø-
relse blandt andet udtalt:

"Oplevelserne af et fredet områdes landskabelige værdier vil
kunne forringes væsentligt, hvis arealerne bliver anvendt til
aktiviteter, der er fremmede for et fredet område, såsom mu-
sikarrangementer.

A O \ 'l., \ \ I?:J - 00 'J.. ~
\ \
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Naturklagenævnet finder efter omstændighederne at kunne stad-
fæste fredningsnævnets dispensation til afholdelse af 5 uden-
dørs musikarrangementer med de vilkår, der fremgår af fred-
ningsnævnets afgørelse, dog således at dispensationen kun vil
være gældende for sæsonen 1994."

Ved telefonisk henvendelse til Naturklagenævnet er det op-
lyst, at sidstnævnte bestemmelse først og fremmest har haft
til formål at fremskynde en modernisering af fredningsbestem-
melserne, således at dispensation til senere musikarrangemen-
ter ikke er udelukket.

Kommunen har udarbejdet en forvaltningsplan for Trylleskovom-
rådet. Det er tanken, at planen, der blev drøftet på et møde
den 16. januar 1995, hvortil myndigheder og interesserede
foreninger var indbudt, skal danne grundlag for fremsættelse
af forslag til revision af fredningsbestemmelserne.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod en dis-
pensation, medens Roskilde Amt har anbefalet det ansøgte.

Et af nævnets medlemmer finder, at en dispensation vil være i
strid med fredningens formål om bevaring af de landskabelige
værdier, og vil derfor afslå anmodningen.

Nævnets øvrige medlemmer, som lægger vægt på, at der arbejdes
med en modernisering af fredningen, finder, at anmodningen
bør imødekommes, idet musikarrangementerne ikke på afgørende
måde ses at være i strid med fredningens formål.

Der træffes herefter afgørelse i overensstemmelse med fler-
tallet, således at nævnet tillader, at der i 1995 afholdes
følgende musikarrangementer:

02.07 Beach Boys Show samt Dinner Music
07.07 Mexican Day
16.07 Jazz musik
30.07 JAM SESSION med 3 Jazz orkestre.
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For så vidt angår arrangementet den 5. juni er ansøgningen
indkommet så sent, at klagefristen ikke er udløbet på tids-
punktet for arrangementets afholdelse.

Det er en forudsætning, at scenen tidligst opsættes efter-
midddagen før et arrangement og nedtages dagen efter.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelse~.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Med venlig hilsen

iIJ:ktJ111M



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Kogt'
Jernbant'gade 7, ~600 Kuge

Telefon 53 6510 68:-
FS 37/1995

Den 22/06-95

Grundejerforeningen Trylleskoven
v/Vagn Jensen
Engstien 8
2680 Solrød Strand

Ved brev af 21. juni 1995 har De anmodet om tilladelse til at
afholde et lille musikarrangement uden egentlig scene (dæmpet
musik) ved restaurant Trylleskoven i forbindelse med afbræn-
ding af Skt. Hansbål.

Arealet er omfattet af fredningsoverenskomst af 1. juni 1928
med senere ændringer.

Ansøgningen har været forelagt for Roskilde Amt, Solrød kom-
mune og Danmarks Naturfredningsforening. Medens amtet og kom-
munen ingen indvendinger har haft, har naturfredningsfor-
eningen udtalt, at man i lyset af den verserende fredningssag
henstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at ingen af nævnets med-
lemmer har indvendinger imod arrangementet. Da klagefristen
imidlertid er 4 uger, er det en forudsætning for arrangement-
ets afholdes, at naturfredningsforeningens lokalkomite erklæ-
rer sig indforstået hermed.

MS"i\l \~.Jd-y.oOd-~
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FREDlvllVGSlvÆV1VET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 39/95

Den 26/06-95

Solrød Kommune
Teknisk administration
Solrød Center 1
Postbox 150
2680 Solrød Strand .

GEf\JPART
til orientering

•
Vedr.: Musikarrangement ved restauration "Trylleskoven.

Ved skrivelse af 21. juni 1995 har De videresendt en anmod-
ning fra forpagteren af restaurant Trylleskoven om tilladelse
til at flytte et planlagt musikarrangement fra den 16. til
den 23. juli 1995.

