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Ud.kr1ft~~-------------~-at• OVERPREDNINOSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.--------------------------~--------------

• A-r 1944, den 20.Jull, eflegde OverfrednlngBn~net PSI Grund-
lag ar skriftlig og mundtlig Votering fØlgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 535/194; angeaende Fredning af Omrseder i og ve~ Smør-
og Fedtmosen ved Grænsen mellem Gledsskse og Herlev Kommuner.

Allerede 1 A8ret 1937 blev der ar Neturfrednl~gsn~net for
KØbenhavns Amtsraedskreds rejst en SIg om Fredning ar Smø.r- og
Fedtmo.en, men Segen blev kort efter UdSBt for Afventning af Gennem-I før elsen s f Planen om lø'benhsvnsegnens gr ØDne Qmrssder.

Ved Orfentllggørelsen ar Pr'ednlngsplanen var sssvel Moserne
• Bom det mellem disse liggende ~ndbrugs.r.al Inddraget unn~r Planen,

og det til Behandling Ir p,anen nedsette Udvalg tilskrev, efter at
have behandlet Sagen 1 porbindelse med Udarbejdelse ef Plenerne om
Anlæg i Henhold til Lov wr. 595 ar l;.Wovember 1940 ar Stierne Nr.1
og Nr.lO, BOm begge ak'l tørea torbi Moserne, den 27.Marts 1942
stataministerlet bl.a., et Omrenget Ilf den foresleeede Predning et
Areeler i og ved Smør- og Fedtmosen skønnedes et overskride, hVId
der er torudset i forn~Dte Lov, hvorfor Udvalget indstillede, at

~ sagen rejstes i Overens8te~else ~ed de almindelige Regler i Natur-
fredning' loven.
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Udyalget angav derhoa i Skrivelle. hvilk •.Servitutter det
m.atte ansel tor Sbske11~t at lægge pae de plagældende Aresler.
del. pIa Areeler er Smørmcsen og at Pedtmos.n. paa hvilke der lkuld.- "

giV" Alm.nheden Adgang til at rærde. og opholde lig.
d.ll pa. Landbrugsar.elerne im.ll.m Moserne og
dele pal Arell.r ar Smørmolen og at F.dtmosen, til hvilke Almenheden
ikke .kuld. have Adgang.

Id.t Statsminilt.riet d.retter i Skrivelse at 24.0ktober
1942 udtalt •• at Minilt.ri.t under Forbehold med Henlyn til Erltat-
ningludgitterne meltte tinde det ønskeligt at de ommeldte Arealer
fredes, anmodede. Fredninglnævnet om at ville rejse Prednings8eg i
Overensstemmelse med Udvalget. PerllaE i Skrivelsen ar 27.Merts 194?

Omrssder, ved hvilket men blev .nig om et udskille det omreede,
.om .kulde aabne. tor Almenheden. fra Nævnets Behandling og
de det lndgas i Udvelgets Behandling af Sag om Anlæg ef Sti Nr.
10.

Nævnet her derefter behsndlet segen for se~ vidt engaer
de øvrige Qmresder. dog med Undtagelse af et enkelt Areel, W.tr.

V.d Kendelsen er det bestemt, at der paslægges Omree-,

derne irnellerrMoserne, pas det til Kendelsen hørende Kort vi.t
med brun Farve, nemlig Metr.Nr. llc, Ild af Hjorte.pr1ng By,
Herlev sogn, og Dele ef Matr.Nr. 4a. og lObo og l8b (tidligere
Matr.Nr. 4au) ar B8gl~d By, Gladsakse Sogn, S8elydende Servi-
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tut:
l. Areelerne fredes .eeledes, at Tilstenden pee dem ikke maa ror-o
andT", men at de udelukkende aksl kunne udnyttes peB semme Maade
som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsareeler.
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2. Det er uden Fredningsmyndlghederne. Tilladelse navnlig torbudt
a) at optøre Brgninger at enhve~ Art~ 'herunder Boder, Skure
eller anbringe andre Indretnlnger, som ken virke misprydende,
derunder tednlngsmester og lign.; ek'i.terende BYgninger maa
ikke ombyBgel eller genopføres uden Frednlngsmyndighederne.
TilladeIIe ,
b) at anlægge Veje eller Stier eller at tilst,. Trediemend Vej-
rettigheder over nogen at Arealerne.

4t 3. Ingen at de under F.rednlqgen lnddregne Ketr.Nr.re eller Dele at
.a.danne maa udstykke, ud Over det tIl Past.ættelse at prednlngs-
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græn.en nØdvendige.
b)

4. Bes~.mm.lsen i Post 2 er ikke til Hinder tor Iværksættelsen
at det at Stat,mlnleterlet i Medfør at Lo. ør. 595 at 13/11
1940 godkendte Stianlæg Ir. 10.

Bndvlde~e er det ved Kendelsen, tor ••a Yidt ang.ar de
p•• det til Kendeleen hørende Kort med lysegrøn Parve viste
omraader i Mo.erne, nemlis Metr.lr. 45b, 45e, 45d, 458, 45t, 45!
at Bjortespring og 5ap, 9d, 22ae, lObo, 'lyd11ge Lod, 5ao, lSi,
17e 3dq, 6ga, 8m, .,d11ge Lod, 2a, 7ee, 5an, 9u, 22c 10bo, mellemste
Lod, 4a, 151, lSa, 19a, 3n, &æ, am, nordlige lod, 2b, 7k, Sam,
9t, 22at, 22ab, 10at, 10bo, nordlIge Lod, 5be, Sal, l5eq, 181,
3dP, 6ge, .8gg, 2by, 7dx, 4a%, 9" 22a1, 4t og 15h, 18e, 19a,
3~, 6gd, 8gb, 8k, 21, 2bx, 7e, alle 1 Smørmosen , lamt 4a., 18b
(tør 4au), 10be, 10dm, 7ed, 2a og 2b, 2ap, 81, 20" 17e 21b,
16d, &E, 9r, 15ee, 15g, 3m, 5aq, 4d, 22b og Sar, alle 1 Fedt-
mOlen, bestemt, at Aree1erne Plalæg~es fØlgende Servitut:
l. Arealerne tredes ••eledes, at Tilstinden pøB dem 1kke mal for-
andres, men de .k.l udelukkende kunne udnyttes peB lemme Milde
IOn: hidtil.
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2. Det er n.vnlig forbudt:
.) at opføre Bygninger at enhver Art. herunder Drivho.e. Ki.t-

