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Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. august 1984

om fredning af et kystområde på Sydamager i Dragør
kommune (sag nr. 2529/82).

Fredningsnævnet for Københavns amt har den 18. juni
1982 meddelt en kendelse af 30. december 1981 om fredning af ca.
357 ha af et kyst område på Sydamager mellem Kongelunden og Dragør
by. Det fredede område omfatter helt eller delvis 7 ejendomme
(løbenumre) i privat eje og 3 ejendomme i offentligt eje (Dragør
kommune og staten v/henholdsvis miljøministeriet og forsvarsmini-
steriBt). De offentligt ejede arealer under fredningen udgør ca •
308 ha.

Fredningssagen er rejst i 1981 af Danmarks Naturfred-
ningsforening for et noget større område med det formål at sikre de
ornitologiske, botaniske, geologiske og æstetiske interesser, der
knytter sig til området som værende det eneste tilbageværende kyst-
landskab i Storkøbenhavnsområdet, der er relativt uberørt.

Det fredede område omfatter kyststrækningen fra Konge-
lunden over det milItære Aflandshage og omtrent til Dragør by. Om-
rådet består fortrinsvis af strandenge med et bagland, der bl.a. dri-
ves som landbrug og frugtplantager/gartnerier. Området er landzone
med undtagelse af et kommunalt ejet areal nord for Søndre Strandvej.
Dele af området er omfattet af ældre fredninger, og ved landbrugsmi-
nisteriets bekendtgørelse af 13. august 1952 er Aflandshage pålagt
reservatbestemmelser med færdselsforbud. Af regionplanen for hoved-



2.

stadsregionen, l. etape (1977-1992), fremgår bl.a., at den eksi-
sterende byzonegrænse generelt skal fastholdes som den bymæssige
bebyggelses endelige afgrænsning, og at den ubebyggede byzone bør
betragtes som en reservation til dækning af eksisterende byområders
behov for miljøforbedringer.

Fredningsnævnets kendelse er for så vidt angår frednings-
områdets afgrænsning og fredningsbestemmelsernes indhold påklaget
tiloverfredningsnævnet af Danmarks Naturfrednlngsforening, Dragør
kommunalbestyrelse, forsvarsministeriet og 4 private ejere.

~•
Danmarks Naturfredningsforening har ønsket fredningsområ-

det udvidet med dels et af kommunen ejet byzoneareal ved St. Magleby
Strandvej og Dragør søndre Strandvej (den vestlige del af matr.nr.
334~, Dragør By, Dragør), dels et udyrket landzoneareal i privat
eje (den sydlige del af matr.nr. 47 Q, St. Magleby By, St. Magleby).
Foreningen har endvidere ønsket fredningsbestemmelserne udvidet med
en hjemmel for fredningsnævnet til at begrænse jagtudøvelse på strand-
engen mellem Aflandshage og Dragør by, således at dyrelivet beskyttes
samtidig med, at offentlighedens adgang til især kyststrækningen ud
for Dragør søndre Strandvej bliver tilgodeset. Foreningen har tilli-
ge ønsket fredningsbestemmelserne ændret på forskellige punkter, her-
under at der indsættes et forbud mod, at der gødskes og anvendes kemi-
ske bekæmpelsesmidler på udyr kede arealer.

•

Dragør kommunalbestyrelse har anbefalet fredningens gen-
nemførelse, men har ønsket fredningsområdet begrænset, så det ikke om-
fatter de opdyrkede arealer på 32 Q og 35 Q, St. Magleby By, St ..Mag-
leby, og heller ikke den del af matr.nr. lo ~ og lo~, sstd., som lig-
ger nord for Dragør søndre Strandvejs forlængelse. Kommunen er næsten
fuldt udbygget, og det er nødvendigt for kommunalbestyrelsen i den
fremtidige planlægning frit at kunne bestemme anvendelsen af disse are-
aler, også selvom de ligger i landzone og for tiden er underlagt bin-
dinger bl.a. i den overordnede planlægning. Kommunalbestyrelsen har
endvidere modsat sig, at fredningsområdet udvides som ønsket af Dan-
marks Naturfredningsforening .

•

•
Forsvarsministeriet har ønsket, at det i overensstemmelse

med det oprindelige fredningsforslag bliver bestemt udtrykkeligt, at
fredningen ikke hindrer etablering af de nødvendige bygningsmæssige og
tekniske anlæg m.v. på de arealer, der administreres af forsvarsministe-



-•

••

3.

steriet.

De ankende private ejere har ønsket, at fredningen opgi-
ves eller i hvert fald begrænses i overensstemmelse med kommunens
forslag. Hvis fredningen imidlertid gennemføres, bør der ikke gives
offentligheden ret til færdsel over private ejendomme, og der bør fort-
sat være mulighed for at opføre drivhuse.

Hovedstadsrådet har anbefalet fredningens gennemførelse i
det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet og har ikke kunnet an-
befale den udvidelse af fredningsområdet med et areal i byzone, som
Danmarks Naturfredningsforening har ønsket.

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har ligeledes anbe-
falet fredningen, men har ikke villet tage stilling til de fremsatte
ændringsforslag, idet fredningen findes at have overvejende lokal/re-
gional interesse. Styrelsen har dog gjort opmærksom på de væsentlige
fugleinteresser, som navnlig den sydlige og sydvestlige del af området
rummer.

Landbrugsministeriets vildtforvaltning har ikke fundet det
ønskeligt, at fredningsnævnet skal kunne regulere jagtudøvelse i områ-
det. Skulle der opstå behov for en sådan regulering af hensyn til fug-
lelivet, bør det opfyldes ved en udvidelse af det eksisterende reser-
vat på Aflandshage. Vildt forvaltningen har i øvrigt anført, at kyst-
området øst for Aflandshage forekommer at være uegnet til jagt på
grund af den væsentlige rekreative udnyttelse af disse arealer.

Også naturfredningsrådet har anbefalet fredningen. Rådet
finder, at jagten bør begrænses øst for Aflandshage, og at så meget
bagland som muligt bør medtages under fredningen. Drivhuse bør af
hensyn til fugletrækket kun tillades i beskedent omfang.

De jagtforeninger, der har jagtret på de kommunale area-
ler, har anført, at jagtloven og de aftaler, der er indgået med kommu-
nen, rigeligt tilgodeser både jagtmæssige og rekreative interesser, og
der er da heller ikke fremkommet klager over jagtudøvelsen. En yderli-
gere regulering er derfor unødvendig.

Dansk Ornithologisk Forenings lokalafdeling for Københavns-
området har redegjort for områdets betydning som yngle- og rastested
for ande- og vadefugle.
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Ejerne af matr.nr. 47 ~, St. Magleby, har modsat sig
Danmarks Naturfredningsforenings ønske om, at den sydlige del af
ejendommen inddrages under fredningen. Arealet har tidligere været
opdyrket og sprøjtes af og til for at forhindre ukrudtsspredning.
Hvis opdyrkning forbydes og offentligheden tillægges adgang, vil area-
let være uden værdi for ejerne.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med
de i sagen interesserede, har deltaget 9 af overfredningsnævnets med-
lemmer.

• Overfredningsnævnet skal udtale:

-•
Et flertal på 8 medlemmer kan tiltræde, at der gennemfø-

res fredning i det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet. Mindre-
tallet har anset en fredning for upåkrævet i betragtning af de alle-
rede gældende bestemmelser for området.

•

På det således foreliggende grundlag tiltrædes den af-
grænsning af fredningsamrådet, som fredningsnævnet har bestemt, alene
med den ændring, at fredningen kun skal omfatte den del af matr.nr.
lo Q og lo ~, St. Magleby By, St. Magleby, som ligger syd for en linie
i forlængelse af bebyggelsen på det østfor beliggende byzoneareal.
Beslutningen herom er truffet enstemmigt bortset fra spørgsmålet om
de nævnte to ejendomme og om det tilgrænsende byzoneareal, som Dan-
marks Naturfredningsforening har ønsket inddraget under fredningen.
For så vidt angår matr.nr. lo ~ og lo ~ har et mindretal på 4 medlem-
mer stemt for at tiltræde den af fredningsnævnet fastlagte frednings-
grænse, medens et mindretal på 2 medlemmer har fundet, at frednings-
grænsen på dette areal burde lægges i dyrkningsskellet nær stranden .
For så vidt angår byzonearealet har et mindretal på 4 medlemmer stemt
for at følge Danmarks Naturfredningsforenings forslag om, at arealet
medtages under fredningen.

•
Om fredningens indhold bemærkes enstemmigt:

Da størstedelen af strandarealerne er i offentligt eje og
endvidere er omfattet af naturfredningslovens §§ 54 og 56, findes der
ikke grundlag for, at fredningsbestemmelserne indeholder regler om
offentlighedens ret til færdsel og ophold i området .

Der findes ikke ved fredningen at burde foretages eller
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"•
hjemles en regulering af jagtudøvelsen. En regulering af hensyn
til fuglelivet bør i givet fald foretages med hjemmel i jagtloven,
og det bør overlades til kommunalbestyrelsen at afgøre, i hvilken
udstrækning jagtudøvelse på de kommunalt ejede arealer er forenelig
med arealernes rekreative udnyttelse.

Der findes ikke grundlag for, at forbudet mod vejanlæg
skal gælde øst for Aflandshage, hvorimod hensynet til at beskytte
fuglelivet gør det ønskeligt, at dette forbud udvides til også at gæl-
de anlæg af nye og regulering af eksisterende stier på Aflandshage
og det kommunalt ejede areal vest herfor til Kongelundsfortet.

e
e

Det fremsatte forslag om gødskning og brug af kemiske be-
kæmpeisesmidler på udyrkede arealer bør i det væsentlige følges.

Den særlige brug af de arealer, der ejes af staten v/for-
svarsministeriet gør det rimeligt, at de fleste fredningsbestemmelser
først får virkning for disse arealer, når den militære anvendelse op-
hører.

Realiteten i de øvrige frednIngsbestemmelser tiltrædes i
det væsentlige.

•
Idet fredningsnævnets kendelse ophæves, fastsættes heref-

ter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 350 ha store område,
som er afgrænset på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgø-
relse (fredningskortet), og som omfatter de på vedlagte fortegnelse
anførte matrikelnumre helt eller delvis:

• Fredningens formål •

Fredningen har til formål at bevare områdets landskabe-
lige værdier, beskytte fuglelivet og tilgodese de naturviden-
skabelige interesser, der knytter sig til området.

Bevaring af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende til-
stand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer
eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og
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der må ikke opføres yderligere bebyggelse, medmindre dette
er tilladt i de følgende bestemmelser.

Terrænændrinqer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer.
Enge, vandløb, vandhuller og lign. må således ikke opfyldes
eller afpumpes, og der må ikke ske udnyttelse af forekomster
i jorden eller foretages afgravning eller planering. Oprens-
ning af grøfter og kanaler samt sikring af deres frie løb kan
fortsat ske.

Fredningen er ikke til hinder for, at skanser og skan-
sehuller oprenses, repareres og retableres.

Kyststrækningen kan vedligeholdes, f.eks. hvis der
blotlægges affald fra den tidligere losseplads på stranden
øst for Søvang, eller hvis kyst diger nedbrydes.

Veje oq stier.

Uanset § 2 kan der af det offentlige anlægges nye
veje og stier, og eksisterende veje og stler kan repareres
og udbedres. Dette er dog ikke tilladt på Aflandshage og
de kommunale arealer vest herfor, jfr. fredningskortet.

Arealernes drift oq pleje.

Det følger af § 2, at opdyrkede arealer må anvendes
som hidtil.

På jord, der drives som landbrug, frugtplantage eller
gartneri, kan der foretages sædvanlige driftsomlægninger
(herunder dog ikke tilplantning), men der må ikke anlægges
nye frugtplantager og gartnerier.

Der må ikke tilplantes (heller ikke med pyntegrønt-
og juletræskulturer). Der må dog plantes omkring de kunsti-
ge høje ud for matr.nr. 47 Q, St. Magleby By, St. Magleby,
og levende hegn må genplantes.

Udyrkede arealer må ikke yderligere afvandes. Afvan-
ding er dog tilladt på "Hvidtjørnearealet" (del af matr.nr.
334~, Dragør By, Dragør, nord for Dragør Søndre Strandvej),
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hvis det er påkrævet af hensyn til plante- og dyrelivet.

På udyrkede arealer må der ikke gødskes eller anven-
des kemiske bekæmpelsesmidler. Sprøjtning til bekæmpelse af
akutte insektangreb på husdyr er dog tilladt.

Forurening af naturen ved henlæggelse eller henkast-
ning af affald er ikke tilladt.

Hovedstadsrådet kan på udyrkede arealer i privat eje -
efter forudgående drøftelse med vedkommende ejer og uden ud-
gift for denne - fjerne selvsåning og foretage andre pleje-
foranstaltninger, der tilgodeser fredningens formål.

Bebyqgelse m.v. og andre faste konstruktioner og anlæg.

e
e

Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggel-
se (herunder skure o.lign. samt tilbygninger til eksisteren-
de bebyggelse) og heller ikke etableres andre faste konstruk-
tioner og anlæg. Eksempelvis må der Ikke anbringes tårne,
master og større tekniske installationer, opsættes vindmøller
eller etableres skydebaner, oplagspladser eller lossepladser.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opstilles
læskærme for kreaturer eller foderstativer til vildtet, eller
at der anbringes en vindmølle på matr.nr. 3 ~, St. Magleby 8y,
St. Magleby.

•
Fredningen er heller ikke til hinder for, at Dragør kom-

mune opsætter bænke på arealer, der er offentligt tilgænge-
lige, bortset fra Aflandshage og det kommunalt ejede areal
vest herfor.

• Uanset fredningen må der endvidere opføres ny bebyggel-
se, der er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugs- eller gartneriejendom, herunder og-
så drivhuse. Det er dog en betingelse herfor, at den ny be-
bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de ekSIsteren-
de bygninger på ejendommen, og at bygningshøjden ikke nødven-
diggør dispensation fra bestemmelserne om maksimal bygnings-
højde i eller i medfør af kommuneplanloven.

J, Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltning
må ikke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog
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campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens
bygninger, dog maksimalt 2 måneder hvert år.

\ Forsvarets arealer på Aflandshage.

Fredningsbestemmelserne finder med undtagelse af
§ 5, stk. 5 og 6, ikke anvendelse på forsvarets arealer,
sålænge disse arealer administreres af forsvarsministeriet
og anvendes til militære formål.

Ældre fredninger.

e
e

Bestemmelserne i følgende fredninger opretholdes i den
udstrækning, hvori de er vidererækkende end ovenstående fred-
ningsbestemmelser (bl.a. vedrørende græsning, høslet og of-
fentlig adgang):

l) Fredningsdeklaration på matr.nr. 334~, Dragør By,
Dragør, godkendt af fredningsnævnet den 18. april
1939.

2) Fredningsdeklaration på matr.nr. 334 ~, Dragør By,
Dragør, godkendt af fredningsnævnet den 12. april
1965.

3) Fredningsnævnets kendelse af 12. juni 1953 om fred-
ning af matr.nr. 93 ~, 93 ~ og 100~, St. Magleby
By, St. Magleby .• Dispensation.

En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan med-
deles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med frednin-
gens formål, jfr. nqturfredningslovens § 34.

p~erfredningSnævnets vegne

[- /:.
Lef/!(/Y U;;~,'// -ve, (.r:,/~ -Bandt Andersen / _J-.-...........

overtredningsnævnets torman~

.'
ic
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F O R T E G N E L S E

over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af overfred-
ningsnævnævnets afgørelse af 30. august 1984 om fredning af et
kystområde på Sydamager i Dragør kommune (sag nr. 2529/82).

-e
St. Magleby By, St. Magleby.

" Matr.nr. 3 E., 3 ~, 3 1.., 4 !:?' 4 ~, 7 ..9., 7 ~, 10 E., la E.' 22 ~, 22 ~,
22 fb, 22 ~, 32 !:?' 35 E., 47 ~, 93 ~, 93 ~, 100 ~, 100 !:?' 135 samt, areal "bæ" og opfyldt umatrikuleret areal.