Fredningsnævnet har ved brev af 31. maj 1995 accepteret, at
der i sommerens løb bliver afholdt 4 musikarrangementer.

Det meddeles herved, at fredningsnævnet ingen indvendinger
har imod flytningen.

Med venlig hilsen

JHiN~fl:L
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FREDNINGSNÆVNEr.~t .."ør ~
FOR ROSKILDE AMT ... ----~Skov- og Naturstyreiser:
Dommerkontoret iKøge
J ~ '::ll ' '" "' rnt\··ernbaoegade 7, 4600 Køge ~ >J J ti L ~~"'::.

Telefon 53 65 10 68
FS 26/95

Den 29/06-95

NATURKLAGENÆVNET
Vermundsgade 38 B
2100 København ø. REG. NR. ~ \q ,00

Vedr.: Matr. nr. 38 c Karlstrup by, Karlstrup, Trylleskoven.

Vedlagt følger akterne i ovennævnte sag, idet Danmarks Natur-
fredningsforening i skrivelse af 27. juni 1995 har påklaget
Fredningsnævnets afgørelse af 31. maj 1995 til Naturklage-
nævnet.

Der vedlægges fotokopi af nævnets skrivelse af 26. juni 1995
om flytning af et af de tilladte musikarrangemen~er fra den
16. til den 23. juli 1995.

Der vedlægges desuden kopi af nævnets akter vedr. en tilla-
delse til afholdelse af et musikarrangement Set. Hansaften,
diverse avisudklip herom og mit notat af 26. juni 1995 om det
da passerede. Jeg må gå ud fra, at grundejerforeningen har
taget min henvendelse til efterretning. Avisomtalen efterla-
der nærmest det modsatte indtryk.

De personer, myndigheder, foreninger m.v., der er underrettet
om nævnets afgørelse af 31. maj 1995, har fået tilsendt gen-
part af dette brev.

Med venlig hilsen

Toft-Nielsen
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
DommerkontoretiKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 9/96

Den14/03-96

Grundejerforeningen Trylleskoven
v/Vagn Jensen
Engstien 8
2680 Solrød Strand •

Gt:f~PART
til orienterin '

• Ejendom: Matr. nr. 38 ~ Karlstrup by, Karlstrup
beliggende Trylleskoven, Solrød Strand.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-269-1-96.

I skrivelse af 5. februar 1996 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til Sct. Hans aften at afholde et lille mu-
sikarrangement uden egentlig scene (dæmpet musik) ved restau-
rant Trylleskoven.

Arealet er omfattet af fredningen af Trylleskoven og forsla-
get om revision heraf.

Fredningens formål er bl.a. at bevare området med dets nuvæ-
rende karakter af plantage, lynghede, strand og overdrev samt
at regulere offentlighedens adgang.

Under hensyn til at der alene spilles dæmpet musik uden
egentlig scene, er det fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 det påtænkte arrangement.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

CLet Sru l2.I.lI~·-OOO:S
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

•
Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen •

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Med venlig hilsen

TIIJJjJd~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 14/97

Den 3. april 1997

Solrød Kommune
Plan- og byggeafdelingen
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand.

GENPART
til orientering

REu.NR. Dl14.00

•
Ejendom: Matr. nr. 38 c Karlstrup by, Karlstrup, beliggende i
Trylleskoven.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-269-1-96

8.1/24.01.97.

I skrivelse af 23. januar 1997 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
opsætte en mindre iskiosk ved den nedrevne restauration. An-
søgningen indeholdt en nærmere beskrivelse af den påtænkte
placering, beplantning og skiltning samt en redegørelse for,

• hvordan adgangsforholdene ville blive administreret.

Ansøgningen var bilagt tegningsmateriale.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 1.
juli 1928 og senere om fredning af Trylleskoven.

Fredningens formål er at bevare områdets karakter af planta-
ge, åben lynghede, strand og overdrev. Nævnet behandler for
tiden et forslag til reviderede fredningsbestemmelser.

Ansøgningen indeholder blandt andet et forslag om, at skilt-
ningen på iskiosken udføres som hvidmalede skilte med på-
skriften Is-Pølser som vist på tegningsmaterialet.
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'-. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens/fredningsforslagets formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at iskiosken etableres i overensstemmelse
med ansøgningen, idet særlig bemærkes, at nævnet ingen ind-
vendinger har imod skiltningen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

• Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 55/97

Den 17/11-97

Solrød kommune
Plan- & byggeafdelingen
Solrød Center l
2680 Solrød Strand.