bænke. Boder. Skure. eller 'nbringe 'ndre Indretninger. der k.n
virke misprydende. derunder Lednlng8~e8ter og lign ••
b) uden prednlnsemyndlg~ederne8 Till.delse at tjerne eller udtynde
den pI. Arealet .teaende Beplantning .t Træer. Buske ~g leyende
Regn.
c) Uden Prednlngsmyndighedernea Tilladelse at toret.ge Beplantning
at Arealet udovar Vedligeholdel8e at den eksi.terende,
dl at foretage Afgravning. Pa.fyldning eller Oppløjning .t det na-
turlige Jordsmon ellar at henkaate Aftald pa. detta.
al at optylde V.ndhuller eller at benytte di8se. Bredder til Hen-
ka.tnlng .t Att'ld.
t) at nedbryde Stendiger,
g) uden PrednlnsøMfDdiihe~ern •• Tilladeiie .t anlægge Veje og
stier eller at tilstaa Trediem.nd Vejrettlgheder over Ar.,let.
,. Ingen at de under Fredningen inddragne M.tr •• umre eller Dele
at I •• d.nne ma' udltykke. udovar det til PI.tlættelee .t Frednlngs-
grænsen nØdvendige.

por B" vidt anga.r de i smørmosln beliggende Ar~aler
lupplerlt med følgende:
4. »e tør ~edning&pl.nen. Offentliggørelee lovligt opførte Bygninger

~Drivhuse m.v. m.. ikke ~bygges eller genopføre& uden ~ednings- t
t

fp••t.leret er tillagt ~ednlngsnævDet for KØbenhavni lmtsr•••

myndighederne. Till'delsI.
5. De før FredningsplaneniOffentliggørelse opdyrkede Arealer maa
Itadig dyrke. pas samme M.ade lom hidtil •.

kreds. "
Ved Kendelsen er der tillagt Grundejerne Er.tatnlnger 1 alt j;

til aamlet Beløb er 51.665 Kroner, hvor.! KØbenhevnø og Pre~erlk&be~
Kommuner Ik.l udrede 17.221 Kroner, fordelt etter Polket'l. meden. ~
Resten u~rede8 .f ststaksssen med 2/~ og .r Københavns Amt.fond med t
l~. i
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Kendelsen er indaeket at KØbenhavns og Prede~lklberl IOMmUD
med Protest imod. at de tllpligtel at: udrede nogen Del at Er.tatot
en. Endvidere bar det langt overvejende Antal at Grundejere Ind-
anket Stgen tor OvertredDln.gsnævnet bovedsagelig pas Grund at
tredlhed med størrelsen at dl tl11taaede Erltatnlnger.

OVlrfredningsnævnet ber den 29.0ktober 1943 bes1gt1get dl
fredede Arealer og torhandlet med de snkende Grundejere.

Da det Ikke hervId lykkedel at naa til Enighed med nogen at·
Grundejerne, anmodede man i Medtør at Naturfrednlng.lovenl § 20
Tak.atlon.kammllllonen vedr~ende Naturfredning om at fs.tlætte Er-
.tatnlngerne til .amtllg1 Grundejere. idet man m.atte ansI dit for
Øblke1igt, at a111 Erltatninger blev fa.tsat paa ensartet Grundl.g. ~

Man tilføjede, at Tak.atlonen vilde V&re .t foret'ge ~
paa Grundlag at N~netl Be.temmeller, idet dog tølgende yderligere
vlldl værl at lagttagl:
A. Sldl 8 i Xlnd.l.ln udt.ler N~et •• t det .t eD Skrlvel.e tra.
Udvalget vedrørendl KØbenhavn ••gnenl grønnl Omra'der udleder,
-at Udvalglt Ol dermld Frednlng.rekvirlnterne Intet har imod~ at
Ejendommene udnytt.1 til Gartn.rl eller Prugtpl.ntage t det Omtane,
d.tte overhovedit kan tindl Sted, naar Porbudet mod aebyg.el •• m.Y.
opretholdll.-

Denne ADt~elle er rigtil tor l" vidt ang ••r Arealerne
Imellem MOlerne (Landbrug ••re.lerne). min gælder tkkl MOlearealerne.
B. Vid OVlrtrednlnglnævnetl Forhandling med Grundejerni vedtoges
tølgendl Lempell.r 1 Servitutterne:
l) Det till'del Ejeren ar Matr.Nr. 4-1 Bagsværd, Vognmand Frederik

. . .

Bansen, at optøre et mindre BUl ved Vejen lang. Arealet mindst
10 m tra Vejkanten og indenfor en Atstand at 12i m tr. d.t .lt1ige
Skel. i JPorhaven mia BevoklDingen bøjlt være 1 ~5 m høj.

.. 2) Tørvegr.vning tIllades LOdllJerne.
3) Anbringel •• at Miltbænke ti'llades.