Dragør By, Dragør.

Matr.nr. 334 a.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. august 1984

• om erstatning i anledning af fredningen af et kystom-
råde på Sydamager i Dragør kommmune (sag nr. 2529/82).

Frednlngsnævnet for Københavns amt har den 18. juni 1982 meddelt
en kendelse af 30. december 1981 om fredning af ca. 357 ha af et kystområde
på Sydamager beliggende i Dragør kommune. I kendelsen er fredningserstat-
ning tilkendt med ialt 47.945 kr. med renter fra l. april 1982, hvortil
kommer et omkostningsbeløb på 3.000 kr. Fredningsnævnet har bestemt, at
erstatnings- og omkostningsbeløbene skal udredes af Dragør kommune med 75 %
og af Hovedstadsrådet med 25 %.

Af kendelsen fremgår, at fredningsnævnet har tilkendt ejerne af 5
af de 7 privatejede ejendomme under fredningen erstatning med 800 kr. pr.
ha, og at Dragør kommune er tilkendt en tilsvarende erstatning for så vidt
angår 31,8 ha landbrugsdrevet areal.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er påklaget til over-
fredningsnævnet af 4 af de nævnte 5 ejere med påstand om en forhøjelse af
erstatningen.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets med-
lemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:
Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt
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fredningen med en ændret grænsedragning, der berører 2 af de ankende ejeres
ejendomme, og med enkelte ændringer af fredningsbestemmelsernes indhold.

Der findes at være ydet fuld erstatning for det tab, fredningen
påfører ejerne, når erstatningen fastsættes efter den takst, som frednings-
nævnet har anvendt. Denne beslutning er truffet med 7 stemmer mod 2. Min-
dretallet har stemt for tilkendelse af en noget højere erstatning.

Der findes også at burde ydes erstatning til Kofoeds Træningssko-
le som ejer af ca. 21 ha under fredningen, selvom fredningsnævnets undla-
delse heraf ikke er påklaget. Ved erstatningsfastsættelsen må der imidler-
tid tages hensyn til, at fredningsnævnet har givet tilsagn om dispensation
til opførelse af enkelte yderligere driftsbygninger på skolens ejendom.

Erstatningsbeløbene udgør herefter:

Dragør kommune vedr. del af matr.nr. 32 ~ og 35 ~,

St. Magleby By, St. Magleby 25.444 kr.

Fællespumpelaget v/Kaj Hansen vedr. matr.nr. 3~,
sstd. 21 kr.

Kaj Hansen vedr. matr.nr. 3 l, sstd. 7.120 kro

Edvard Christensen vedr. del af matr.nr. 7 g og
7 !2., sstd. 4.800 kr.

Thora Ribers bo v/advokat Karsten Hvidkjær
vedr. del af matr.nr. 10~, sstd. 3.040 kr.

Jan Schmidt vedr. matr.nr. lD~, sstd. 9.840 kr.

Kofoeds Træningsskole vedr. matr.nr. 22 ~ m.fl., sstd. 8.000 kr.
58.265 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes fra den l. april 1982 med en rente,
der er l % højere end den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte
diskonto.

-,

Fredningen findes ikke at medføre forringelse af pantesikkerhe-
den, og de anførte beløb kan derfor udbetales til ejerne.
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I godtgørelse for omkostninger under overfredningsnævnets behand-
ling af sagen tillægges der de af konsulent Holger Waage repræsenterede
ejere et samlet beløb på 2.000 kr., der udbetales direkte til konsulent
Waage.

•

Den samlede fredningserstatning på 58.265 kr. med renter og de
tillagte omkostningsbeløb på ialt 5.000 kr. udredes med 75 % af Dragør kom-
mune og med 25 % af Hovedstadsrådet.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgs-
målene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning,
Amaliegade 13, 1256 København K., af ejerne under fredningen samt af miljø-
ministeren, Hovedstadsrådet og Dragør kommunalbestyrelse. Klagefristen er
4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Størrelsen af de
tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissionen.

;P: overfredningsnævnets,vegne

Lc,--,f'--vLcC--( ~ CLc, ~
Bendt Andersen ----...

overfredningsnævnets formand

ic
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Ar 1981 den 30. december afsagde
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS sålydende

K E N D E L S E :
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Ved skrivelse af 18. marts 1981 har Danmarks Natur-

fredningsforening over for Fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds rejst sag om fredning af et område af Sydamagers kyst-
landskab i Dragør kommune.

Fredningen er sålydende:
Forsla~ets område og formål.

Fredningsforslaget går ud på, at ca. 375 ha af dette
område beskyttes med en række fredningsbestemmelser, således at
det relativt uberørte kystlandskab - det eneste tilbageværende
i Storkøbenhavnsområdet - kan sikres for fremtiden med de meget
betydelige ornitologiske, botaniske, geologiske og æstetiske in-
teresser, der knytter sig til området.
Områdets beskrivelse o~ motiveringen for fredningen.

Området omfatter det sydlige kystområde af Amager og
består dels af hævet havbund og yderst langs kystlinien af ma-
rint opbygget land.

Disse kyststrækninger er karakteristiske for øen og
efterhånden det eneste oprindelige særpræg, man har mulighed for
at bevare.

En sammenhængende fredning som foreslået vil være~
stor værdi for befolkningens rekreative muligheder såvel som til
sikring af fuglelivet.

Selve kystområdets forstrand sammenbinder en lang række
baglandsarealer, der idag har stærkt varierende anvendelse.
Delområde A omfatter foruden den fredede kyststrækning, det i
1964 for en 25-årig periode fredede Hvidtjørneareal, der danner
afgrænsningen mod den bagved liggende bebyggelse. De eksisterende
fredningsbestemmelser skal afløses af nærværende bestemmelser.
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Delområde B foreslås tillagt Hvidtjørnearealet.
Delområde C er et privatejet landbrugsareal, der foreslås ind-
draget i en udsigtsfredning for de tilgrænsende veje - i nord
Krudttårnsvej og det gamle krudthus, i øst store Magleby Strand-
vej, der da~~er grænsen mod det bagved liggende villakvarter.
Et passende areal svarende til Krudthusets nuværende grund og
beliggende umiddelbart syd for denne vil kunne friholdes for
fredning med henblik på eventuelle fremtidige udendørs aktivi-
teter og anlæg i tilknytning til Krudthuset.
Delområde D omfatter forstrand med anlagte kunstige bakkepartier,
der indgår i en igangværende rekreativ planlægning af området.
Der er udlagt et stianlæg gennem området, på landsiden er der
i fredningsforslaget inddraget arealer, der bl.a. indgår i en
udsigtsfredning fra Fælledvej.
Delområde E, forstrand med stiføring. Landbrugsarealet bagved ind-
drages for at bibeholde den for Amager så karakteristiske land-
skabelige helhed og for at sikre udsigten fra Fælledvej og Sø-
vej.
Delområde F omfatter selve strandbredden samt en stiføring mel-
lem denne og den tilgrænsende bebyggelse Søvang.
Delområde G er ved Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 13.8.
1952 pålagt en reservatfredning, hvoraf fremgår, at færdsel kun
må ske med Forsvarsministeriets tilladelse.

r området indgår en række skanser fra anlægget af Kø-
benhavns sø- og landbefæstning efter 1886.

De statsligt ejede arealers sikring og opretholdelse
af deres fredningsmæssige værdi foreslås gennemført efter de ret-
ningslinier, der foreligger for sådanne arealer.
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Delomr&de H. Området bag forstranden fremtræder som landbrugs-
jord adskilt ved et levende hegn.
Delområde I omfatter forstranden ud for Kalvebodvej. En her
udfor beliggende strandvold/sandrevle indgår i fredningen.
En parkeringsplads, der strækker sig fra Kalvebodvej i nord-
lig retning langs kysten, bibeholdes i sin nuværende udstræk-
ning og form.
Delområde J fremtræder i dag som frugtplantage bag et levende--- 1

hegn, der følger forstranden. Det er medtaget for at sikre en
rimelig dybde af kystområdet. Arealet ligger stort set inden-
for Kongelundens 300 m skovbyggelinie.
Delområde K omfatter forstranden udfor den sydlige del af Kon-
gelunden, der henligger som græsningsareal, samt en bagved liggen-
de bræmme af Kongelunden, der omfatter "Søndre Skovskanse", et
led i Københavns sø- og landbefæstning efter 1886.
Delområde L - kaldet Hestefælleden - er fredet ved kendelse af
21.6.1953. Det skal bevares som hidtil, og er medtaget for at
indpasses som et led i de samlede fredningsbestemmelser, hvor-
efter den gamle kendelse aflyses. Herudover ligeledes en bagved
liggende bræmme af Kongelunden, der omfatter "Nordre Skovskanse",
et led i Københavns sø- og landbefæstning efter 1886.
Delområderne generelt.,

Fremtidigt tilkommende sandrevler skal også være om-
fattet af fredningen. Der bør så vidt muligt foretages en regi-
strering af dyrkningsgrænsen på tidspunktet for fredningsforsla-
gets gennemførelse.
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Frednings- o~ byplanmæssige forhold.
I de landskabsanalyser, der er udarbejdet i begyn-

delsen af 197o-erne, er kystområdet udpeget som zone II: område
II af stor fredningsrnæssige interesse.
\ Den østlige del - delområde A - og den vestlige -

delområde L - er omfattet af en eksisterende fredning. En
midterstrækning - delområde G - er omfattet af en reservat-

,I fredning.
j

Hvidtjørnearealet og arealet vest herfor (den nord-
lige del~ matr. nr. 334~) er byzone og optaget i byplanvedtægt
nr. 4. Ifølge Dragør kommunes godkendte § 15-rammer skal Hvid-

I - tjørnearealet bevares som offentligt friareal og friholdes for
bebyggelse.

Uet øvrige område er landzone, og en del- af området
er omfattet af naturfredningslovens byggelinier, jfr. kortbila-

, get.
En del af området er statsejet. De her beliggende

ibrugværende militære anlæg berøres ikke af fredningsforslaget.
Ved nedlægning af sådanne anlæg forudsættes det, at området til-
bageføres til en sådan tilstand, at det kan indgå i de øvrige
fredede områder efter de retningslinier, der står anført i
Forsvarsministeriets og Miljøministeriets beretning om for-
svarets arealer af 1974, kapitel I til IV.
Forslagets indhold.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at dette land-
skab opfylder betingelserne for en fredning ifølge naturfred-
ningslovens § 1, og at områdets landskabelige kvaliteter efter
foreningens opfattelse er så store, at den bedst mulige beskyt-
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skytteIse af området bør gennemføres. Man skal derfor foreslå,
at følgende bestemmelser skal gælde:
A. Formål.

Fredningen har til formål at bevare de væsentlige landskabe-
lige og naturvidenskabelige interesser i området, samt at
tilsikre at offentlighedens adgang i området sker i over-
ensstemmelse med ovennævnte bevaringsformål.
Endvidere skal fredningen hindre, at anlæg fra Københavns sø-
og landbefæstning fra efter 1886 yderligere ødelægges, og fred-
ningen skal således ikke være til hinder for, at disse anlæg
kan føres tilbage til deres oprindelige form - for visse an-
lægs vedkommende dog først, når militæret har rømmet dem.

B. Bestemmelser vedrørende beby~gelse m.v.
1. Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra opførelse

af nødvendige driftsbygninger til allerede eksisterende
landbrugsejendomme. En sådan bebyggelse skal opføres i
umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende bebyg-
gelse og kræver fredningsnævnets godkendelse, hvad angår
udformning og placering.
Om- og tilbygning af eksisterende beboelsesbygninger kan
finde sted, men kræver fredningsnævnets godkendelse, hvad
angår udformning.

2. Etablering af svine-, pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier
o. lign. samt drivhus gartneri er skal ikke være tilladt.

3. Opstilling af boder, skure eller andre skæmmende indret-
ninger må ikke finde sted, dog skal det være tilladt at
opstille læskure til kreaturer og fodrings indretninger
til vildtet. Foruden den nødvendige skiltning skal det
endvidere være tilladt at opstille bænke, gang- og ride-
broer ved stianlægget fra St. Magleby Strandvej til Søvang.
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4. Der må ikke opstilles master og transformatorstationer
i området eller opføres luftledninger henover det fre-
dede areal uden fredningsnævnets tilladelse.

C. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse.
l. Arealerne må ikke yderligere afvandes eller opdyrkes.

Yderligere afvanding af Hvidtjørnearealet kan dog finde
sted, hvis det er en forudsætning for denne biotops beva-
ring. Et sådant projekt skal forud godkendes af frednings-
nævnet.

2. Yderligere tilplantning med træer eller buske må ikke fin-
de sted, herfra dog undtaget en tilplantning ved de kun-
stige høje og genplantning af levende hegn.

3. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terræn-
formerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt
opfyldning og planering, ikke tilladt.
Oprensning af fristvandskanalen ved Søndre Strandvej og
sikring af hovedgrøftens frie udløb skal fortsat kunne ske.
Det skal være tilladt at oprense skansehuller for henkastet
affald og fyld, ligesom kyststrækningen i områderne D, E
og F må vedligeholdes, såfremt afgnavninger blotlægger af-
fald fra den tidligere losseplads, eller såfremt højtvands-
diget i område F nedbrydes.

4. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, tekniske
indretninger med tilknytning til lufthavnen, skydebane,
oplags- eller lossepladser, bilophugningsplads el. lign.
eller til henkastning af affald.
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5. Vejanlæg. og reguleringer, bortset fra de for land-
brugsdriften nødvendige veje, må ikke foretages.
Etablering af stier udover de under fredningssagen
vedtagne skal forelægges fredningsnævnet til godken-
delse.

6. Sprøjtning med pesticider og andre kemiske bekæmpelses-
midler samt gødskning skal ikke være tilladt på uopdyr-
kede områder.

D. Bestemmelser vedrørende almenhedens ad~anK til de fredede
arealer.
Offentligheden skal, med undtagelse~ de militære arealer,
have ret til at færdes til fods på eksisterende veje og
stier, ligesom man skal have ret til at færdes og tage op-
hold p~ Hvidtjørnearealet.
Endvidere skal offent~igheden have ret til at færdes og
tage ophold på forstrandsarealer. Fredningsnævnet skal dog
for delområde G træffe bestemmelse om regulerende færdsels-
bestemmelser for at beskytte fuglelivet.

E. Bestemmelser vedrørende naturpleje.,
Fredningsmyndighederne skal uden udgift for ejerne have ad-
gang til indenfor de udyrkede arealer at foretage en natur-
pleje for at skabe optimale livsbetingelser for flora og
fauna:

Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds og Danmarks Naturfredningsforenlng samt Dragør kom-
mune.
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Fredningspåstanden har været bekendtgjort i Stats-
tidende for den 24. marts 1981 samt i Amager Posten den 31.
marts 1981.

Nævnet har i 3 møder forhandlet med lodsejerne samt
foretaget besigtigelse af arealerne.

Til nævnets møder har følgende været indvarslet:
Dragør kommune,
Danmarks Naturfredningsforening,
Fredningsstyrelsen,
Københavns amtskommune, teknisk forvaltning,
statsskovrider A. Tage-Jensen,
Hovedstadsrådet,
Plans tyrel sen,
Dansk Ornithologisk Forening,
Naturfredningsrådet,
Københavns kommune,
Frederiksberg kommune,
M1ljøministeriet,
Direktoratet for Statsskovbruget,
Frlluftsrådet,
Dansk Camping Union,
Fortidsmindeforvaltningen.

Ejerne og panthaverne har været indvarslet ved anbe-
falet skrivelse.
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Følgende ejendomme omfattes af fredningspåstan-
den:
matr. nr.: Ejerlaug: Ejer:

100 12- St. Magleby
by, St. Mag-
leby Dragør kommune• 100 å do. Dragør kommune

del af 35 ~ do • Dragør kommune•• del af 32 ~ do. Dragør kommune
del af 34 g do. Dragør kommune
opfyldt umatrl-
kulere1: areal,
og "bæ" do. Dragør kommune
del af 334 !!. Dragør by,

Dragør, Dragør kommune
del af 93 å St. Magleby

by, St. Mag-
" leby Jægersborg Skovdistrikt

93 .!!. do. Jægersborg Skovdistrlk1:

• 3.2, do. Fælledspumpelag v/Kai Hansen.
3 .s:. og del
af 3 l do. Kai Hansen
del af 4 b do. Forsvarets Bygnings1:jeneste, østre-

Byggeadminlstratlon.
del af 135 do. Forsvarets Bygningstjeneste, østre

Byggeadministration.

el



. - matr. nr.:
del af 7 i5. St. Magleby by,

St. Magleby
7n do.
22 e do.-
22 æ do.-
22 tb do.-e 22 ~ do.
47 ~ do.-. 34 ~ do.
del af'lo l2. do.