GENPART
til orientering

REb. HR. ()l.\~. GO.

Vedr.: Anlæg af beachvolleybane og petanquebane i Tryllesko-
ven.
Solrød kommunes j.nr.: 01.05.10.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-269-1-96

8.1/31. 07.97.

I skrivelse af 25. juli 1997 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til an-
læg af en petanquebane og en beachvolleybane ved kiosken i
Trylleskoven. Deres ansøgning var vedlagt en projektbeskri-
velse og en kortskitse over den påtænkte placering af baner-
ne.

Det fremgår af Deres ansøgning, projektbeskrivelsen og de
indsendte tegninger, at der søges om tilladelse til anlæg af
en petanquebane med målene 8 x 15 m og en beachvolleybane med
målene 15 x 24 m. Banerne skal anlægges, hvor den nu nedrevne
restaurant lå. I forbindelse med anlæg af beachvolleybanen
skal det nuværende jordsmon afrømmes i en dybde på ca. 30
cm., og der skal fyldes op med sand. på petanquebanen skal
ligeledes afrømmes ca. 30 cm, hvorefter der skal fyldes op
med stabilgrus dækket med stenmel. Beachvolleybanen skal op-
mærkes med markeringstove. Petanquebanen skal kante s med træ-
planker.
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på beachvolleybanen skal endvidere opsættes to stolper med en
høj de på 2,5 m til nettet. Stolperne støbes fast. Marke-
ringstove og net skal opbevares i kiosken, når der ikke spil-
les på beachvolleybanen.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af l.

juli 1928 og senere om fredning af Trylleskoven. Nævnet be-
handler for tiden et forslag til reviderede fredningsbestem-
melser.

Fredningens formål er at bevare områdets karakter af planta-
ge, åben lynghede, strand og overdrev.

.. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det på-
tænkte arbejde gennemføres. Tilladelsen er betinget af, at
banerne kun må anvendes af badegæster og andre besøgende i
området, at de ikke må udlejes eller stilles til rådighed for
foreninger eller lignende til afholdelse a~ turneringer og at
der ikke opsættes nogen form for reklame på eller omkring ba-
nerne.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Dispensationen vil blive indarbejdet i de reviderede fred-
.. ningsbestemmelser, der forventes at foreligge i løbet af kort

tid.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.
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En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

LIt/i~i~~ijiIit

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Solrød, Tor-
ben H. Hansen, Jordbærhaven 16, 2680 Solrød Strand.
Dansk ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Jørgen Clausen, Elleholmen 1, 3. tv., 2680 Solrød Strand.
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Skov- og Naturstyrelsen
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Haraldsgade 53
2100 København ø

23. december 1998
J.nr.: 97-111/250-0003
bop

REG. NIt i~\~GO.

REG. Nit D,2, ll- 00.

Naturklagenævnet har den 23. december 1998 med en enkelt ændring stadfæ-
stet Fredningsnævnet for Roskilde Amts afgørelse af 22. december 1997
vedr. modernisering af de gældende fredningsbestemmelser for Tryllesko-
ven i Solrød Kommune, Roskilde Amt, som det fremgår af nedenstående på-
tegning på fredningsnævnets afgørelse.

"Foranstående afgørelse stadfæstes med følgende ændringer."

"Solrød Kommune skal fjerne de eksisterende parklamper langs vejen til
kiosken inden et å~ efter Naturklagenævnets afgørelse".

I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer jf.
udskrift af Naturklagenævnets beslutningsprotokol.

(I sagens behandling deltog: Bent Jacobsen (formand), J.J. Bolvig, Aage
Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Niels J. Lang-
kilde, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist.

Efter besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde blev der truffet føl-
gende afgørelse:

Cykling: Med 6 stemmer mod 3 (Brusgaard, Kardel og Schmidt) besluttedes
det at stadfæste bestemmelsen om, at cykling i området ikke er tilladt.
Mindretallet stemte for at tillade cykling på vejen hentil kiosken og
anlæg af cykelparkering ved kiosken.
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