4) Servitutt.n tor Landbrug.arealerne ændre. '1Ilede., At .klllte-
'..rend. BJgnlnser kan omb1gge. eller genopføre., men i Overen.stemmel.e

med de porskrift.r, .am givet at Frednlngsnæwnet.
5) Det tilladel EJ.ren It Matr.Nr. 3m Bagsværd, Jordbrugel'
SofuI Bln.en, at grave Grus i nogle_Bøje tæt ved Pedtmosen og at
afdrive nogle tæt herved værende mindre Grantræer.
C. Med .n Skrivelle tra Glad.ak •• Sogneraad har man modtaget en
Erklæring tra Kommunen. BygnIngslnspektorat, hvorat fremglar, at
B.byg~el.e at Parcellerne i Smørmo.ea Ikke lovligt kan finde Sted,
og at kun et at de derved opført. Hute er at anle som lovligt op-
tørt.

Takl8tionskommi8s10nen her derefter beh8ndlet Sagen i MØder
den 6., 15. og 28.Martl l~ og i 11dstnæwnte KØde pal det toran
angivne Grundl.g testlBt Erst.tningerne I.sledes:

I. For Areal.r mel11m Moserne:

I

Til

l. Jordbruger carl Holger Hansen ••
2~ a.ard'jer c.rl V. P.d.rl.n •••••

I
". S.DUne • •• •••.•• ••

4. Sarnm.e •••••••••••••••••••••.••••

5. Vognmand Fr.derik Hsn.en •••••••

for lIatr.lir.
Hjortespring.
lld
Ile .Bagsværd
l8b. (tør 4auJ
10bo.

4,.

Kr •
. 9·400

3·300
.1.200

360
670

tll.aFl'lJl'l'1l1.4.930

II. For jre.ler 1 Smør'molen:·
Til

l. aaard.j.r c.rl v. P.d.r•••••••••
e III S.mm •••••••••••••••••••••••••

,. a•• rd.j.r~~l·~;f.der ••n••••

4. !JaDlDle .

"5. samml •••••• I •• I I • I 1-' I •••••••

-6. S.mm. •I ••••• I ••• I .

tor "atr.J'r.Bagl.ar.
5ap

5ap r.

lObo'tm.llemst. Lod)

210
-: 170

200

640
- 640'/

;: 420

5--
9t-. <

lObo(Dor~llge Lod)
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'( ~ samme •••••••••••• r· .

8. saDlD1e ••• _ •••••••• ~ • i .

9. S-DIlle•••••••••••••••.• •••••••
10. Henrikaenl Enke o~ Iih1.r •••
-ll. Forr.tter Hanl Sotul Jeppeaen·
12. (by. O••rdejer·Ho1ger Andersen
l~. Samme ~ l

..... .:.

14 .S.JIIDle •••••••••••••••••••••••

15- Fuglehandler SY. Aa~~ Olien
16. SaJnmI ••••••••••• ,T ....••••••••

• 17. C7klehand1er Koue J~8eD •••
18 _ Bagermest er Oscar Larsen·.....·•··
'19- saDD!1. • __~ •••• • • e·

20- Wrlght, Thom.en & KJær ••••••

21. Sa11lDle ••••••••••••• e-e ••• " •••••

22. Prk. Emmy Anderaen •••••••••

.
I'

23. Frk. EII.abeth BJørnion •••.••".
24. Hande1.gartner A.S.H.lnz ••••
25. Overretlsagtører A.Krautwa1d

I 26. 5aDDne ••••••••••••••••••••••

I,
I

2 7. SII'lDl. •••••••••••••• ••••••••

28. SamD18 ••••••••••••••••••.•.•.•.•.

29. SamD'l. • .

;0. samme ••••••••••••••••••••••
31. Samme •••••••••••••••••• '•• • •

32. sa D1D1, ••••••••••••••••••••••
33. sallDne •.•••••• ,...... • ••••••

34. La ndmsnd B.1... n BachØlann Pr.de-
riklea

I 1, r"lI' • f ~ ~I
I

I i

r

5·1-
70' ~ .,'-

10bo(syd11ge Lod)
9d
22.u

15'i(lyd lige Lod)
I151(nord11~ Lod)

3D
17-
3dq 1t .. 3n)

6ga

8m' (sydlige Lod)
8m(dbrd11ge Lod)
2a

2b

7ec

5an-~

9u
22c

6øe

'7k
22.t'

6gd

8gh
8k

! .

2bx

3t

4·
• r

at overføre

•

300
490
160
150

140
- 200

250,

250

-' 200

200

240
270

210

320

240
420
230

210

210

28()

220

320

1.215

780
315

450

1.110

220

11880
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'5•,6.
'7 ·,e.
}9.
40.
41.

42.
43 •
44.
45 •

o

..~t;' f;.,' tor lIetr •• r. ~r.
-"II - !.,.: l , - ~'\ l BagiV .. " Overt __t 11880

G•• rdejer Arved Ander.en n~,.!'!' " ~~~ . . ...... ~.• '. ~

Prk. Bbba Bertbloe And er.e~ •• , ':'1 ·19'.( ~ydlt&4l' LQ~).,\ ",' 80

Prk. Ebb. Berthll)l Ander.~n... 19a'nørd11geL9~) ..... ,A:. •.. t),0

Kontorchef Johl.JQhsn.en" P" ,,22'b,........ . -,."1,,' '. '20

SIlDmle•••••••••• f ••••••••• '! ,.."".. 10.t ". ' ..(. '. e80

SSJrme ••••••••••• ~••• - ••• ".'~'t~ ....... 5l:?_ ..... Ii \ •••• ". !' f,-· .~ .... '10

Fabrlk.nt Svend Holmfred • ~.,.." . l5cq .,'" C' \, • t·:.: '( .. 660
SaD1DlI •••••••••••• '•• ; ...... '! ..... .181 ... 1

. :;(lP.; (' ' ..