,

Edvard Christensen.
Kofoeds Træningsskole.
Kofoeds Tr.æningsskole.
Kofoeds Træningsskole.
Kofoeds Træningsskole.
Ejner Petersen m.fl.
Kai Anker Petersen.
Thora Ribers bo v/advokat Karsten
Hvidkjær.
Jan Schmidt.
ForsvaretstBygningstje-" '
neste, østre ByggeadmJnistratlon.

De private lodsejere, med undtagelse af ejeren af

lo c- do.
4 d'- do.

ll •

Edvard Christensen

matr. nr. 34.!lt. St. Magleby, Kaj Anker Petersen, har under sagen
været repræsenteret af'konsu1ent Holger Waage.

Danmarks Naturfredningsforening har under sagen
ændret påstanden for s4 vidt angår punkt C. nr. 3. stk. 2, fra
"Oprensning af'friskvandskanalen ved Søndre Strandvej" til "Op-
rensning af friskvandskanaler eller grøfter".

Endvidere har foreningen udtaget spørgsmålet om
stier af fredningspåstanden, men dog således, at en eventuel
f'redning ikke skal være til hinder for udlæg af stier, hvis nær-
mere udformning og placering skal godkendes af nævneto
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Hovedstadsrådet har støttet den a~ Danmarks
Naturfredn1ngsforening nedlagte frednfngspåstand, idet man
dog har tilsluttet sig Dragør kommunes ændringsforslag ved-
rørende Hvidtjørnearealet - matr. nr. 334 ~ Dragør. Rådet
har endvidere indstillet, at den af Københavns amt forslåe-
de hovedsti gennemføres, således at den detaillerede linie-
føring fastlægges 1samarbejde med de implicerede myndighe-
der.

Naturfredningsrådet har udtalt:
"Ved mødet den 6. november .då. fre~ørte stats-

skovrider A. Tage-Jensen, at en 15 m bred bræmme 1 skovbrynet
i Kongelundens vestlige del, som ønskes fredet ved nærværende-
fredningssag, allerede er administrativt fredet 1henhold til
en aftale mellem Natur~redn1ngsrådet og SkovstyreIsen. Under
henvisning hertil skal rådet anbe~ale.. at nævnte skovbryns-
bræmme udgår ~ fredningen.

Med hensyn til spørgsmålet om offentlighedens
eventuelle adgang til delområde G (Af1andshage, det militære
areal) skal rådets holdning præciseres som følger:

Naturfredningsrådet må være enig 1det synspunkt.
fremført fra fiere sider, at en åbning af dette område for offent-
lig færdsel vil have negative virkninger på fuglefaunaen. Når rå-
det desuagtet mener at en vis åbning her vil være på sin plads,
hænger det sammen med de tilgrænsende områders meget store re-
kreative betydning. Med sin beliggenhed indenfor Storkøbenhavn
har Sydamager haft og har stadig en meget stor betydning 1pæda-
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gogisk, biologisk henseende. Som ornitologisk lokalitet kan
den måske endog karakteriseres som ~ klassiske danske loka-
litet. Rådet finder det væsentligt, også udfra et naturbeva-
ringssynspunkt, at sådanne pædagogisk værdifulde lokaliteter
bevares og skal derfor henstill~at der tilstræbes en balance
mellem naturbeskyttelses- og rekrative pædagogiske hensyn.
Eventuelle stier 1 området bør kun give adgang for gående (ikke

e for hunde og ikke for cykler/knallerter), de bør ikke være gen-
genmgående. men ende blindt,..evt. i forbindelse med .fugletårne.

~ Rådet deltager gerne i nærmere drøftelser om
placering'af eventuelle stier og fugletårne.-

Dansk Ornithologisk.Forening har anbefalet, at
den' foreslåede fredning gennemføres. Foreningen'har samtidig
henstUle-t'.'at.-,den for tiden. tilladte· ridning på sandøerne' ved
Syd~~~yni~ forbydes-,.,:id~t 'den f~rvol.der ødelæggelse: af ter-
neæg, og terneyngel.

De private lodsejere bar protesteret mod fred-
ningen og har principal t påstået· den afVIst'. ide-tde har gjort
gældende, at de fredningsmæssige interesser er varetaget gen-
:gem·.by-o og.landzoneloven. Subsidiært har lodsejerne gjort gæl-
dende,. at'fredningen griber ind i den private ejendomsret, så-
frem-t der skal.være, offentlig adgang. til arealerne, som dyrkes
med grøntsager og frugttræer. Lodsejerne har endvidere' anført,
at d~ ikke ønsker at blive afskåret fra at kunne opføre driv-
huse. Det er deres opfattelse, at de netop har bevaret området,
og at en stærk offentlig indtrængen vil belaste naturen meget
stærkt ..
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Ejerne af matr. nr. 47 ,g St. Magleby har til-
lige fremhævet, at såvel en række træer, der vokser langs ve-
jen, som bevoksningen og bakken, der ligger mellem deres ejen-
dom og stranden, hindrer udsigten mod vandet, og en fredning
af deres grund kan derfor ikke begrundes med en henvisning til,
at der skal skabes frit udsyn over havet. De har endvidere kræ-

.vet sig tillagt ret til opførelse af landbrugsbygninger på ejen-
dommen med dertil knyttet virksomhed, herunder anlæggelse af
kompostbunker. Ejerne - der er ejere af 9 ha, har yderligere
krævet en erstatning på 250.000 kr., idet ejendommen tidligere
har været planlagt inddraget i byzone, hvorfor fredningspåstan-
den vil være særligt belastende for dem.

Ejeren af'matr. nr. 3 g, og del af matr. nr. 3 !
St. Magleby har forbeholdt sig mulighed for senere at opføre
en maskinhal, der skulle placeres nord for gården, hvorved en
del vil komme til at overskride den påtænkte fredningslinie.
Han har endvidere påstået sig tillagt ret til at beskære og gen-
plant~ træer samt i det hele at drive ejendommen som hidtil.
Kai Hansen har endvidere under en besigtigelse udtalt, at en
eventuel f'redn!ngsgrænse på hans ejendom burde følge demarka-
tionsl1nien mod det sydvestlige skelhjørne for matr.· nr. 3 g,

St. Magleby.

• I

For Fælledspumpelaget - matr. nr. 3 2 St. Mag-
leby - har Kai Hansen nedlagt påstand om tilladelse til at op-
sætte en vindmølle, idet der tidligere har været anbragt en
vindmølle på dette areal.
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De private lodsejere har nedlagt p~st~nd om
en erstatning på 10.000 kr. pr. ha, såfremt deres arealer
fredes.

Ejeren af matr. nr. 34 ~ St. Magleby - Kai
Anker Petersen - har nedlagt påstand om en erstatning på
10.000 kr. pr. ha fredet areal samt at det fastsættes i en
eventuel kendelse, at offentligheden ikke skal have adgang
til det pågældende område.

Jægersborg Skovdistrikt, der ejer matr. nr.
93 ~ St. Magleby, har ikke haft indvendinger imod forslaget
om fredningen.

Ejeren af del af matr. nr. 4 b, del af 135,
og 4 d St. Magleby, Forsvarsministeriet, har forbeholdt sig
ret til erstatning på lige fod med de øvrige lodsejere for
de gener og ulemper, som måtte blive påført forsvaret ved
fredningsforslagets eventuelle gennemførelse, men at man der-
udover ikke på det foreliggende grundlag finder at kunne ud-
tale sig om erstatningens størrelse. Man er fra Forsvarsmi-
nisteriets side af den opfattelse, at der fortsat skal kun-
ne etableres skydebaner og ske udskiftning af eksisterende
anlæg. Endvidere har man protesteret mod anlæg af stier i
det militære område.

Ejeren af matr. nr. 22 ~, 22 ~, 22 12 og 22 ~
St. Magleby, Træningsskolen har ikke nedlagt påstand om erstat-
ning i ~ledning af den påtænkte fredning. Det er under sagen
oplyst, at skolen påtænkes udbygget, hvorfor man kræver adgang
til
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Dragør kommune har i skrivelse af 4. de-
cember 1981 udtalt:
"Vedr. endeligt forslag til fredning af et område af sydamagers
kystlandskab i Dragør kommune.

I fortsættelse af Fredningsnævnet for Køben-
\11, havns amtsrådskreds møde på Dragør rådhus den 6/11 1981 og

Dragør kommunalbestyrelses skrivelse~ 12. december 1980 skal
man herved meddele, at kommunalbestyrelsen gentager sin prin-
cipale påstand om, at fredningsplanen ikke omfatter de neden-
for omhandlede arealer og subsidiært, hvis arealerne mod for-
ventning skulle blive fredet, at der ydes erstatning.

Fredningsplanen kommer til at omfatte den del
af et ubebygget grundareal vest for Hvidtjørnearealet, kaldet
6 b i byplanvedt~gt nr. 4, der for tiden har samme status som
hvidtjørnearealet, for hvilket areal der for tiden gælder fred-
ningsdeklaration af 12/4 1965 for en periode af 25 år. Byplanved-

14t tægt nr. 4 er godkendt af boligministeriet den 21/6 1967.
Da dette areal ved bortfald af byplanvedtæg-

tens midlertidige fredning af Hvidtjørneareale herefter kan
gøres til genstand for bebyggelse, er dette areal af væsent-
lig højere ~rdi end Hvidtjørnearealet, hvorfor Dragør ko~mune
k~ver erstatning, såfremt den omhandlede fredningssag indskræn-
ker denne bebyggelsesmulighed. Det omhandlede areal, for hvil-
ket der kræves erstatning, er på oversigtskortet mærket l og er

tt uskraveret.



17.

Kommunens advokat, landsretssagfører Alb. Chri-
stensen har i skrivelse af lo. december 1981 meddelt, at såfremt
den subsidi~re påstand tages til følge fremsættes følgende er-
statningskrav:
l)
Vedrørende den del af det ubebyggede grundareal vest for Hvid-
tjørnearealet, kaldet 6 b i byplanvedtægt nr. 4, har kommunens

\__, teknisk forvaltning oplyst, at arealet udgør 4,12 ha. eller
41.200 m2.

It Matr. nr. 334 a er for øjeblikket ikke skyldsat, men det er op-
lyst, at der ved 17. alm. vurdering er foretaget grundværdi an-
sætteIse for de omliggende og allerede bebyggede grundarealer,
der ved ophør af den nuværende fredningsdeklaration for det ube-
byggede grundareal, der er inddraget under fredningsplanen vil
kunne gøres til-genstand for en tilsvarende bebyggelse, som na-
boarealerne, og for hvilke naboarealer der ved 17. alm. vurde-
ring er beregnet en grundpris å kr. 450.- pr. m2.
Uanset at den nuværende fredningsdeklaration, der gælder for
Hvidtjørnearealet i henhold til deklaration af 12.4.1965 for

.en periode af 25 år efter byplanvedtægt nr. 4, § 2 VI ogs~ er.gældende for det oven for ubebyggede grundareal, der omfattes
af fredningsplanen vil byplanvedtægten for dette grundareals
vedkommende formentlig kunne omgøres Ira et tidligere tidspunkt
end fredningsperiodens normale forudsatte udløb.
Under alle omstændigheder vil det omhandlede grundareal kunne
gøres til genstand for udstykning i ca. 20 byggegrunde å800 m2
og med de for hånden værende priser, jfr. grund~rdi ved 17. alm.
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vurdering af naboarealer, vil en passende godtgørelse for
kommunens manglende udnyttelse af grundarealet til bygge-
grunde for parcelhuse, med fradrag af byggemodnings- og
salgsomkostninger m.v. i forbindelse med grundarealets
udstykning og efterfølgende salg kunne ansættes til en
pris af kr. 300.- pr. m2, hvorfor kommunen for dette grund-
areals vedkommende herefter stiller krav om en erstatning
kr. 4.800.000,-.

ee

2)Ir Vedrørende grundarealerne matr. nr. 35 b, 32 b og 34 d,
der nu udelukkende anvendes til landbrugsjord, men hvilke
grundarealer Dragør kommune udelukkende har erhvervet med
henblik på en byudvikling ved bebyggelse af arealerne i
sammenhæng med henholdsvis store Magleby og Søvang og hvor
grundarealerne ved overførsel til byzonearealer vil kunne
udstykkes i byggemodnede parceller, udgør grundværdien for
grundarealerne som landbrugsjord ved 17. alm. vurdering
26.500 kr. pr. ha., eller 2,65 kr. pr. m2.
Ifølge oplysning fra Dragør kommune, teknisk forvaltning, ud-;

'gør det areal der omfattes af forslaget til fredning og som
tt\ ved overførsel til byzoneareal kan gøres til genstånd for al-

mindelig bebyggelse, som følger:
matr. nr. 34 d 46479 m2
matr. nr. 32 b 106563 m2
matr. nr. 35 b 179884 m2

laIt 332926 m2 = 33,3 ha.
==================================
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Uanset at de omliggende grundarealer i Søvang, der er gjort til
genstand for parcelbyggeri, ved 17. alm. vurdering udgør 420.-
kr. pr. m~ er det Dragør kommunes opfattelse, bl.a. under hen-
syntagen til den brug og benyttelse, der nu foretages på grund-
arealer kommunen på linie med de omliggende private lodsejere,
der har grundarealer, der anvendes som landbrugsjor~i forbin-
delse med fredningsplanens gennemførelse at kræve erstatning

tt på kr. 10.000.- pr. ha., hvorfor kommunens erstatningskrav for
dette areals vedkommende udgør som følger:

•

•

33,3 ha åkr. 10.000.- kr. 333.000.-
=============

Det samlede erstatningskrav udgør herefter, såfremt frednings-
planen i sin helhed gennemføres for ovennævnte arealer og i
overensstemmelse med ovenanførte sprcifikation og begrundelse
kr. 5.133.000.-."

Amagerlands Skytteforening v/Erik Thybo har som
lejer af matr. nr. 100 b, 100 a Store Magelby by, tilhørende
Forsvarsministeriet, forespurgt, om foreningen kan få tilkendt
erstatning i anledning af fredningen.

Ingen panthavere har påstået sig tillagt andel i
erstatningen, såfremt fredningspåstanden tages til 'følge•

Konsulent Holger Waage har påstået sig tillagt
et honorar på 3.000 kr. i anledning af hans arbejde som konsulent
for 6 private lodsejere under fredningssagen.
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Fredningsn~vnet skal udtale:
Af de grunde, der er anført i skrivelse af

18. marts 1981 fra Danmarks Naturfredningsforening kan det
tiltrædes, at de omhandlede arealer bør fredes i medfør af
§ l i lov om naturfredning i det foresl~ede omfang og p~
de anførte vilkår, men dog med de begrænsninger som angi-
ves nedenfor.

Med hensyn til fre~~ingsgr;~nserne henvises
til vedh~ftede kort, hvor de er angivet med en stiplet

II linie.
h

•.e

Begrænsningerne for fredningens omfang i forhold til for-
slaget omfatter følgende:
l. Spørgsmålet om forløbet af stier indenfor det fredede
område udskydes, idet man finder det rettest, at der forin-
den af Hovedstadsrådet træffes beslutning om en planlægning
for det åbne land.