6iø., _
Bg@ .. '

Msksnlker Em8nu.~ Peter8en~~~~ ..

f.,., .. ;650

:": .. ,600
_., .' -.' . .600

.. ~640,

Se mme ••••••••••• ~ •••••• ~ • ~ •• ,e •

Bogtrykker Ulf Holmfred ~..

der Yil være .t udbetale til
Panthaveren, Overr~tI8eg-

farer A.Kr&utwtld,

46. 'I'YPogrsf H.PrØl1c.h •••••• ,. l.' 2by c' 660

47. KemiSr.f Richard Jensen ,...... .74x '.. ,.~ 630

48. Skræder N.C. Iver·sen.. •• • ••••• ,' 4'%" B30

49. Rendel.gertner Jørgen Jørgensen "9& . ~ r' -. -- ~. -900

50. Fru Anns D.N .err"ge ard • --- 22 • .1~ .4t. ~5h ~ & - - .' 2.-575

51. Snedker Ernst D.Beuser. •••• .18c ~;- - 540

52. Aessietent Jørn Henriksen......... .2.! . . ~'. ;15,

der vil være .t udbetale
til Psntheveren, Over-
retsl.efører Kr&ut.&l~,

I
!"' .....

53. Civilingeniør V.Porldel og
BrØdkusk C.Petersen

Hjortesprlng

54 •
55·
56.
57·
58.

GIsrrtester Th.Helt Poulsen

45g

45t

45'
45c
45d
45b

1.680

525

535

1.785

1.695

2.175-
,_ ..., ? .. ;,

ti1se~en 31.595

S.mm. e ••••••••••••••••••.••

Se DJl11e ••••••••••••••••••••

Xø'benha vne Kommune••••••••

FarvehendIer Chr.Bammerlte1n
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III. POr Arealer i Pedtmosen:.. .
tor Matr .Nr.

B8 gs Vfll' cl .

l. Vognmand Frederik Hansen .....;...4••. , - . ~l ... ~ .1

2.Gaørdejer Carl V.Ped.r.en •••• lab (ter 4au)
'7.-

,. samme ••••••••••••••••••••••• .,. lObo

4. G.ardejer.Carl V.P.dersen ••••••
5. samme ;. •••

6. Se lI1J1'1e _ ~ • .. •

7. SI! mm. . .
8. FabrIkant BelBe Ler.en ..

• 9•• right, ThOmseu & Ejer ..
10. Msssør P.l.Pedersen ••••• ~ .........

10dm
81-
20e

·17c

7ed
2a og 2b

2ap

ll. Leo Bjørn A.gssrd.............. ·21b

l}. se mme • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • ......... '. €e
12 .S-mrne • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •.•• ... •• 164

de 3 .idstnævnte Beløb vil være
.t udbetele til Overr'etilel~- "'-tører Kreutwsld,

1.4. Asst.tent. Leif GUst.vsBon ••••.•

•
15.Gartner Anker Jensen ••••.••••••
16. OverretssBgferer A.Kreutweld
17. Jordbru8er Sofus Hansen •••••••
18. Semrne .

19. Se. D1lTlI ..

20. Bevebrugskend1dat Emll Holm •••
C Sk Ødeha 'Ver Kr a u t •a l d ) ••••••

21. Handelsgartner Hane Nielsen-'
(Sk ~ehe ver Fru Ii.L .GRbe' ••

.... ..... .,,, t 't'"

- -,

ialt Kr. 1.4 .930

+ " 31·595
+ " 6.610 -

- Kr. 5~.135. --~

r"". -, ," '"" -.,. ••

9r

15ce

15g

3m
5aq
4d

22b

t l188mrnen

- "
, .

·465

320
700
50

675

200

200

700

570

135

160-
115
430,

450

360
80

360

200

180

210

50 -
6.610

....
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Da OverfrednIng.nævne~ løvrlgt l,det væ818tltge kan tIl-
træde det 1 PrednIng.nævnetl.Kendelse bestemte, vil· Kendelsen være
at Itadr~te med de ar det toranata.ende følgende ÆndrInger •..

Kortet, hvortIl der toran er henvist, er vedhæftet nær-
V&2"ende Xende l.e .,•.:

T h. L, 'h'e l' to· e Dl Dl e I: .... .
Den at øaturtrednIna-na:;vnet tor K Øbenh- vnl Amt Iral (!I.kredl

den B.Juli 194' atlagte Kendelse angaeende PrednIng at ~88der 1
oS ved Smør- og Pedtmolen ved'O~æosen mellem Oledisk,. og Herlev
Kommuner .tedfæstel med de at det forenltaaende fØlgende Ændringer.

At Erltatnlngerne tI1.Grundejerne, Kr. 5'.1'5, vil l/)
aller Kr. 17.711,06 være at udrede ar lØbenhavn. og Preder1k.berg
lommuner, tordelt etter Polketll. Af Resten udreder Statskassen 2/3
eller Kr. 2,.615,96 og XØbenhavn. Amtøfond 1/3 eller ~r. 11.807,98.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.
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over Ejere

II.
Matr.Nr.

a. 11c Bjortespring

b. Ild •

c. 4as Bagsværd

I·· d. 4ay ti

e. lObo "

p O R T E G N E L S E
og de dem til1agte Erstatn1ngssummer:

Ejer: Ers tatning:
Jordbruger C.V.Pedersen,

Engkarseve j, Bagsvær.d 3.600 Kr.
Jordbruger C.Holger Hansen,

Hj~rtespring, Bagsværd 9·400 "
Vognmand Frederik Hansen,

Engkarsevej 1.000 "
Jordbruger C.V.Ped~rsen,

:Sngkarsevej 1.500 "
Samme 700 "

16.200 Kr.

III. Fedtmosen
L 4as Bagsværd ~-som Ile 930 Kr.
2. 4au " = Ild 320 ..
3. 10bo " = Ile 700 "
4. 10dm " Sam.::Je 50 ti

I 5. 7ed Fabrikant Helge Larsen,
Ejnersvej 33, Lyngby 700 "

6. 2a,2b " -Ingeniørfirm. Wright,Thomsen
&: Kjær, Tro~dhjems Plads 3 1.140 "

7. 2ap " Massør P.K.Pedersen,
Engkarsevej 150 "

8. 81 " Som II a m. fL 7021 "
9. 20e " Samme 200 ",

10. 17c " Samme 200 ti

lle 21b " Driftsleder Leo Bjørn Aagaard,
Dronningensgade 52 320 "

12. 16d ti Samme 230 II

13. 6æ ti Sa!IlIIle 430 II

• 14. 9r " Assistent Leif Gustavsson
-.Engkarsevej 450 II

15 •. 15ce ti Gartner Anker Jensen
Engkarsevej 360 n



16.

17.

18.
19.

20.

21.

•

Matr.Nr.
15g

3m

5aq
4d

22b

"
n

"
Bagsværd

II

5ar "

III. Smørmosen
l. 45b Hjortespring

2.

5.
f:J.

I 7.
8.

9.

10.
ll.
12.

13.

14.
15.

45c

45d
45e

45f
45g

5ap
9d

22ao

10'00

5ao
15i

17e

3n
6ga

"

"
"

"

Bagsværd
"

II

"
"
II

"

n

"

Ejer:
Overretssagfører A.Kreutwald,

København
Jordbruger Sofus Hansen,
Engkarsevej

Sa!Ilme
Jordbruger Sofus Hansen,

Engkarsevej
Havebrugskandidat Emil Holm

Rudebæksvej 32, Rødovre
Enkefru marthe Gabe ved Hans

Nielsen, Engkarsevej

Ersta.tning:

160 "

360
200

"
"

180 Kr.

210 tT

50 "
24.?40 Kr •

Farvehandler Chr. Ha~erstein,
Bagsværd 1.760 "

Glarmester Th.Heldt Poulsen,
Egilsgade 10

Københavns Kommune
Glarmester Hans Heldt Poulsen

Hillerødgade 17
Glarmester Tb. Heldt Poulsen
Ingeniør V.Porsdal, Kirse-

bærbakken 9, H~lte
so~ IIa
Firma HenrikseLs Enke og

Kabler, Korsør
Forretter Hans Jeppesen,

Buddingevej 77A, Lyngby
som IIa
sa!IlIIle
G38rdejer Holger Andersen,

Bagsværd
Fuglehandler S.A.Olsen

vi LRsagf. Lahn-Høyer
sa::nme?
Cyclehandler N.Koue-Jensen,

Baggesensgade 19

1.440 •
1.380 ,.

535 ti

525 "

1.370 "
210 "

150 "

140 "
160 "
170 "

200 "

200 "
2JO "

240 "



III. Matr.Nr.
'\e 16. 8m

17. 2a
18. 7ec

19. San

20. 9u

e 21.

122.

23.

24.

25.

26.

27.

_30.
31.
32.
33.
34.

35.

35.
37.

'38.

22c
(22at)

10bo
4a

lSi

18a

19a

3n

6æ
8m

2b
7k
l:)am
9t

22c

22ah

lDat
lObo

5be

"

"
"

"

"

"

"
Bagsværd

"

"

"

"

"
"

"
"
"
"
"

II

"
"
"

Ejer: Erstatning:
Bagermester Oscar Larsen

vi Lahn-Høyer
Firma ~r1ght, Thomsen & Kjær
Frk. Emmy Andersen,

Bellahøjvej 184
'rk. Elisabeth Bjørnsson

c/o Islands Gesandtskab
Handelsgartner A.B.Heinze,

Gam~elmosevej 320, Bagsvær~10 n

270 "
320 "

420 "

230 "

Radioforhandler John Ander-
sen, H111erødgade 81

Jordbruger Carl Pedersen = IIa
N.C.Iversen v/LRsagf. Lahn-
Høyer ? eller Entreprenør
Hans Frederiksen, Bagsv~rd
Ga3rdejer Holger Andersen,

~agsværd ; Nr. 12
Gaardejer Arvid Andersen,

Bagsværd
Frk. Eoba Andersen, Ba€sværd

Hovedgade 265
Gaardejer Holger Andersen,

Bagsværd
Overretssagfører A.Krauwald
Bagermester Oscar Larsen

vi Lahn-Høyer
= Nr. 17
Overretssagfører A.Krautwald
= II a m.fl.

210 "
200 "

220

250

100

250
280

210
240
220
640
640sam.:ne

Radioforbandler John ALdersen
vi LRsagf. 1atn-Høyer 320

Kont~rchef Johs. Johansen,
Nørrebrogade 163~ N. 320

sa~e 280= II a m.fl. 420
: ~r. 35-36 310

3

Kr.

"

"

80 "

"
ti

ti

"
"
"
"

"

"
"
"
"



__ II.
39.
40.

41.
42.
43.

44.

e 45.
46.

Matr.Nr.
6a1

15cq

18i
3dp

6ge

8gg

2b
7dx

4ax?
9s

49. 22ai,4f,
l5h

50.
51.
52.

53.
• 54.

55.
et 56.

57.
58.