Stiernes forløb og vilkår for deres benyttel-
se m.v. vil senere blive fastsat af ~~vnet •
2. Det ubebyggede areal vest for Hvidtjørnearealet betegnet
6 b i byplanvedtægt nr. 4 inddrages ikke under fredningen,
idet bebyggelse i forvejen er udelukket på en væsentlig de~
af området som følge af beskyttelseslinien langs åen. Næv-
net forudsætter, at en eventuel senere bebyggelsesplan ud-
formes med skyldig hensyntagen til de hensyn, som har be-
grundet denne fredning.
3. Nævnet anser det ikke for påkr~vet på nuværende tidspunkt
at inddrage matr. nr. 47JLog dele af matr. nr. 34 d og 34 ~

et (område 8 og 9 i kortet vedlagt skrivelsen af 18. marts 1981)
under fredningen, idet udsigten over vandet i øjeblikket hin-
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dres dels af to høje anlagt på strandenegen, dels af hegnene,
der omgiver matr. nr. 47 ~. Til gengæld findes fredningsgræn-
sen mod øst at burde placeres mellem markvejen på matr. nr.
47 g"og Fælledvej t således at hegnet på denne strækning er om-
fattet af fredningen.
4. Fredningsgrænsen i forhold til ejendommen matr. nr. 5 h
Store Magleby by m.fl. ændres således, at den følger demarka-
tionslinien mod det sydvestlige skelhjørne for ma~r. nr. 3 ~

Store Magleby.
II Erstatninp;en.,

Erstatningen for de arealer, der omfattes af fred-
ningen ansættes til 800 kr. pr. ha.

Beløbet er fastsat på grundlag af gældende praksis,
idet samtlige af de berørte ejendomme ligger i landzone, og
det er ikke under sagen blevet godtgjort, at ejerne har haft
grund til at antage, at der ville ske ændring med hensyn til
muligheden for at opnå ret til bebyggelse.

Der kan ikke tillægges Amagerlands Skytteforening
erstatning, idet foreningens rettigheder udelukkende beror på
en lejeaftale med Forsvarsministeriet, og der gribes ikke ved
kendelsen ind i dette retsforhold.

T H I BESTEMMES:

Der pålægges ejendommene, der er angivet med stiplet
linie på vedhæftede kort - bilag fredning på følgende
vilkår:
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r. Jebyggolse m.v.:

l. Jc~YGgcl~G ~r ikke ~ill~j~, bor~s8t fra drift)8y~~ing~r'
~il beståE:ll:.dclanc.brugsejendomrne.Cpf:Jrels~ 2. ~ ny:; crifts-
~ygninger kI~ver fredni~gsn~v~ets ~illadels2, hV2d 8ng~r
ud.forrrm.ingog placering.

2. Der kan ske ~il- og ombygning af ~cst2ende ~eboe1s~~-
ejendo~~e, ~en frefulings~cvnets tillad81se kr~ves ~~d
hensyn til udformningen.

3. Der må ikke anbrir..gesboder, skure eller tilsvarende ind-
retninger. Det er dog tilladt at, opstille 1~sk3~~e til
kreaturer og foderstativer til vildtet.

4. Der Qå ikke opstilles master og transformatorstatio~er
eller føres luftledninger over området uden frednings-
nævnets till~del~e.

5. Der tilb:gges ejeren af matr. nr. 3 .2. - F.--ellec.spu.:npelage'f::
ved Eaj Hansen - ret til at opføre en vindmølle på E:ljendo~-
men.

6. På ejendommen matr. nr. 22 ~' 22 ~, 22 fb og 22 fe Store
~agleby, tilhørende Træningsskolen p~ ~~ager, kan d~r ~f-
ter ansøgning forventes tilladt opført er~elte yderligere
driftsbygninger.

II. Beste~elser om arealernes benyttelse.

l. Arealerne m~ kun dyrkes og afvandes i samme omfang som hid-
til. Afvanding af dyrked~ arealer m~ dog altid ske i det
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omfang, der nødvendiggøres af en forsvarlig drift. Hvid-
tjørnearealet kan afvandes yderligere, hvis det er på-
krævet af hensyn til floraen og faunaen.

2. Der må ikke ske yderligere tilplantning af træer eller bu-
ske, bortset fra genplantning af levende hegn og beplant-
ning omkring de kunstige høje, der ligger ud for matr. nr.
47 d Store Magleby By.

3. ,Indringer i terrænet eller terrænformerne, herunder opfyld-
ning og planering, er ikke tilladt. Oprensning af grøfter
og kanaler samt sikring af deres frie løb kan fortsat ske.
Skansehuller kan renses for affald og fyld, og kyststræknin-
gen kan vedligeholdes, herunder særlig hvis der blotlægges
affald fra en tidligere losseplads på området eller højt-
vandsdiger nedbrydes.

4. Arealerne må ikke benyttes til motorbane, skydebaner, op-
lags- eller losseplads, ligesom der ikke må anbringes stør-
re tekniske installationer til brug for lufthavnen.

5. Der må ikke anlægges nye veje og de bestående må ikke regu-
leres, bortset fra hvad hensynt til den fortsatte landbrugs-
drift måtte kræve.

III. Almenhedens adgang til området.

Bortset fra på de militære arealer skal der være fri adgang
for offentligheden. Færdsel må kun ske til fods på anlagte
stier og veje. Dog er almindelig færdsel og ophold tilladt
på Hvidtjørneområdet. Det samme gælder for forstranden, idet
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Fr~dnings~yndighederne skal p~ de udyrk~Qe arealer have ret
til '..ldenudgift: :'orej-'?rneat foretage nat'..lrplej'.:'r.e':l ,2et

l. Dragør kommune
for del af matr. nr. 32 b og 35 h
i alt 31,8 r:a

2. Fælledspumpelaget ved Kaj Hansen
for matr. nr. 3 o - 0,026 ha-

"J: ~~:1j Ra!1sen :'or ::12.tr. n~. 3 c O"".-' . o

del af m~tr. nr. ~ l - 8,9 ha~ -
4. Edvard Christensen for del af matr.

nr. 7 g og 7 n - 6 ha.
5. Thora Ribers bo ved advokat Karsten

Hvidkjær for del <'lfm.'1tr.nr. lo 12. -

lo, 4 ha
6. Jan 3c~~idt for matr. nr. lo ~

- 2,8 ha

25.4!.;.·~,cokr.

20,80 kr.

7.120,00 kr.

4.800,00.kr.

8.320,00 1-cr.

2.240,00 kr.
Der till~gges konsulent ~aage et honorar på

3.000 kr.



25.

De tilkendte erstatninger, der skal udredes af ko~~u-
nen med 3/4 og Hovedstadsr~det med 1/4, forrentes ~ed 2 % over
Nationalbankens diskonto fra den l. april 1982 at regne.

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 ~tk.
4 tilføjes det, Qi nævnets afgørelse foruden af andrageren og
ko~~unalbestyrelsen kan indbringes for Ov~rfredningsnævnet af:
Miljøministeren, Hovedstadsrådet og .~"l1tsr-'~detsamt anerkendte
foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, og
~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

~~S~~
Erik S~

, ." I' ... • ~.

Udskriftens rigtighed
18. juni 1982.

F~dningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 8
2900 Hellerup
01 - 622644

k~'

Ehrenreich.
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Bestilling ..
formular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel:
(I København kvarter) JJ4 a

eller (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl.ltlngbogen, Lragtf.r by og sogn.

8rt. nr., ejerlav, sogn.

kr. øre Akt: Skab nr.\ EG. N R. ~l'J (udfyld ... f dommerkontor.l)

KøberS} /t./
bopæl: h. ~.?'"

Kredltors J -."
Gade og hus nr.: Anmelder;

F R E D N I N G S D [ l L • R A T ION :
...............................

Undertegn€de Lragør ko~unalbe5tyrelse bestemmer herved
æed bindence v1rkn1ne for kommunen, at rien del 8f matr. r~. ))4 a
ar DragØr by 0E sogn, so~ 1 daglig tale kaldes Hvictj~rn56realet.
0i eou. Dod vest begrænses af en grØft oe en vold ind ~~C et land-
brucsar~al, af Søndre ~trandvej ~~d syd, af SØndre Tangvej mori
_at oG ~d nore dele af den eksisterende p~rce1husbebyggelses
eyaskel, hvor oiese gAr ud over den tidligere grøft og dels af
denne gr~ft ob yolo, skal være fredet 50a nedenfor anført, idet
Creanin&ens hoved5igte sk~l y-~~ en bevarelse af omr~cet i dets
nu~~ence til~tand. Vet sk~l deL v~e Dragør kou6UnalbestyrelsG
tilladt ~t for~ta€e ~indre regulerin[er ved den nordlige grænse
i forbinåe15~ IlK.'d den kOlrJl.ence bebYf,.ee:lcenord for Hv!ot.j9\rns-
arealt::;t.~åfrE:n,t dette vil [iv<: en mere hensit;:tsr.æs:::;ls: udE:tyk-
ning. hegulerini:en vil være lovlig uanset cenr.e enten inddrager
dele sf det fredede areal 1 bebygr~lscn eller tillæ€~er friarea-
ler til det fredede omr~de.

Diliien~1onf'naf m:-vnte muligE reruleril1[f-r er vi~t p1.:ved-
hæftede kortbilåf. 60~ sKal re5pektercs 1 pr1nclpp~t.

De eksisterende terrt~ror~er nA ikke ændres ved afgrav-
ning. opfyldr:ing eller planerin[._ ~~tore ste;-, &~ ikke spr:mget.
fjernes eller flyttes.

Der ~ ikke foretages opdyrkning eller plantntnr. på
arealet. Uer må ikke ske jordb~handllng ~ller behandllne ~~d gøo-
nin[;s~.t.offer.plantehorIiJOner l':llerandre kea;iKalie:T.En eventuel
kollekti v Jr.ygrebeKæD:i-else f.;kaldoS være t.illadt. 1".oe oveThånd-
taf,~ndeopvækst af tnæer. bu~ke eller hØjtvoksende urter s~al der
kunne gribes inc ved delvis rydning.

L~r nA ikke foretages bebyggelse af Legen art. ej h€ller anbrin-
gelse af sKure. boaer. Ø':ast..::reller andre skærr_rr-(;noe lncrptninrer, og
areal~t ~~ ikke benyttes so~ oplag~rlade.

Der skal VEre adfang for aln~nh~den til ophold o~ cående færdsel
på arealet. Ucrire~d nI kØretØjer ikk~ brinzcs ind pl arenlct, ej bell~r
cykler. ~,,~den eksisterende cyklesti, der ved fredningens stadfæstelse

J.n.en & KJeld.koy A 's, K.benhayn
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finoee fra Krudttårnsvej til badebro vec stranden, sKal cykling
tortsat yært tillaet. men hvis bebyssel5en ved Krudttårnevej
af.~rrer for genne"bang, agal cykling på ~t1~n være forbudt. Telt-
slagning d ikkE' tince ~ted. I'luknin[.af bloIf.sLer til ikke-er-
hvervsMæssigt formål $kal være tilladt, r~n sKal dog o~ Ønskeli[t
kunn( begr~s~s af ko~unalb~ztyr~15en. Dragør kon~unalbe6tyrelse
hdr uan5~t fr~onin:en ret til at op&ætte ~11ke og papirkurve pA
arealet, llge~om skiltning &cd oplysninc om det freocde areal og med
nØdvenelge forbud kan opsættes.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Københ~vns a~ts-
rådskreds og Uur~ark5 ~~turfrednln[5forening.

iiisSE bestelf.lH;lser vil være !l.t tilførE: til frednin;~~nrf'vnets
proto~ol og at tinelyse so~ servitut p~ ar~al(t ved fredningsn2vnets
foranstal tning. :'ervi tutten 8k~ll være \:0;:sigE:.1ir i 25 ~r fr& ting-
lysnlngsdagcn. fh:'ref tE:r sk':ll Cter: af kommunalbc~tyrc15en kunne
opeiges ellt:r kræves ændret eftE'l" r.in(e-t et ~rs forud[,!.ende vetrs€:l
til ae p~taleberettis~de.

l;ra~Ør. den 16. a;""rts 1965.

sign. Holf,€r Jen~en siq.n. John Ols~n

sign. J. L.osschouc

siCJl. Arnf- ~·tautz.

I Ur.CeTSKrt;VE: t af ulle rr-edlE:.l!Jr.er

Foranst~ende aeklaration gOdkEnces.
lirednin[sn,pvnE:t for KØbenhavns AD:tsri.ciskrecit:>, den l~. april

1965. sign. Jantzen. sign. Carn. Aor1an
P("ter~cn.

U..-j::~kr:;i.F.;n,:' !l-f'C]h'3d bEJ,:-~."!··.,' .
Frediling8fHiil,ir,~1 for l\~bWn';;t'jIS imtE.r~(/8krejs, cen / (,I t~4~ /76 _(.

t
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REG. NR. ~ 73
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J.,((udbruyslllillisfnirfs bd(,lIdflJ(lr("~r fil J·3. august l.'}/j2.

BeJumdtgOl'cJse om fredning af de staten tiIhor'('fl(lc og under
.forsvarsministeriet henJaglc ar'entel' ved Knlvehodstl'ancl og

Aflundshngc salllt liJstodcntlc ollll'åcler af sOlcl'ritoricl.

J henhol<l tilllerom af forsvarslllinislpril't f"elmmt begæring ()~ eft!'r indstilling af
reservatrlidct. fa~tsa.>ttrr landbrugsministerit'l, i nll'<1fur af § 7 i lov nr. UI af 7. april 1936
om reservater for pattedyr og fugle nedenstående brstemme!ser allgtlellue fredning på
følgende arealer:

a) De forsvarsministeriet tilllOrrnde indd:l'nllllccle arealer på Kalvebodstrancl. -
brgrmnsrt mod vest og Hyd nf en (la.>mnillg frn Hlusrhavnen til .'\llInger:,; vestkyst ved
KOllgell\lHlen samt mod ust og nord af d :.Ui IH bojt trtlllhegn fra l!a'llIllingens syd- østende,
!!ående langs .\ mager;,; tidligl're vrstkyst. m011 nonl til'VejlandR AII(' og herfm langH dmm-
ningcn til Sluscha.vnl'n --- de til samme Il(lrell<ll' dmnlllillgrr samt sotelTitoriet Ild fol' arc::t1et
inden fOL'en af;,;tund af 50 m fra dælllningl'l'nes ydre fod.

b) Det forsvnrsministeriet tilhOl'ende fln'al verl .\f1andRhngl', matr. nr. 130 af St.
l\fn{!ll'hy sogn, Ramt soielTitorict ud for arealet inden for en af;,;talld af 25 In fra kystlinien.

l",-

'.'

For fredning af dyrelivet Ramt fa>rdscl p~\Je ovennævnte oIlll'ihler fastsættes føJ-
ge1lde bestenifilCl>ler:. /

\ (}.) nf:t fOl'hydrs alle og e1lhver wien fOffwal'Rministeriets og reservatrtlJrts til-
ladel;;e at udoyp jagt !,å p]Jer på anden måd<' umbringe, illl1f'n1lge, forul(,llIpe ellpr forjage
pattedyr rller fugle så\'cl som at heska(lit(1' fllgll'rerler, (J(lel:egge l'11t'r iJ)(lsamlc fughwg.

l?orallst:'IPlllle frcdllill~:;hesjenl1lH'lse skal dog ikke v:ure til hillller for, at der ved
forsvarsministeriets foral~staltllillg u<!C\'lS jagt p,\ I'olgcIHle vildtarter: råvildt, hare, mår,
ilder, lækat, :.agerIlCIll<"fasan, måge, krage og skade.

2) Ffl'fdscl på de under pkt. a og b omhalHlIede landarealer mtt kun ske i tjenst-
ligt ærinde eller i henhold til særlig af forsvarsministeriet given till:ulelse.

Det er forbudt at gå i land p:l de i.pdll:t'lllIlillgell -i I<alvebodsstrand omgivende
dæmninger snvel som at fortøje bå(le' og andre fa;·tojer ved da:mningerne, medmindre
srorlig tilladelse fra forsvarsministeriet forrliggpf.

~ærdsel på de fredede dele af soterritorict er tilladt enhver, men skydevåben må
ikke medfores.

De af forsvarsministeriet ansatte opsynsmænd bemyndiges til at overvåge over-
holdelsen af nærværende bekendtgørelse.