18c
19a (19d)
3f

6gd
8gh

Mekaniker Emanuel Petersen,
Egilsgade 68 600

B~gtrykker Holmfred v/Lahn-
Høyer 640= Nr. 17 660

A/S Espehøj c/o ~rosserer
C.G.Petersen, V.Boulv.49 630

som Nr. 23 ? 830
Handelsgartner Jørgen Jørgensen,

Ga~2elmosevej 306, Bagsværd 900

"
Ejer:

= II A
Fabrikant Svend Holmfred

v/ Lahn-Høyer
samme
sa:n..:ne

"
..
..
"

•

"
"

tf

"

• Fru Dagmar Nørr~gaard,
Nørrevoldgade 29

Erna Dines Heus~r,
Frk. Sbba Andersen = Nr. 26

Erat~tning:
300 "

"
"
" Instrumentmager Henry Larsen,

~uintus Alle 6
Overretssagfører Krautwa1d

.Gartner Jens Chr. Pedersen,
Tofteyang 28, Lyngby

Overretssagfører Krautwald
ORsagf. Krautwald og Assistent
Jørn Henriksen, Nr.Søgade 23
do eller som Nr.54
som II a

Bagsværd
"

·660
650
600

..
"
"

8k
21

2bx (2gx?) ,.
7c PI

"
"

tf

"
"

"..

..

1.575
360
420

•
"
"

740
810

"
Kr.

5~0
210

"
"

210
300
490

"

"
51.665 Kr.
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U D S K R I F T
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Københavns Amtsraads-
kreds.

,
K E N D E L S E.

Ved Skrivelse af 22' April 1937 til den daværende Formand for
~Fredningsnævnet for Kjøbenhavns Amtsraadskreds ~o~~er Knox, henstillede

~orsørgelseeforstander ved Gladsaxe Kommune Chr. Pedersen, der da var

IJIOg stadig er Medlem af Nævnet~ til Overvejelse at søge fredet de ved
Grænsen mellem Gladeaxe og Herlev Kommuner beliggende Moser, kaldet

. 'Smør- og Fedtmosen, idet han dels henviste til de da projekterede
Vej- og Stianlæg og dels til, at Moserne var optaget som Fredningsob-
jekter paa den da nylig afgivne Be:ænkning vedrzrende Københavnsegnens
grønne Omra&der. Nævnet med Ti~tr~jen af Repræsentanter for Gladsaxe
Y.o~une paabegyndte Behandlingen af Sagen, men udsatte i Oktober 1937
Sagen til Afvet.tning af Gennemførelsen af Planen om de grønne Omr9::der.
Forinden havde Gladsaxe Sogneraad, indenfor bvis Omraade det største
Areal af ~oserne ligger, i en Skrivelse af 4' Juni 1937 udtalt sin
Interesse for S8gen, liges~m Da~a~ks Rsturfredningsforening i en Skri-
velse af 19' August 1937 h8vde anbefalet, at den omtalte Fredning blev I

•
,gen:-.emført, idet man særlig henvi ste til Erklæringer, afgivet af Forenin- :

'gens tekniske og naturvidenskabelige Djvalg, der begge meget stærkt
anbefalede Fredningens Gennemførelse udfra saEvel byplansm:'ssige som

Itnaturvidenskabelige Hensyn. Det fremdroges til Overvejelse at inddrage
'det ~ellem Moserne værende Landbrugsareal i Fredningsomrsadet for
åerved at arrondere og supplere dette pas en for F~rmaclet hensigts-
mæssig Maade.

Ved Offentliggørelsen af Fredningsplanen for Københavnsegnens
grønne Dmraader den 9'Februar 1939 var saavel Moserne som det mellem-
liggende Landbrugsareal inddraget under Planen, og denne blev tinglyst
paa 68mtlige vedkommende Ejendomme den 20'Maj ~94l og 17' September
1941. - Sagen henlaa derefter til Behandling i Udvalget vedrørende Køben-
havnsegnens grønne Omraader i Forbindelse med Udarbejdelsen af Planer-

4t ne om Anlæg i Henhold til Lov Nr. 595 af 13' November 1940 af Sti Nr.
l og Sti ~r. 10. Den 27' ~8rts 1947 tilskrev Udvalget 3tatsministeriet
saaledes:

....



•

•

"Under Henvisning til Udvalgets Skrivelse til det høje Mini-
sterium at D.D. angaaende Godkendelse af en Del af Stianlæg Nr. 10
skal man hQ~lagt fremsende en Kortskitse .(Glad. 103b) hvorpaa er vist de
Arealer af og ved Smør- og 'edtmosen, som Udvalget foreslaar fredet i
iorbindelse med nævnte Anlæg.

Da den f~reslaaede fednings Omfang skønnes at overskride, hvad
der er forudsat ved Beste~elsen i § 2 i Lov Nr. 595 af 13/11 1940,
skal Udvalget indstille, at Sagen rejses i Overensstem~else med de almin-
delige Regler i Naturfredningsloven.

I.
Forsaavidt angaar det paa Kortskitsen med mørkegrøn

Signatur viste Areal af Smørmosen (Matr.Nr. 45 a, h, 1, k, l,
Hjortespring By, Herlev Sogn samt Del af Matr.Nr. 6a, Gladsaxe By og
Sogn) og af Fedtmosen (Dele af Matr.Nr. 2a, b, 3m, 4d, 5ar, aq, 6æ,
7ed, 81, 9r, 15g, 16d, 21b og 22b, alle af Bagsværd By, Gladsaxe Sogn)
foreslaar Udvalget nedlagt følgende Fredningspa&stand:

l) Der gives Almenheden Adgang til at rærdes og opholde sig
paa Arealet.