Overtrædelse af nærværende bekcll<ltg(jJ'('lse straffes i overensstemmelse med § 20
i fornævnte lov om reservater' for pattedyr og fngle med bøde, forså vidt der ikke i hen-
hold til den øvrige lovgivning er forskylcl.t stmre straf.

Denne bekendtgørelse trmder straks i kraft.

Landbrugsministeriet, den 13. august 1952.

Jens Sønderup. IA, M. Lynro8.
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00673.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00673.00

Dispensationer i perioden: 21-02-1983 - 15-10-1993



REG. NR. lo 7.3
Ryg8rdsv~nget 6, 2900
Hellerup - 01-62266.4.

Fredningsnævnetle for

Københavns Amtsraadskreds

d", ~~ •....~~?.~.~~~.. 19'f83•

Brigil2@i*t<&;Xt.'\:~12OOCXbh.",{NX
Tef~:-3~n(tl5IK~~60XXXXX

F .S. 1/1983.
Matr. nr. 135 Store Magleby by, Store Magleby. Ansøgning om til-
ladelse til udstykning. 3. juli 1982 tinglyst kendelse om fred-

~ ning af et område af Sydamagers Kystlandskab.

I
Deres

Under henvisning til l~ skrivelse af 24/1 1983
j. nr byggesag1934-42/21 skal jee herved meddele til efterretning
og med anmodning om videre bekendtgørelse for ejeren,

Forsvarets Bygningstjeneste
at Fredningsnævnet har vedtaget at meddele den ansøgte tilladelse
til udstykning af ejendommen
matr. nr. 135 S+.oreMagleby, Store Maglebysom vist på hertil fremsendte rids og tegning, der forbliver i næv-
nets arkiv.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens r 58
stk. 4 tilføjes det:
at nævnets afgørelse foruden af andrageren og kommunalbestyrelsen

kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte
foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens 0 8,

at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende skrivelse,
og

at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.
Bebyggelse af ejendo~TIen fordrer nævnets tilladelse.

Under dags dato har nævnet tilskrevet landinspektør
Carsten Meldal som ovenfor anført.

I. Heide-Jørgensen
civildommer

Fredningsstyrelsen.
-------------------



~
fil tredningsregisteret
tilorientering, l'i~'102-gJ-
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1985 den 21. februar foretoges for Fredningsnævnet
for Københavns Amtsrådskreds:

F.S. 54/1985: Ansøgning om tilladelse til

anlæg af hovedsti nr. 16 -

Nordre Skanse - Kongelunds

Fort - matr. nr. 93 e og

100 b Store Magleby, hvilke

ejendomme er omfattet af

fredningen af Sydamager.
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 31. januar 1985 fra Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 18. december 1984 fra samme til stats-

skovrider K. Waage Sørensen.

3) fotokopi afskriveIse af 24. januar 1985 fra Dragør kommune til

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning.

4) fotokopi af skrivelse af 25. januar 1985 fra Fredningsstyrelsens

S. kontor til Københavns mtskommune, teknisk forvaltning.

S) l kortbilag.

6) skrivelse af 6. februar 1985 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.



41 7) skrivelse af 8. februar 1985 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at meddele dispensation fra fredningskendelse til etablering af

hovedsti nr. 16 på strækningen fra Nordre Skovskanse til Konge-

lunds Fort.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

,el § 5 8 s tk. 4 t i l fø j e s d e t, a t n æ vn e ts a fg ø r e 1 s e fo r u d e n a f a n d r a -

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

§ 8, ~ k1agefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende ud-

skrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klage-

fristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.
e
•- Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 21. februar 1985.

Frådningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62?-644

(!'L41:€f ,(jYJ'; fAk.v,---

I.H.ld&-Jørg.n~
, øJvlldommer.



REG.NI. ~? ~

U D S K R I F T
A F Til fredningsregisteret

til orientering Itji/-K k>

!M\FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1986 den 3. april foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:tt F.S. 24/1986:

F.S. 25/1986:

Der fremlagdes:

Ansøgning om tilladelse til etable-

ring af regulatorstation nr. 461 C

med tilhørende fordelingslednings-

afgreninger

l F-4613-030F-l02-1

l F-4611-Aooo-002-2.

Omfattet af Overfredningsnævnets af-

gørelse af 30. august 1984 om fred-

ning af et kystområde på Sydamager.

l) skrivelse af 14. februar 1986 fra Hovedstadsregionens Naturgas

I/S til nævnet.

2) 6 kortbilag + beskrivelse.

3) skrivelse af 25. februar 1986 fra nævnet til Danmarks Natur-

fredningsforening med påtegning af 12. marts 1986.

4) skrivelse af 13. marts 1986 fra nævnet til medlemmerne med på-

tegninger.

5) skrivelse af 14. marts 1986 fra Dragør kommune til nævnet.



6) skrivelse af 17.marts 1986 fra nævnet til Hovedstadsrådet.

7) skrivelse af l. april 1986 fra Hovedstadsrådet til nævnet.

Danmarks Naturfredningsforening har intet haft at

bemærke til det ansøgte.

Dragør kommune har godkendt det ansøgte og har i

skrivelsen af 14. marts 1986 til nævnet tillige anført:

• "
Med hensyn til det fredningsmæssige skal henstil-

les til fredningsnævnet, at der med anledning i denne sag fast-

lægges en mere præcis afgrænsning af den del af matr. nr. 35 b,

der er undtaget af fredningsbestemmelserne.

Det til fredningsbestemmelserne tilhørende kort-

bilag er således i mål 1:10.000.

Den pågældende del af matr.nr. 35 b er formentlig

undtaget fredningen, da man har ønsket at holde den nuværende be-

byggelse uden for. Med baggrund heri skal foreslås, at grænsen

mod sydøst fastlægges som angivet på vedlagte kortskitse 1:500 i

en afstand af 85 m fra skel mod Fælledvej."

Hovedstadsrådet, der har haft sagen til udtalelse,

har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte, men

e r a f de n op fa t te ls e, a t en æ n d r in g a f fred n in gsg ræ.1) se n k ræ ve r

en behandling i henhold til naturfredningslovens § 34 a.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at meddele dispensation fra den af Over fredningsnævnet den 30.

august 1984 trufne afgørelse.



Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andra-

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt aner-

kendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8,

at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,

og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

For så vidt angår spørgsmålet om ændring af fred-

ningsgrænsen henvises Dragør kommune til at rejse fredningssag

__ i henhold til naturfredningslovens § 34 a, jfr. § 13.

ti
e
e

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den/'. april 1986.

fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644
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U D S K R I F T Til fredningsregisteret
til orientering / %-_J'0

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
A F

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

for Københavns amtsrådskreds:

Ar 1986 den 24. april foretoges for Fredningsnævnet

F.S.41/1986: Ansøgning om tilladelse til udstykning

af ejendommen matr. nr. 100 b Store

Magleby, Hestefælleden.

Ejendommen er omfattet af den af Over-

fredningsnævnet trufne afgørelse om

fredning af et kystområde på Sydsmager

i Dragør kommune.

l) skrivelse af ll. april 1986 fra Dragør kommune til nævnet.

Der fremlagdes:

2) fotokopi af skrivelse af 26. marts 1986 fra landinspektør Søren

Christiansen til Dragør kommune.

4) kortbilag.

3) fotokopi af skematisk redegørelse.

5) skrivelse af 16. april 1986 fra nævnet til statsskovirder K.

Waage Sørensen med påtegning.

6) skrivelse af 18. april 1986 fra nævnet til medlemmerne med på-

tegninger.

e.
J /.30.31'-30.l\nr. I



e
e
e

a

.' •,~ .ti

Der søges om tilladelse til frastykning af 7 ha
1050 m2 af matr. nr. 100 b Store Magleby til overførsel til Den

Danske Stat, SkovstyreIsen. Der sker ingen ændret anvendelse i

forbindelse med udstykningen, idet det er statsskovvæsenets hen-

sigt med købet bedre t at kunne varetage problemer forbundet med

trafikken i og omkring Kongelunden.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at meddele dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse samt

dispensation fra skovbeskyttelseslinien til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andra-

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet

af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr.naturfredningslovens § 8, ~ kla-

gefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~
tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 28. april 1986.

('IiLtJ) .fJ01Cu~
II. HeldlhJørgenun

øJvlJdommer.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS .

Ar 1988 den 7. september foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:
F.S. 94/1988: . Ansøgning om tilladelse til op-

stilling af klubhus på matr. nr.

334 a Dragør - ved "Andehusene".

Kendelse tinglyst den 6. juni 1939

o. a •

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 18. august 1988 fra Dragør kommune til nævnet.

2) 2 tegninger.

3) skrivelse af 23.august 1988 fra nævnet til medlemmerne med på-
tegninger.

4) skrivelse af 23. august 1988 fra samme til Danmarks Naturfred-

ningsforening med påtegning.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og

kommunalbestyrelsen kanindbringes for Over fredningsnævnet af: Mil-

jøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte forenin-



,
•

ger 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.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 7. september 1988.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds /,

Gentofte civilret ,II {{{A! I I _ (l ,_' <

Rygårdsvænget 6 ~v( 11;) lir/ vt~! . I

2900 Hellerup /
01 - 622644 J. He;de-Jør~cllSe(,

civildomr.1er
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 26. oktober foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F .S. 95/1990: Ansøgning fra Dansk Naturgas A/S om

I
tilladelse til øvelse på Forsvarets

areal ved Aflandshage - sidst på året

Arealet af omfattet af den af Over-

fredningsnævnet trufne afgørelse om

fredning af Sydamager.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af lS.september 1990 fra Dansk Naturgas A/S til nævnet.

2) 2 kortbilag.

3) skrivelse af S. oktober 1990 fra Dragør kommune til nævnet.

• 4) skrivelse af II. oktober 1990 fra Dansk Naturgas A/S til nævnet.

5 ) skrivelse af 12.oktober 1990 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

Sørensen med påtegning.• 6) skrivelse af 22. oktober 1990 fra nævnet til det af Dragør kommune

udpegede medlem af nævnet, Bent Jantzen, og det af Købnehavns amt

udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger med påtegninger.

Dragør kommune har i deres skrivelse til nævnet blandt

andet anført følgende:



•

I

.... ,.'f.a

"

Med baggrund i de gældende fredningsbestemmelser og

arealets delvise naturtilstand kan Dragør kommune under ingen om-

stændihgeder anbefale at øvelsen finder sted på de sårbare engarea-

ler ved Aflandshage.

Opgravning og kørsel i engarealet vil indebære sår i

grønsværen, som det vil tage flere år at hele.

Øvelsen bør derfor alene foregå på den opdyrkede del

af forsvarets areal, matr. nr. 135 a af St. Magleby, d.v.s. på area-

let mellem Fælledvej og "Skanselinien" (skraveret med blåt på ved-

lagte korbilag A).

Resterne af skanseanlæg m.v. i området må ikke beska-

diges."

Dansk Naturgas A/S har i skrivelse til nævnet af ll.

oktober 1990 meddelt, at de er indforstået med, at øvelsen kun må

foregå på det af kommunen angivne areal.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4 uger fra

modtagelsen afnærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyt-

tes føre udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.
I.Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Fr(9dnings~hfft ~f Rcrb'8fthavfJ~anlt*aæKfe1J
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
n1 (:''"l 'lr. ~~

bekræftes, den 26. oktober 1990.

/l L'~~{ /t( ~ r(jJ1tJti/(/L
I. ~elde-rørgense~ l

civIldommer
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 24. maj foretoges for Fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds:
F.S.65/1991: Ansøgning om tilladelse til ud-

stykning af matr. nr. 135 a og 4 b
Store Magleby.
Skovbyggelinien. § 34.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af l.-maj 1991 fra landinspektør Lars Gottlieb til nævnet.
2) 5 kortbilag.
3) skrivelse af 7. maj 1991 fra nævnet til statsskovirder K. Waage

Sørensen med påtegning.

e 4) skrivelse af 15. maj 1991 fra nævnet til det af Dragør kommune ud-

e pegede medlem af nævnet, Bent Jantzen og det af Københavns amt ud-

e pegede medlem af nævnet, ingeniør Niels Hurtigkarl, med påtegninger.
Landinspektør Lars Gottlieb's skrivelse af 1. maj 1991

har sålydende indhold:

,I Vedr. matr.nr. 135 a og 4 b St. Magleby By. St. Magleby.

Hermed fremsendes måleblade vedrørende udstykning af 2 ejendomme
langs sydsiden af Kalvebodvej nær Kongelundsfortet i Dragør Kommune.

De berørte parceller er omfattet af skovbyggelinie i forbindelse
med skovudvidelse nord for Kalvebodvej. og ligger inden for 300 m
f ra d enne. Miljoministcriet

Skov- og Naturstyrelsenacl J.nr. SN /3}!P- OJ:>cJl ~~

Akt. nr. t}..)



e
e
e

Parcellerne der ønskes frastykket Forsvarets ejendomme matr.nr. 4 b
og 135 ~' alle st. Magleby By, St. Magleby} er alle bebygget med
fritliggende enfamiliehuse, opført som tjenesteboliger for mere
end 20 år siden.

De nye skel er placeret i de gamle hække~ der sker således ingen
ændring af de faktiske forhold.

Dragør Kommune har den 6/11 1990 overfor Københavns Amt som zone-
myndighed anbefalet udstykningen som det her fremsendte.

I dokument lyst 5/9 1984 angående fredning af kystområde på syd-
amager er såvel pcl. 2 af 4 b som pcl. 2 - 6 af 135 a friholdt for
fredningsbestemmelser.

Jeg~vedlægger kopi af måleblade for de berørte ejendomme, hoved-
kort samt oversigtsrids i ca. 1:10000 visende ejendommenes place-. .,rlnger.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enig~ed om at
meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden andrageren og kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljømi-

nisteren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner

jfr.naturfredningslovens § 8, ~ klage fristen er 4 uger fra modta-

gelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes

før udløbet af klagefristen.

Bebyggelse af ejendommen fordrer nævnets tilladelse.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
r- d ' t' K I ti "d 'Ira' n:ngs::ævnr:, TOr GDen avns amtsra SKred" l H d J• ' , " el e- ørgensen

G'.?nlofteclvilret ,den 24. maj 1991. "l'
Rygårdsvænget 6 t ei} I (IJU ' pf!"I/7' 1,,:, /,'" , Cll/l ,,~mr.,er

2900 Hellerup , LA 'e: ,://i.<7l/v~L..
()1 - 62 26 44 ' _
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 3. december foretages for Fredningsnævnet for

tt Københavns amtsrådskreds:

F.S. 148/1991: Landskabsplan for de fredede strand-

e• enge syd for Dragø!""by, del af matr .

nr. 334 a Dragør.
§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af lo. oktober 1991 fra Dragør kommune til nævnet.
2) fotokopi af skrivelse af 28. september 1984 fra Fredningsstyrelsen

til Dragør kommune vedhæftet fotokopi af deklaration vedrørende

"Batterihøj".

3) fotokopi af deklaration af 18. april 1939.II 4) 15 kortbilag.
5) skrivelse af 14. oktober 1991 fra nævnet til Skov- og Naturstyrel-

• sen, lo. kontor, kulturhistorisk kontor, med påtegning .

6) skrivelse af 30. oktober 1991 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.

7) skrivelse af 13. november 1991 fra nævnet til det af Dragør kommune

udpegede medlem af nævnet, Poul Erik Gjerka, og det af Københavns

amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger, med påtegninger.



•
I

•

Det fremgår af kommunens skrivelse af lo. oktober 1991,
at planen og dens delprojekter omfatter:

l) terrænregulering og dige som foranstaltning mod højtvande.

2. indskrænkning af eksisterende parkeringspladser.

3. ændringer i beplantningsforhold.

4. etaglering af nyt udløb fra "Kanalen".

Statsskovrider K. Waage Sørensen har blandt andet til-

skrevet nævnet således:

"
Til beplantningen - der ikke er beskrevet idetailler -

bemærkes, at man på grund af dårlige erfaringer fra strandengsarealer

ved Vestkysten bør undgå Kamsjatkarose (Rosa Rugosa), men i stedet

anvende danske arter."
Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § S8

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrageren/kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningnsævnet af: Miljø-

ministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner,

jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen

af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før ud-

løbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 3. december 1991.
FredfJingsn<DlJnf;'l for Københavns amtsrudskred:

Gelitofte civilret
RyQ::irdSV[Bnnet 6

2900 Hellerup
01 - 622644
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1992 den 17. februar kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde på Dragør rådhus, hvor da foretages:

F.S. 152/1991: Ansøgning om tilladelse til opstil-

ling af campingvogn ved restaurations

og toiletbebyggelsen "Sylten" på

Dragør Sydstrand - matr. nr. 334 a

Dragør.

§ 34.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger.

3). det af Dragør kommune udpegede medlem, Poul Gjerka havde meldt-af-

bud på grund af sygdom.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 24. oktober 1991 fra Dragør kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 12. november 1990 fra Dragør kommune til

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen.

3) fotokopi af skrivelse af 6. december 1990 fra Danmarks Naturfred-

ningsforening, lokalkomiteen v/Poul Pagh-Andersen til Dragør kommune.

4) 2 kortbilag.

'f\ et~'"0 \~~ll\-Cl cl~
ti
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5) fotokopi af fredningsdeklaration tinglyst 7. juni 1939.
6) skrivelse af 29. oktober 1991 fra Danmarks Naturfredninqsforening,

lokalkomiteen, v/formand Poul Pagh-Andersen
7) indkaldelse.

For Dragør kommune mødte afdelingsarkibekt Jørgen Jensen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte

formanden Poul Pagh-Andersen.

S k o v - o g N a tu r s t y r e ls e n, K ø b e'nhav n s a m t, tek n i s k fo rval t-

ning og statsskovrider K. Waage Sørensen var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til

mødets afholdelse.

Afdelingsarkitekt Jørgen Jensen, Dragør kommune, redegjorde

for projektet, der er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfred-

ningsforening. Projektet giver forpagteren mulighed for at opstille

en campinqvogn til sig selv under den forudsætninq, at campingvognen

placeres i en lukket plankeværksgård, tilplantet med den bevoksning,

som iøvrigt findes på stedet. Forpagteren driver en lille restaurant

og fører tilsyn med de offentlige toiletter. Da forpagteren bør kunne

bo på stedet hele sommeren, og da den eksisterende bygning ikke bør

udvides, er det foreliggende projekt en hensigtsmæssig løsning.

Poul Pagh-Andersen, Danmarks Naturfredningsforening, 10-

kalkomiteen, kunne tiltræde projektet, der er udarbejdet under hensyn-

tagen til de problemer, Danmarks Naturfredningsforening har set i sa-

gen.

Formanden bemærkede, at Dragør kommunes medlem af nævnet,

Poul Gjerka, har meddelt, at han kan anbefale projektet.

Nævnets medlemmer var herefter enige om at meddele til-

ladelse til det ansøgte.

,
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Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Jørgen Osterkruger.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fr3dningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644

,
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1992 den 4. marts foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 36/1991: Ansøgning om tilladelse til

naturbeskyttelse og færdsel

på visse strandengsarealet

matr. nr. 100 b store Magleby

og Sydvestpynten samt

F.S.37"1991: matr. nr. 334 a Dragør.

§ 34.

Ingen var mødt.

Der fremlagdes revideret plan for færdsel på visse

strandengsareale r.

Sagen har cirkuleret. To af nævnets medlemmer er enige

om at godkende planen, der indebærer en begrænsning i retten til færd-

sel på visse strandengsarealer, og for så vidt blot bør tages til ef-

terretning og ikke indebærer nogen krænkelse af den på arealerne hvi-

lende fredning.

Et medlem finder, at det bør præciseres, at løse hunde

forbydes adgang til Kofoeds enge og til Sydstranden i yngletiden.

Planen er herefter godkendt.

~--D\J'! l;2ll/I-00r!7
QP.T .~ "6
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren/kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Overfred ningsnævnet af: Miljømi-

nisteren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner

jfr.naturfrednings1ovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modta-

før udløbet af klagefristen.

gelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 4. marts 1992.
FrtJdnir.gsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Ryg~lrdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 62 2644
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DOMMEREN I RINGSTED

REG.NR. O fe73.00

23. februar 1993
.. Bøllingsv81 e. Postbox 54. 4100 Ringsted .

• Telefon 53 61 2266. Telefax 53 61 2216.

Girokonto 6 01 4887.

Dragør Kommune
Plan & Teknik
Stationsvej 5
2791 Dragør

F 210/1992

Ved ansøgning af 9. september 1992 ,fremsendt gennem Københavnsti Amt, Teknisk Forvaltning den 26. oktober 1992, har kommunen an-
modet om nævnets tilladelse til opstilling af en informationstavle
ved "Stejleparkeringspladsen" pA matr. nr. 334 a Dragør by, Dra-
gør.

I kommunens ansøgning vedlagt oversigtskort og detailskitser
nævnes:
"I forbindelse med opsætningen af tavlen, vil der ske en mindre
regulering herunder etablering af skærmende beplantning, pA det
pAgældende areal."

På ejendommen er der den 7. juni 1939 med nævnet som pAtaleberet-
tiget tinglyst en fredningsdeklaration. Om fredningens nærmere
indhold er anført:
"De nævnte arealer skal henligge i det store og hele i deres
nuværende tilstand, sAle des at der ikke mA foretages forandringer
i terrænet udover sAdanne eventuelle pAfyldninger, som mA skønnes
formålstjenlige til at forbedre arealets udnyttelse til fordel
for publikum: På arealerne må ikke opføres nye bygninger udover
de allerede bestAende eller anbringes permanente plankeværker,
hegn eller andre indretninger - herunder dog ikke indbefattet
stejlerækker - der kan hindre den frie udsigt over havet eller
virke skæmmende.

/2. 1/ li - (JO~?-
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Beplantning, der kan genere den frie udsigt, må heller ikke finde
sted.

".........

Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Planafdelingen har i et
notat af 18. december 1992 anført:
"I henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om reklame er
opsætning af reklame i det åbne land umiddelbart forbudt.

Dette indebærer, at man ikke under nogen form kan få dispensation
til reklame af forskellig art.

Den aktuelle sag fra Dragør er en form for reklame, der kombine-
rer oplysning og reklamering.

Det uheldige i sagen er, at skiltene ønskes opstillet umiddelbart
ved starten af et fredet areal, som danner indgangen til de store
åbne arealer fra Dragør By til Kongelunden og videre over Vest-
amager helt ind til København.

Ved en stram fortolkning af begrebet åbent land må man anse re-
klameskiltet for værende stridende mod lovens bestemmelser.

Det er efter forvaltningens opfattelse særligt uheldigt i denne
sag, at skiltet formentlig uden problemer ville kunne etableres
få meter fra den foreslåede placering, uden at komme i konflikt
med den skarpt trukne fredningsgrænse her.

Muligheden for placering uden for det fredede areal burde være
mulig, eventuelt i tilknytning til eksisterende skiltning.

Det skal yderligere bemærkes, at fredningsgrænsen det pågældende
sted er uhensigtsmæssig trukket i forhold til den eksisterende
benyttelse af arealerne.
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Det skal endelig tilføjes, at en placering som angivet må betyde,
at man fredningsmæssigt betragter det pågældende areal som en del
af det åbne land som strækker sig fra Dragør over Kongelunden og
Vestamager til København.

Forvaltningen er af den opfattelse, at der er tale om et udpræget
grænsetilfælde, hvorfor man må udtrykke betænkelighed ved en pla-
cering af et reklameskilt (delvist) i det åbne land i et fredet
areal."

Notatet er af nævnet forelagt kommunen, der i skrivelse af 22.
januar 1993 har udtalt:

"Indledningsvis skal det bemærkes, at tavlens reklamedel, efter
kommunens vurdering, klart underordnes tavlens hovedfunktion:
Geografisk information om Dragør Kommune, og at dette forhold
afspejles i tavlens udformning.

Herudover skal der med henvisning til tidligere fremsendte
skitser over tavlens placering, bemærkes følgende:

Stejleparkeringspladsen, som er en decideret bymæssig funktion,
indgår ikke fysisk i det åbne land, men afgrænser tværtimod
dette med et markant levende hegn.

Den ansøgte placering af tavlen indgår i et projekt, som netop
har til formål at afslutte det eksisterende beplantningsbælte og
fremhæve denne markante afgrænsning.

Projektet indebærer endvidere, at den eksisterende transformator
sammen med tavle, affaldskurv m.v. afskærmes v.h.a. nyplantnin-
gen.

Samlet er der tale om et minimalt indgreb, der med sin fysiske
udformning støtter det overordnede formål med fredningsdeklara-
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tionen, som bl.a. består i at sikre den markante overgang fra de
bymæssige anlæg til de åbne engarealer.

Det skal, med henvisning til fredningsdeklarationens bestemmelser
noteres, at indgrebet ikke vil virke skæmmende, tværtimod jf.
ovenstående, samt at det ingen indflydelse har for den frie
udsigt over havet.

Sammenfattende må kommunen konkludere,

- at tavlens placering er den mest hensigtsmæssige udfra dens fak-
tiske brug,

- at den tilknyttede, afskærmende beplantning vil afslutte og
understøtte afgrænsningen mod de åbne engarealer, i overens-
stemmelse med fredningens formål.

- at tavlen primært har til formål at informere om Dragør Kommunes
geografi, og at den er udformet i overensstemmelse hermed, samt

- at den lokale naturfredningsforening, tilslutter sig projektet.
J.v.f. kopi af skrivelse af 14/9-1992,

Det skal afslutningsvis bemærkes, at også Dragør Kommune finder
det uhensigtsmæssigt, at en decideret bymæssig funktion som
"Stejleparkeringspladsen" er omfattet af fredningsbestemmelser,
men at de overvejende formelle forhold, som angivet i Amtets
notat af 18/12-1992, ikke bør være til hinder for en hensigts-
mæssig udformning af arealet, i overensstemmelse med fredningens
overordnede formål.

Dragør Kommune finder således at opstillingen af informations-
tavlen med tilknyttet beplantning, hverken strider mod fred-
ningsdeklarationens bestemmelser eller formål, samt at stejle-
parkeringspladsen næppe kan betragtes som en del af "det åbne
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land".

Dragør Kommune fastholder på denne baggrund ansøgningen af 7/9
1992."

Det hedder i den af kommunen nævnte skrivelse af 14. september
1992 fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for
Dragør og Tårnby:

"For god ordens skyld skal bemærkes, at lokalkomiteen kan til-
slutte sig ønsket om en "miljøforbedring" af området, hermed også
den fremlagte plan.
Området mangler netop en beplantning, der gør transformator og
glas-containerne mindre synlige, således som vi foreslog da con-
tainerne blev flyttet til denne placering.
Det fremgår ikke ganske klart, hvilke informationer, tavlen skal
rumme, men det antages at dreje sig om oplysninger om, hvad byen
kan "byde på" blandt andet."

Nævnets formand har i november 1992 besigtiget arealet.

Nævnet udtaler.

Indledningsvis bemærkes, at nævnet efter naturbeskyttelsesloven,
der trådte i kraft den 1. juli 1992, har kompetence, jfr. lovens
§ 50, til at meddele dispensation - til afvigelser, der ikke er
videregående - fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det lægges til grund, at "Stejleparkeringspladsen" er beliggende
i udkanten af det fredede areal på grænsen til den egentlige by-
mæssige bebyggelse i Dragør.
Endvidere lægges det til grund, at indgrebet er lille og at det
ansøgte - udover opsætning af informationstavlen - omfatter etab-
lering af en skærmende beplantning omkring allerede opstillet
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container, affaldsstativ og transformator.

Idet tavlen opsættes landværts container m.v., og den skærmende
beplantning anses som en naturlig fortsættelse af den eksisteren-
de beplantning, der tjener til afgrænsning af parkeringspladsen
fra de egentlige fredede arealer på matr. nr. 334 a - findes det
ansøgte - hverken at hindre den frie udsigt over havet eller at
virke skæmmende.

Nævnet finder herefter, at informationstavlen, beplantning m.m.
ikke strider mod fredningens formål, hvorfor det ansøgte i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 tillades udført i overens-
stemmelse med de fremsendte detailskitser.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm af ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder
jfr. lovens § 43, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag/

tt helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage anmodes indgivet skriftligt til Fredningsnævnet.

Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørel-
se, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet .

.. -../?
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 1048

Ghldsaxe, den 27.4.1993
ms nr. 6/93 81-1

Københavns Amt
Teknisk forvaltning
Naverland 2
2600 Glostrup

Vedr. jr. nr. 8-70-54-1(89 kad030 færdsel på Koefoeds Enge.

•
Ved skrivelse af 20. januar og 24. marts 1993 har Københavns
Amt ansøgt om tilladelse til at flytte hegnet i den vestlige
del af Kofoeds Enge på ejendommen, matr. nr. 100 b st. Magle-
by, Dragør kommune, ca. 30 m mod øst .

Amtet har i sin skrivelse af 24. marts 1993 bl.a. anført "at
det eksisterende hegn er ødelagt af slid og hærværk og derfor
under alle omstændigheder skal udskiftes. Hegnet opsættes bå-
de af hensyn til de græssende dyr og for at regulere publi-
kums færdsel inaturområdet.

Såvel kommunen som Dansk ornitologisk Forening har peget på,
at en mindre flytning af hegnet kan forbedre publikums færd-
selsmuligheder og samtidig sikre en beskyttelse af fugleli-
vet.

Ved at flytte det vestlige hegn ca. 30 meter mod øst bliver
der mulighed for, at publikum kan gå fra den tørre strandeng
og ned på stranden uden at komme i konflikt med fuglebeskyt-
telsesinteresserne. Det skulle sikre, at gående fortsætter
mod nordvest langs stranden og ikke fristes til at gå mod
øst, når der er adgangsforbud den 1. april - 1. oktober .• For at give mulighed for at komme ned til stranden etableres
der en selvlukkende låge i hegnet (A). For at publikum kan gå
i beskyttelsesområdet i vinterperioden opsættes der en vin-
terstente i hegnet på stranden (B).

Den fornyede hegning skal ses som led i et større projekt om
både at forbedre publikums adgangs- og oplevelsesmuligheder i
området og samtidig at øge beskyttelsen af den sårbare natur.

Projektet, der således også omfatter opsætning af informa-
tionstavler, afmærkning af beskyttelsesområdet samt udskift-
ning af låger, gennemføres i et samarbejde mellem Amtet, kom-
munen og de lokale grønne organisationer."

Fredningsnævnet meddeler herved i enighed dispensation efter
Lov om Naturbeskyttelse § 50, stk. 1 til flytning af hegnet
som anført i de fremsendte skrivelser.
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Vedrørende tilladelse til brug dels af "Cirkuspladsen" til
campingtræf og dels af området mellem Færgevej og den nye
lystbådehavn til visefestival.

Ved skrivelse af 17. februar 1993 har Dragør Kommune anmodet
Naturfredningsnævnet om en afgørelse vedrørende en af Dragør
Kommune modtaget anmodning om tilladelse til dels at bruge
"cirkuspladsen" til campingtræf og til dels at bruge området
mellem Færgevej og den nye lystbådehavn til visefestival (del
af matr. nr. 334 a af Dragør, syd og øst for Dragør by).

Københavns Amt har i skrivelse af 19. marts 1993 bl.a. an-
ført:

•
"Vedrørende afholdelse af campingtræf for "Dansk Caravan
Klub" i perioden den 29. - 31. maj 1993 på cirkuspladsen i
det fredede område, skal det oplyses, at en campingplads tid-
ligere er krævet flyttet fra et fredet areal, hvorfor en til-
ladelse til caravantræf vil være betænkeligt. Det er Teknisk
Forvaltnings opfattelse, at Dansk Caravan Klubs arrangement
kun henvender sig til en meget lille del af Dragørs befolk-
ning. Det pågældende areal er et fælles friareal umiddelbart
syd for Dragør gamle bydel, og det er Teknisk Forvaltnings
opfattelse, at en anvendelse af arealet alene bør ske til
gavn for almenheden. Teknisk Forvaltning kan derfor ikke an-
befale det ansøgte overfor Fredningsnævnet.