2) løvrigt fredes Arealet saoledes, at Tilstanden derpaa ikke
maa forandres. Navnlig er det forbudt:

a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Bod?r,
Skure eller anbringe andre Indretninger, der kan
virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign.,

b) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at rjerne
eller udtynde den paa Areslet staaende Beplantning
af Træer, Buske og lever-de Hegn,

c) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at roretage
Beplantning af Arealet udover Vedligeholdelse af
den eksisterende,

d) at !oretage Afgravning, Pa2fyl~ning eller Oppløj-.
ning af det naturligs Jords~on eller st henkaste
Affald pac dette,

e) at opfylde Vandhuller eller at beLytte disses Bred-
der til Henkastning af Affald,

f) at nedbryde Stendiger,
g) uden Fredningsmyndighedernes T~lladelse at tilstaa

Trediemand Vejrettigheder over Arealet.
3) Ingen af de under Fredningen ind1ragne N.str.Nr. eller

Dele ef saadanne maa udstyk~es udover det til Fastsættelse af Fred-
ningsgrænsen nødvendige.



II.
4t Forsaavidt angaar det paa Kortskitsen ~ed brun Signatur viste

Areal im~llem Moserne (Matr.Nr. lle og lld, Hjortespring By, Serlev
Sogn sa~t Dele af Matr.Nr. 4 as, 4 au og 10 bo, Bagsværd By, 1ladsaxe
Sogn) foreslaar Udvalget ~edlagt følgende Fredningspaastand:

l) Arealerne fredes saa~edes, at Tilstanden paa «em
ikke m9a ·forandres, men de s~al udelu~kende kunne udnyttes paa
samme Maade som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer.

2) Det er uden Frednings~yndighedernes Tillad~lse navnlig
forbudt:

a) at opføre Bygninger af enhver ~rt, herunder Boder,tt Skure eller anbringe. andre Indretninger, som kan
virke misprydende, derunder Lednings~aster og lign.;

I
eksisterende pygninger maa ikke ombygges 'eller genop-
føres uden Frednings~yndighedernes Tilladelse,

b) at anl~gge Veje eller Stier eller at tilstaa Tre1ie-
mand Vejrettigheder over nogen af Arealerne.

3) Ingen af de under Fredningen inddragne M9tr.Nr. e:~er
Dele af saadanne maa udstykkes udover det til Fastsættelse af Fred-
ningsgrænsen nødver.dlge.

4) Besteffillielseni Post 2b)er ikke til Hind~r for Iværk-
sættelser. af det af Statsministeriet i Medfør ef Lov Nr. )95 af
13/11 1940 godkendte Stienlæg ~r. 10.

III.
Jorsaavidt sngear de pas Kortskitsen med lysegrøn Signat~r

Arealer af Smermosen (Matr.Nr. 45b, e, d, e, f, g, af HjorteEpring
By Herlev SogrJ og Katr.!'r. 2a, b,1, bx, 3f, n, 4e, f, 5e1, am, an, ao,

_p, be, 6:z, ga, gd, ge, 7e, k, dx, ee, Bk, ~,"gg, gr., 9d, s, t, u, loet,
bo, 15h, i, l7e, 18a, e, 19a, 22c, ah, ai, ao af Bagsv~rd By, Gladsaxe
Sogn) og af FedtmClsen (:ele af ~~st::,.!~r.22, b, r, ep, 3m, 4d, as, au,
~aq, ar, 6æ, 7ed, 8 l, 9r, la bo, d~, 15g, ce, l6d, l7c, 20e, 21b, 22b,
alle af Ba~rd By Glads8xe Sogn) f~reslaar Udvalget nedlGgt følgenje
Frednings :'<'i =: ~ tand:

l) Are~lerne fredes s8alejes, at Ti~standen paa dem ikKe IDaa fJr-
andres, mer. de skal udelu~kende k~~ne udnyttes pea sam~e ~a~de soæ hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at OrflZre Bygr.ine;eraf enhver Art, t,erunder Drivhuse, !.~ist'-b-?nke,

tJ B~der, Skure, eller 2r.bringe andre Indr2tniTI[er, d~r kar,virke
m~spryde~de, der~njer 1e1Lingsffiastero~ lien.,



b) ujen Frednings~yndighedernes Tilladelse at fjernett eller udtynde den paa Arealet st~e.er.jeBep~~nt~ing af
~r~er, Bus~e 0g lev~~de ~2~,

c) uden ?rednings~yndigheder~es Tillad~lse at foretage 3c~lantning
af Are~let ud~ver ~edlieeh~~delse af den eksisterende,

d) at f~retage Afgravning, Paafyldning 21ler Oppløjnilig af j~t

nat~rlige J~rds~0n eller at henkaste Affald paa dette,
e) at ~pfylde ~andhuller eller at benytte jiRses Bredder til

Henkastning af Affald,
f) at nedbryde Stendiger,
g) uden Fredningsmyndighedernes ~illadJlse at anlæg;e Veje

~ og Stier el:er at tilstaa Trediewand Yejrettighed2r over
.\reelet.

3) Ingen ef de u~der Fredningen inddragne ~a~r.Xr. el~er Deletlf saadanne ~aa udstyk~es udover det til Fastsættelse af Fredningsgrær.sen
n2dvl3:1dige.

Fors32vidt angasr de i Sm~r~osen beligg3nde Arealer foreslaas for-
a:1staaende Paastand suppleret med følgende;

4) De før ?redningsplanen9 Offentligg~reLse lovligt opf~rte Bygnin-
;er, Jrivb~se m.v. maa ijke ombygge g eller genopf~res ud2n Frednings~yn-
dighedernes Tilladelse.