Vedrørende afholdelse af visefestival på arealet mellem Fær-
gevej og den ny lystbådehavn, skal det oplyses, at arealets
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beliggenhed umiddelbart op til bebyggelse og arealets sammen-
hængende grønsvær gør det anvendeligt til afholdelse af vise-
festivalen. Den sammenhængende græsoverflade kan tåle et kor-
terevarende arrangement med hØjt brugertryk, og arealets ud-
seende vil ikke ødelægges. Sker der der alligevel skade på
grasarealet af større karakter, skal der foretages en retab-
lering. Teknisk Forvaltning kan derfor anbefale det ansøgte
overfor Fredningsnævnet.

•
på spørgsmålet om, hvilke arrangementer kommunen iøvrigt kan
forvente tilladelse til på de berørte arealer, er det Teknisk
Forvaltnings opfattelse, at det må bero på den konkrete vur-
dering af det aktuelle tilfælde, og at der derfor ikke kan
opstilles generelle retningslinier."

Dragør kommune har oplyst, at man ved fremsendelse af ansøg-
ningen om visefestival til fredningsnævnet har ønsket, at
nævnet skulle tage principiel stilling til muligheden for at
tillade afholdelse af sådanne arrangementer, som en visefe-
stival på området, uden at det er givet, at arrangementet vil
blive afholdt på den i ansøgningen skitserede måde. Projektet
er udsat til 1994.

•
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Dragør og
Taarnby har i skrivelse af 6. marts 1993 bl.a. udtalt:

"

Generelt er det lokalkomiteens opfattelse, at aktiviteter på
de fredede arealer ikke bør overstige, hvad naturen kan bære,
- eller gendanne, om man vil. Desuden må det konstateres, at
engarealer afgjort ikke er en særlig robust naturtype.

"

l. camper-træf på cirkusarealet.

Ud fra ovennævnte vurdering og kendskabet til lokaliteten me-
ner lokalkomiteen ikke, at det er muligt at støtte den frem-
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satte anmodning om et Camper-træf med op til 60 auto-campers
på cirkus-arealet.

Arealet vil ikke kunne holde til denne kraftige belastning.

Vurderingen er baseret på tidligere års erfaringer med hensyn
til følgevirkningerde fra tid til anden gennemførte besøg
af Cirkus, telt-kirke, spejderaktiviteter, kaninudstilling og
lignende, som til dels er af lokal traditionsmæssig karakter.

Efter ovennævnte aktiviteter har græsdækket formået at blive
gendannet fra gang til gang.

I modsætning hertil vil til- og frakørsel samt parkering af
op til 60 ganske tunge auto-campere samt formentligt også et
antal besøgende biler være mere end jorden kan bære og græs-
set nå at gendanne.

Det skyldes dels den direkte nedslidning af græsset, men vær-
re er køretøjernes traktose-effekt, - det vil sige den kraf-
tige sammenpresning af jordlaget, som ødelægger jordens na-
turlige porøsitet, som er en forudsætning for græssets triv-
sel. Traktosen hæmmer eller hindrer vandet i at trænge nor-
malt ned, hvorved jordens øvre lag bliver unormalt vådt eller
direkte vandlidende .•
Den hidtidige administrative praksis har således været i god
overensstemmelse med lokalkomiteens opfattelse af frednings-
bestemmelserne.

2. Vise-festival på arealet baq fredninqsstenen.

•
Med hensyn til vurderingen af konsekvenserne ved gennemførel-
sen af en vise-festival er der den væsentlige forskel, at det
pågældende areal, arealet bag fredningsstenen ved Færgevej,
ikke har været anvendt til større arrangementer tidligere.
Lokalkomiteen har derfor ikke konkret viden om, hvad arealet
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kan tåle, - kun formodninger.

Umiddelbart er arealet ved dets by-nærhed angiveligt velegnet
til formålet, - men det er også fredet.

Områdets biologiske interesser er begrænsede.

Lokalkomiteen mener ikke med det eksisterende kendskab til
arealet at kunne afvise forsøgsvis anvendelse som ansøgt. Det
skyldes endvidere at sensommeren er velegnet til, i værste
fald, at retablere græsarealet, så det på få år atter kan
fremtræde som et naturligt græsengareal.
Eventuel skade er således ikke uoprettelig.

Lokalkomiteen vil på denne baggrund være indstillet på, at
den planlagte visefestival kan gennemføres, som et enkeltstå-
ende arrangement r ••••••••••• "

•

Andrageren "Dansk Caravan Klub" ved Jørn Sanderhoff har op-
lyst, at der vil blive tale om ca. 60 enheder med ca. 140
mennesker, der vil deltage i campingtræffet. Campingvognene
er ganske lette og som regel 2-akslede, hvorfor der ikke vil
blive tale om nævneværdigt tryk på jordbunden. Det er alene
nødvendigt at etablere toiletforhold med mulighed for at ven-
te og komme af med vand, samt at opstille en container. Ar-
rangementet er udsat til den 8.- 10. oktober 1993.

I fredningsdeklaration af 18. april 1939, tinglyst den 7. ju-
ni 1939 vedrørende de omhandlede områder hedder det bl.a.:

"

De nævnte Arealer skal henligge i det store og hele i deres
nuværende Tilstand, saaledes at der ikke rnaa foretages Foran-
dringer i Terrænet udover saadanne eventuelle Paafyldninger,
som maa skønnes formaalstjenlige til at forbedre Arealets Ud-
nyttelse til Fordel for Publikum. på Arealerne maa ikke opfø-
res nye Bygninger udover de allerede bestaaende eller anbrin-
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ges permanente Plankeværker, Hegn eller andre Indretninger -
herunder dog ikke indbefattet Stejlerækker - der kan hindre
den frie Udsigt over Havet eller virke skæmmende.

Ved Fornyelse af den tilstedeværende Bebyggelse maa denne ik-
ke gøres væsentlig større, ligesom der ved dens Anbringelse
og Udformning stedse bør tages Hensyn til, at den gøres saa
lidet iøjnefaldende og så lidet skæmmende for Stranden som
muligt.

Bygningstegninger og Situationsplaner vil være at forelægge
de paataleberettigede forinden nogen Bebyggelse eller væsent-
lige Ændringer af den eksisterende Bebyggelse paabegyndes.

Beplantning, der kan genere den frie Udsigt, maa heller ikke
finde sted. Arealerne maa ikke anvendes til Permanent Krea-
turhold, Høhøst, el. lign. - udover hvad der har været Sæd og
Skik, før denne Fredningsdeklaration blev undertegnet.

Til Arealerne skal Adgangen for Publikum til enhver Tid være
fr i I'

ad visefestivalen:

Fredningsnævnets medlemmer er enige om, at nævnet ikke kan
tage stilling til en ikke nærmere specificeret ansøgning.

ad cirkuspladsen:

Fredningsnævnet er enige om, at fredningskendelsens ordlyd
ikke kræver dispensation til det ansøgte.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styreIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden
4 uger fra den dag nærværnde afgørelse er modtaget kan klage
til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø,
over afgørelsen jf. Lov om Naturbeskyttelse § 86 og § 87,
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stk. 1.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3 ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet.

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

Kopi af nærværende skrivelse er
Sanderhoff, Møllevej 6, 2791 Dragør.

fremsendt til Jørn

k)~. 'i?~~
Hans Chr. Poulsen

formand.

Fremsendes til orientering til Skov- oq Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, den 13. maj 1993.

•
,~~/;a/jæ~~

Bir;{i~'""Hovej (/
oass.
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J.nr. 151/150-0001

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredning til afholdelse af campingtræf

på "Cirkuspladsen" i Dragør

Fredningsnævnet for København har den ll. maj 1993 truffet afgørelse om, at
der ikke kræves dispensation fra fredningsdeklaration af 18. april 1939,
tinglyst den 7. juni 1939, til at afholde campingtræf på "Cirkuspladsen" i
Dragør (del af matr.nr. 334a Dragør). Danmarks Naturfredningsforening og
Københavns Amt har klaget til Naturklagenævnet over afgørelsen.

Fredningsdeklarationen fra 1939 fastsætter for områdets anvendelse bl.a.:
"De nævnte Arealer skal henligge i det store og hele i deres nuværende
Tilstand, saaledes at der ikke maa foretages forandringer i Terrænet udover
saadanne eventuelle Paafyldninger, som maa skønnes formaalstjenlige til at
forbedre Arealets Udnyttelse til fordel for Publikum. Paa Arealerne maa
ikke opføres nye Bygninger udover de allerede bestaaende eller anbringes
permanente Plankeværker, Hegn eller andre Indretninger - herunder dog ikke
indbefattede Stejlerækker - der kan hindre den frie Udsigt over Havet eller
virke skæmmende.

Beplantning, der kan genere den frie Udsigt, maa heller ikke finde sted.
Arealerne maa ikke anvendes til permanent Kreaturhold, Høhøst el.lign. -
udover hvad der har været Sæd og Skik, før denne Fredningsdeklaration blev
undertegnet.

Til Arealerne skal Adgangen for Publikum til enhver Tid være fri."

el _
MIIJømrnlsterlet, J. nr. SN \")...\ \ J \ - O O 2.1

Akt. nr. q
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~ "Dansk Caravan Klub" ved Jørn Sanderhoff har søgt om tilladelse til i et
tidsrum på ca. 2 døgn at afholde campingtræf med ca. 60 campingvogne og ca.
140 personer på arealet. Vognene er 2-akslede, hvilket betyder, at der ikke
er tale om nævneværdigt tryk på jordbunden. Der er tale om et en-gangs
arrangement i Dragør.

Fredninqsnævnet udtaler i afgørelsen, at nævnets medlemmer er enige om, at
fredningskendelsens ordlyd ikke kræver dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredninqsforeninq har som klager navnlig anført, at arealet
ikke vil kunne tåle den kraftige belastning. Vurderingen er baseret på
erfaringer med hensyn til følgevirkninger fra de lejlighedsvis gennemførte
forskellige arrangementer af til dels lokal karakter på arealet såsom
cirkus, telt-kirke, spejderaktiviteter kaninudstilling og lignende.

Efter disse arrangementer har græsdækket formået at gendanne sig fra gang
til gang, men det påtænkte campingtræf vil være mere end jorden kan bære og
græsset nå at gendanne. Der henvises her til traktose-effekten, det vil
sige den kraftige sammenpresning af jordlaget, som ødelægger jordens
naturlige porøsitet, som er en forudsætning for græssets trivsel.

Københavns Amt har ikke anført særlig begrundelse for klagen, men amtet har
tidligere i sagen bemærket, at en campingplads tidligere er krævet flyttet
fra det fredede areal, hvorfor en tilladelse til caravantræf vil være
betænkelig. Det er amtets opfattelse, at arrangementet kun henvender sig
til en lille del af Dragørs befolkning. Amtet finder, at anvendelse af
arealet, der er et fælles friareal umiddelbart syd for Dragørs gamle bydel,

4It alene bør ske til gavn for almenheden.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Deklarationen indeholder efter sin ordlyd et forbud mod tilstandsændringer
samt er forbud mod mere permanente foranstaltninger, medens midlertidiqe
foranstaltninger alene er forbudt i det omfang, de i sig selv kan bevirke
en ændring af tilstanden i området.

Den ansøgte midlertidige anvendelse kan efter Naturklagenævnets opfattelse
ikke antages at ville bevirke en ændring i områdets tilstand. Naturklage-
nævnet er derfor enig i fredningsnævnets vurdering.
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Den af fredningsnævnet for København den ll. maj 1993 trufne afgørelse
stadfæstes.

på Naturklagenævnets vegne

J~Ot~~
~Yft'e Petersen

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovelL'l § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 10velL'l§ 88, stk.!.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den - 5 J ULI 1994
FRS 16/94 KP

Dragør kommune
Plan\og Teknik
Stationsvej 5
2791 Dragør

Vedr. tilladelse til brug af området mellem Færgevej og lyst-
bådehavnen til visefestival.

I skrivelse af 24. februar 1994 har De ansøgt om frednings-
nævnet om tilladelse til afholdelse af visefestival på omådet
mellem Færgevej og lystbådehavnen.

Det hedder i skrivelsen:

"Visefesten påtænkes afholdt i perioden 29/7 - 31/7 -1994
på initiativ af Dragør Initiativ-, Erhvervs- og Turistråd.

Visefesten afholdes på det naturfredede areal mellem Lyst-
bådehavnen og Færgevej, som angivet på vedlagte kortbilag.

Som det fremgår af kortbilaget2 påtænkes der opstillet 3
telte Få henholdsvis ca. 2000 m (til ca. 3009 personer),
1300 m (til ca. 2000 personer) samt ca. 200 m til anven-
delse af musikere.

Teltene er på kortbilaget angivet med A, B og C.
Visefestivalen påregnes at tiltrække ialt ca. 7000 perso-
ner. Der vil åbnes mulighed for bespisning.
Parkering, stader m.v. påtænkes placeret i områdets sydli-
ge del.

Pladser, restauranter m. v. i Dragør gamle bydel tænkes
inddraget i det samlede arrangement.

Som det fremgår af nævnets skrivelse af 11.5.1993 kan vi;
sefestivalens afholdelse anbefales af såvel lokalkommiteen
for Danmarks Naturfredningsforening (skrivelse af
6.3.1993) som Københavns Amt (skrivelse af 19.3.1993).

"
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Københavns amt har i skrivelse af 14. marts 1994 anbefalet
det ansøgte.

Det hedder i fredningsnævnets kendelse af 18. april 1939:

"De nævnte Arealer skal henligge i det store og hele i de-
res nuværende tilstand, saaledes at der ikke maa foretages
Forandringer i Terrænet udover sådanne eventuelle Paafyld-
ninger, som maa skønnes formaalstjenlige til at forbedre
Arealets Udnyttelse til-fordel for Publikum. Paa Arealerne
maa ikke opføres nye Bygninger udover de allerede
bestaaende eller anbringes permanente Plankeværker, Hegn
eller andre Indretninger - herunder dog ikke indbefattet
Stejlerækker - der kan hindre den frie Udsigt over Havet
eller virke skæmmende.
Ved Fornyelse af den tilstedeværende Bebyggelse maa denne
ikke gøres væsentlig større, ligesom der ved dens Anbrin-
gelse og Udformning stedse bør tages Hensyn til, at den
gøres så lidet iøjnefalden~e og saa lidet skæmmende for
Stranden som mUligt.
Bygningstegninger og Situationsplaner vil være at forelæg-
ge de paataleberettigede forinden nogen Bebyggelse eller
væsentlige Ændringer af den eksisterende Bebyggelse paabe-
gyndes.
Beplantning, der kan genere den frie Udsigt, maa heller
ikke finde sted, Arealerne maa ikke anvendes til permanent
Kreaturhold, Høhøst el.lign. - udover hvad der har været
Sæd og Skik før denne Fredningsdeklaration blev underteg-
net.
Kommunen forbeholder sig Ret til udleje de fornødne Area-
ler til Blegerivirksomhed. De bestaaende Kontrakter, der
vedrører Arealerne, respekteres, og Brugen af Arealerne
maa ikke komme i Strid med Forpligtelserne, som er paalagt
Kommunen ved disse Kontrakter.
De i den sydvestlige Del af det fredede Terræn beliggende
med Gærder indhegnede Jordstykker, som nu er udlejet til
Jordbrug, er Kommunen berettiget til stadig at udleje 'til
dette Formaal.
Kommunen forbeholder sig Ret til at bortfjerne Sten og
Grus, ligesom Tangbjergning kan finde sted i samme ud-
strækning som hidtil.
Til Arealerne skal Adgangen for Publikum til enhver Tid
være fri.
Der vil for Publikums færden på Arealet være at oprette
Ordensbestemmelser, der forelægges Fredningsnævnet til
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Godkendelse.
"

Fredningsnævnet meddeler hermed tilladelse til det ansøgte.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden
4 uger, fra den dag nærværende afgørelse er modtaget, kan
klage til.nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om
naturbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes før.
klagefristen er udløbet, eller før behandl~ngen af en eventu-
el klage måtte være afsluttet.

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

tf Københavns amt
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen Osterkrtiger
Erik Appel
Bodil Wiingaard
Dansk Ornitologisk Forening
Naturbeskyttelserådet

S" MOdtaget,
1',.":Jv- og NaturStyrelsen

- 6 JULI 1994

.e
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FREDNINGSNÆVNET
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

FOR KØBENHAVN Modmg~1
Skov- og Naiursiyraiselil

:2 ~ APR. ~~~© GLADSAXE, den
FRS27/96 KP

23 APR. 1996

Dragør kommune
Plan- og Byggesagsafdelingen
stationsvej 5
2791 Dragør

Vedr. j.nr. 20.15 opstilling af telt på matr.nr. 334 a Dragør
by.

• Ved skrivelse af 10. april 1996 har Plan- og Byggesagsafde-
lingen oplyst, at T~æskibssarnrnenslutningen ønsker at afholde
generalforsamling i et telt ved Dragør Havn, og at Dragør Mu-
seum derfor ansøger om tilladelse til at opstille et telt på
ca. 500 m2 i den sydlige del at det naturfredede areal mellem
lystbådehavnen og Færgevej. Teltet skal opstilles i perioden
24. - 26. maj 1996. Det er i skrivelsen anført, at det er af-
delingens vurdering under henvisning til en afgørelse af 5.
juli 1994 fra fredningsnævnet, at teltopstillingen under hen-
syn til formålet, omfanget og tidsrummet ikke kræver dispen-
sation fra fredningsdeklarationen.

•
I deklarationen der vedrører strandarealer øst, syd og syd-
vest for Dragør By tilhørende Dragør kommune er bl.a. anført:

"
De nævnte areale~ skal henligge i det store og hele i de-
res nuværende tilstand, således at der ikke må foretages
forandringer i terrænet udover sådanne eventuelle påfyld-
ninger, som må skønnes formålstj enlige til at forbedre
arealets udnyttelse til fordel for publikum. på arealerne
må ikke opføres nye bygninger udover de allerede bestående
eller anbringes permanente plankeværker, hegn eller andre
indretninger - herunder dog ikke indbefattet stejlerækker
- der kan hindre den frie udsigt over havet eller virke
skæmmende."

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at det ansøgte telt ik-
ke kan opsættes, uden at der forud er meddelt dispensation i
medfør naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

\ q"'\ ~ - \ 1- II II ._ Oot ~
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Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til den ansøgte, kort-
varige opstilling af teltet. 2 af medlemmerne fastsætter dog
som betingelse for at undgå pletvis afslidning af græsset, at
teltet forsynes med et gulv, der, for at undgå at græsset går
ud på grund af skygge, højst må være pålagt i 4 dage.

Et af nævnets medlemmer finder betingelsen ufornøden under
hensyn til den korte periode og de kortvarige ophold i tel-
tet.

Under henvisning til flertallets afgørelse er dispensationen
betinget som ovenfor anført.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m. fl. Der kan
inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

~~(j{-L~~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19

Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 03/12-96

FRS 70/96 KP

Dragør kommune
Plan- og Byggesagafdelingen
Stationsvej 5
2791 Dragør

Vedr. j.nr. 04.11 strandforbedring syd for Dragør by ved Dragør
Fort.

Ved skrivelse af 3. september 1996, modtaget 10. september 1996,
har Plan- og Byggesagsafdelingen ansøgt om dispensation til den
for matr.nr. 334 a Dragør gældende fredningsdeklaration for Dra-
gør Sydstrand.

I ansøgningen er blandt andet anført:

"I vinteren 1995/96 konstateredes en tilsandning, der har dan-
net en strandsø, delvis opfyldt med tang.

Denne strandsødannelse har stabiliseret sig og har ikke væ-
sentligt ændret form indtil nu. Forrådnelsen af tang giver
lugtgener i sommerhalvåret og begrænser udnyttelsen af området
til badeformål."

Området er omfattet af fredningsdeklaration af 2. februar 1938. I
denne er blandt andet anført:

"De nævnte arealer skal henligge i det store og hele i deres
nuværende tilstand, således at der ikke må foretages foran-
dringer i terrrænet udover eventuelle påfyldninger, som må
skønnes formålstjenlige til at forbedre arealets udnyttelse
til fordel for publikum."

Københavns amt, Teknisk forvaltning har i skrivelse af 25. sep-
tember 1996 oplyst, at strandarealet mellem Dragørfortet og bade-
anstalten på grund af færdsel og den bynære beliggenhed ikke er

\~C\<o- \2 \\ j,-oo\L.
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af samme biologiske betydning som strandarealerne indenfor EU-
fuglebeskyttelsesområdet mod sydøst. Strandforbedring vil derfor
efter forvaltningens vurdering ikke have negativ effekt på områ-
dets natur.

I ansøgningsskrivelsen af 3. september 1996 er oplyst, at
strandsøen er på 2.000 - 3.000 m2 og beliggende uden for EU-fug-
lebeskyttelsesområde 111.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til, at
strandsøen renses for tang og opfyldes med sand til kote 0,4.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4
uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur-
klagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbe-
skyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

stk . 1, j f . § 66,
udnyttes inden 3 år

~~.(R~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
• FREMTIDSVEJ 1

2860 SØBORG
TELEFON -39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 20/04-98
FRS 16/98 - jm

Dragør Kommune
Plan- og Byggesagsafd.
Stationsvej 5
2791 Dragør

REG.NR. Olol~· 00

Vedr.: Journalnr. 04.01.10 - Grøft langs Strandlinien på
matr.nr.334 a af Draqør.

Ved skrivelse af 19.marts 1998, har De ansøgt om etablering af en
grøft på det fredede areal øst for Strandlinien. Årsagen hertil
er, at de tidligere marksten er fjernet. I stedet har man, for at

~ .hindre parkering på det fredede omrade, udlagt skarpe gra-
nitkantsten og opsat skilte med forbud mod parkering. Disse for-
anstaltninger har imidlertid vist sig at være utilstrækkelige,
idet de~~alligevel parkeres på det fredede, grønne areal.

Årsagen til at de hidtidige marksten blev fjernet, var, at man
ville undgå resursekrævende vedligeholdelse omkring stenene. Sam-
tidig undgik man at sløre oplevelsen af den klare grænse mellem
det grønne område og husrækken langs grænsen til den gamle bydel.

Arealet er fredet ved deklaration, tinglyst den 7. november 1939 .
.. I denne er blandt andet anført:

"De nævnte arealer skal henligge i det store og hele i deres nu-
værende tilstand, således at der ikke må foretages forandringer i
terrænet udover sådanne eventuelle påfyldninger, som må skønnes
formålstjenestelige til at forbedre arealets udnyttelse til for-
del for publikum".

Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, har udtalt at være bekendt
med behovet for at der etableres en eller anden forhindring, der

'kan holde bilerne væk. Det er endvidere udtalt, at etablering af
en mindre grøft langs vejen, som den skitserede, ikke vil bidrage
til en.forringelse af de fredningsmæsssige værdier.

Qsit'f0 \ ~"'lrl9Jll\-OD~ \
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Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet ansøgningen.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation til
etablering af grøften langs Strandlinien som ansøgt.

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 Naturklagenævnet
over afgørelsen, Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87
indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

• 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. l, j f. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år
efter, "at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

. ,



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREl\1TIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 03/08-98
FRS 10/98 - JM

Dragør Kommune
Plan- og Byggsagsafdelingen
Stationsvej 5
2791 Dragør

REG. NR. C>~1~ . OG.

Modtaget i
Skov- f"''' [\',.>tuTstyrelsen

= l~ f.~U8.]~S~

Vedr. J.nr. DB 1403 - Fritidsmæssig anvendelse af matr.nr. 35 i,
st. Maqleby.

Ved skrivelse af 3. februar 1998 videresendte Københavns Amt Tek-
nisk Forvaltning til fredningsnævnet kopi af Deres ansøgning af
23. oktober 1997 om dispensation til en fritidsmæssig anvendelse
af en del af ovennævnte ejendom, der er omfattet af fredningsde-
klaration af 30. august 1984 om fredning af et kystområde på syd-
amager.

I Overfredningsnævnets kendelse af 30. august 1984 er det blandt
andet anført:

• "§ 1. Fredninqens formål.

Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige
værdier, beskytte fugleliv og tilgodese de naturvidenska-
belige interesser, der knytter sig til området.

§ 2. Bevarinq af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.
Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne."

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 18. februar 1985
meddelte dispensation til etablering af en boldfælled på arealet.

ad' /JJ /1 ~ -oo/.(j
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• Det var en forudsætning, at arealet alene henlå græstilsået uden
for nogen form for terrænændringer eller etablering af faste an-
læg. Der kunne således ikke anlægges egentlige boldbaner med
boldhegn eller opstilles permanente sportsrekvisiter.

•

Ansøgningen af 23. oktober 1997 omhandler dels en fornyelse af
den tidligere tilladelse dels tilladelse til en bredere anven-
delse af den nordlige del af arealet. Anvendelsen tænkes gradue-
ret fra den nordlige del, med den mest intensive udnyttelse med
udsparede, plejede græsarealer , til den den sydlige del, mod
Strandengene, der tænkes udlagt til blomstereng med en minimal
plejeindsats. Det bredere anvendelse af den nordlige del af area-
let indebærer opstilling af faste mål til "ikke organiseret"
boldspil, dog uden boldhegn, mulighed for yderligere afskærmende
randbeplantning mod Søvej, mulighed for markering af skel mod
landbrugsområdet med grøft samt mulighed for at tillade solitære
beplantninger for generelt at styrke oplevelsen ved leg og ophold
på arealet. Arealet er vist på vedlagte skitse over området.

Københavns Amt har meddelt, at det er dets opfattelse, at der ik-
ke vil fremstå landskabelige gener ved det ansøgte, og indstilt
at det godkendes.

Der har i anledning af ansøgningen været afholdt møde på ejendom-
men den 16. juni 1998 .

• Danmarks Naturfredningsforening tiltrådte, at den tidligere med-
delte ~ispensation kan fortsættes, men udtalte sig mod slåning,
mod grøft samt mod solitær beplantning.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation i 10
år til at slå græsset på den del af arealet, der er benævnt
"græsareal" , og til opsætning af flytbare mål.

Der meddeles ikke dispensation til gravning af grøft, da dette er
et unødvendigt indgreb.

Der meddeles ikke dispensation til plantning af solitære træer,
da områdets åbne karakter derved vil blive ændret.
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• 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 Naturklagenævnet
over afgørelsen, Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87

indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

stk . 1 , j f . § 66 ,
udnyttes inden 3 år

Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 23/09-99
FRS nr. 41/1999 - jm

Dragør Kommune
Plan- og Teknik
Stationsvej 5
2791 Dragør

Vedr. ansøgning om dispensation til opsætning af forhindringsbane
tt ved Konqelundshallen, Deres saq nr. 02172-1.

Ved skrivelse af 9. juli 1999 har Københavns Amt, med anbefaling,
fremsendt Dragør Kommunes ansøgning, på vegne af Johnny Frederik-
sen og Ninette Christensen, om dispensation til opsætning af
diverse rekvisitter til brug for en forhindringsbane øst for
Kongelundshallen.

Der har været afholdt møde den 15. september 1999. Det er oplyst,
at forhindringerne vil blive lavet af træ uden støbning i jorden.

Det pågældende areal er omfattet af Overfredningsnævnets afgørel-
tt se af 30. august 1984 om_fredning af et kystområde på Sydamager i

Dragør kommune. Det fremgår af fredningskendelsen, at der ikke må
opføres ny bebyggelse eller etableres andre faste konstruktioner
og anlæg.

Københavns Amt og Skov- og Naturstyrelsen har ikke modsat sig an-
søgningen.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Tårnby og
Dragør kommune, har protesteret mod, at der meddeles
dispensation, og har i skrivelse af 25. februar 1999 blandt andet
anført, at en naturskole ville medføre en mere hensigtsmæssig
udnyttelse af området.
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Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte. Det
bemærkes, at der ikke er fremsat ansøgning om dispensation til
opførelse af en naturskole. Det er en betingelse, at den blivende
beplantning opretholdes, ligesom områdets ejer er ansvarlig for,
at redskaberne fjernes, når aktiviteterne er ophørt.

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 Naturklagenævnet
over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87
indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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. l, j f. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år
efter, at den er meddelt.

----"I __.J. i

r;'_C\-l~
Poulsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Mod/(aget i
'dn· U(stvn~\senneJ 1'.10.1 ) Gladsaxe, den 25. marts 2002

_,;_~) jc.~,:, (!,~l;"; FRS nr. 8/2002 - jm

REG.NR. O b 1--3.00

Dragør kommune
Plan og Teknik
Kirkevej 7
2791 Dragør

Vedr. ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig kanal på areal,
omfattet af fredning af kystområdet på Sydamager .

• I skrivelse af 12. februar 2002 til Naturklagenævnet har De ansøgt om dispen-
sation til at etablere et midlertidigt kanaludIøb i strandvolden ud for Kofoeds
Enge. Sagen er af Naturklagenævnet oversendt til fredningsnævnet.

De har redegjort for ansøgningen således:
"I forbindelse med sammenfald af en vinter med megen nedbør, højvande og
gennembrud af strandvold er begge dele af landbrugsjorden ved Kofoeds Enge
blevet overskyllet og ligger under vand. Overfladevandet i lagunesøerne
langs kysten er desuden steget og der er ingen mulighed for udløb da vandet
er inddæmmet af strandvoldene. For at kunne sikre vandskiftet i kanaler og
strandsøer og for at kunne udlede vand fra baglandet, er det nødvendigt med
en kanaludmunding, der efter behov kan holdes fri for tilsanding ved mekanis-
ke indgreb.

• Overskylningen skyldes udviklingen i den naturlige kystdannelse hvor der, ef-
terhånden som der kommer aflejringer, skabes nye strandvold langs hele kyst-
linien. Det betyder, at de oprindelige afvandingsgrøfter er blevet afsondret og
dermed ikke længere funktionelle.

Problemet kan afhjælpes ved, at der etableres afvandingskanal ved Kofoeds
Enge. Kanalen etableres som forlængelse af eller med forbindelse til eksiste-
rende afvandingsgrøft og skal betragtes som en afværgeforanstaltning. Kana-
len skal bruges i akutte situationer hvor den naturlige kystdannelse ikke i sig
selv som hidtil, sikrer udløb fra overfladevand fra baglandet. Kanalen etable-
res hvor der allerede sker gennembrydning af strandvoldene i for eksempel
stormvejr. "

Det ansøgte område er omfattet af kendelse af 4. december 2001 vedrørende
fredning af kystområdet på Sydamager , hvorefter det i § 4 vedrørende terræ-
næn<;lringer er anført, at der ikke må foretages opfyldninger eller bortgravning
af materiale eller regulering af kystlinien.

Kendelsen er påklaget til Naturklagenævnet.

Københavns amt har i skrivelse af 19. februar 2002 anført følgende:

;JvI: ;("b/- /20 - db/3



"Det er tydeligt, at der under visse vejrforhold (i højvandssituationer og perio-
der med megen nedbør) kan opstå situationer, hvor der vil ophobes store
vandmængder på strandengene ud for Aflangshage og Kofoeds Enge. Ophob-
ningen sker fordi, der langs den dynamiske kystlinie dannes strandvolde, som
afskærer de bagvedliggende afvandingsgrøfter fra at udmunde i havet. Det
medfører, at grøfterne er vandfyldte og ikke fungerer til afvanding af de til-
knyttede marker bagved.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er muligt, at foretage en vedligeholdelse
af afvandingsgrøfternes forbindelse til havet, uden at komme i nævneværdig
konflikt med fredningsbestemmelsernes overordnede mål omkring kystregule-
ring og bevarelse af kystdynamikken.

Det vil i praksis være tale om, i akutte oversvømmelsessituationer, at kunne
holde en smal rende åben i strand volden ud for de eksisterende afvandings-
grøfter. Det opgravede materiale vil kunne udlægges i et jævnt lag på strand-
volden uden negativ virkning på de naturmæssige forhold (se kortbilag). "

• Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, dispensation til etablering af den ansøgte kanal.

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

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen 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.

• l!a..u.\ f(r.G2C~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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