5) De før rredningsplanens Ofrentliggørelse opdyrkede Æ~e~ler
mag stadig dyrkes paa saome ~aade som hidtil."

Den paaberaabte Kortskitse er vedhæftet Kenjelsen.
Statsministeriet ~ar derefter ved Skrivelse til Fredr.i~1gsn~vnetr ~4.)ktober 1942 del~ ~dtalt, at S7atsministeriet under Forbehold med

.nsyn til Erststningsudgif~rne mas finde det øns~eligt, at de omrneldte
Areeler fredes, og dels en~Jdet Fredningsn~vnet om at ville rejse Fred-

jjngssag i Overensstem~else med den citerede Skrivelse af 27.Merts 1942
~a Udvalget vedrørend e KøbenhevnsegnenE grø~1ne Omrc:26er.

Ssaledes foranlediget har N~vnet med Tiltræden yderli&ere af
Repræsentanten for Herlev Kommune genoptaget Behendlingen af Seben.
N~vnet forhandlede først S2gen i et ~øde med Udvalget vedrørende Køben-
havnsegnens grønne Qmraade, og berunder blev ~an enig ~ed Udvelget om
at udskilJe det Omraede, som tænkes aabnet for Alæenheden, - omhcndlet i
den citerede S~rivelse af 27.~~arts 1942 under I - fra N±vnets Beh2~dling
og lade det indg2a i Udvalgets B3hendling af Sag o~ Anl~get af Sti Nr.
10, idet man skønnede det ønskeligt, at dette Omraade overgaar i offenJ

.

~t Eje. Herefter har ?;:"v,:etalene behandlet Omraaderne II og III i den
citerede Skrivelse.



5

e Omragde II - der ujgør det dyrkede Areal :nell.em!laserne -
o'!lfatterfølgende Matr.~r.:

Matr.Nr. 11c :1jortes pring af .\real circa 33.000 m2

" " 11d ibd " " °l 33.000 "
af 'I " 4as 3assværd II " " 6.700 "
af " " 4- au ibd " " 'I 14.700 "
3.f II " 10 bo ibd " II " 4.400 '1

eller ialt circa 151. g'JOm2

'J~r8ade III o~fatter føl€ende Matr. ~ir.:
Af Fedtmosen• af lv!a t r.~r. 4 as Bagsværd af lueal circa 9.300 ,n2

af " " 4 au " " " " 5.400 ..

I 'Olf " .. 10 bo " II II '1 12.800 "

'Olf lt " 10 dm " " " '1 100 "
gf " 1'1 7 ed " " " " 14.000 "
af " II 2a,2b " " n It 5.5JO "

1).900 '.
" II 2 ap " " " II 2.700 "
" " 8 l " " fl " 13.5·)0 "
" " 20 " " II 'Ie 4.0)0 "
" " 17c " " n " 3.800 "
ff " 21 b " " ri " 3.200 "
" " "" 16 d " " 2.300 tf

" "
.,..

" " " " 8.600O æ "• " " 9 "
.,

" "r 9.000 "
" " "15 ce " " n 7.1'-)0"
" " 15 " " n " 1.6JOg "• " " 3 " " n " 7.200m "
" lt 5 aq n " " " 4.10'0 "
" " 4 d "

n fl " 3.600 "
" " 22 b If' n " " 4.100 "
" " 5 ar " " " " 1.0JO n

eller ialt cirka 130.100 m2

_.~



Det skal herved berru:rkes,at efter en supplerE:nde Paastand- -fra Statsministeriet og Udvalget er Kortski teen hørende til SlCrivelsen
af 27.Marts 1942 ændret paa Grund af en Æ:ndring af Sti Nr. lO's
Linieføring, hvorved Matr.Nr. 2 r Eagsv~rd er overført fra Omrao;;deIII
til Områade 1 og dermed udgac=:etElfFr~dningspa8stand under nærværende
Sag. Den ~ndrede K'Jrtskitse, der vedhæftes Kendelsen, er tilstillet
samtlige L'Jdsejere.

Omraade III omfatter derhos følgende Matr.Nr.:
Af Srnørm'Jsen
Matr. ~;r. 45b Rj'Jrtespring af Areal eirea 14.500 2m

II " 45e " n " n 11.9')0 "• II II 4Sd '" " " n 11.300 "
" " 45e " " " " 10.7'J0 "

I " II 45f " n II n 10.500 "
" II 45g " ti " " 11. 200 "
II " 5 ar Bagsværd " " " 2.100 "
" " Q - " " n ti 1.500 "~Q

II II 22ao " II II ti 1.400 "
II " lObo " " n ti 1. 600 ti

" " 52.0 " II " II 1.700 "

" II 15i " " " II 2.0-J0 II

II " 17e " " ti " 2.000 "
"" " 3n " " " ti 2.008 II

" " 6ga " ti II " 2.400 "
II ,. 8~ tI fl " " 2.700 "• " II :28 " fl " " 3.208 "
II " 7ec " fl " ti 4.200 "
" " 5an " ti " ti 2.3,)J ti

• " " 9u " " " " 2.l0C\ "
" " 22c " II " " 2.10J "
" " 10bo " II " ti 2.,)00 "
" " 4a " ti " ti 2.2,)0 "
" II 15i " " " " 2.500 l'
II " 18a " " " " 1.JOO "
" • 19a " " ., ti 8JJ "
" II 3n " " " " ?500 "
II ti 6æ " " " " 2.800 "
" " 3m " " " " 2.1)0 l'e II 2b " " " " 2.400 "
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2.200 "
6.400
6.400
3.0200
3.200
2.800
4.200 "

23.100 m o

3.000 "
6.bOO "
6.500 "
6.000 "
6.000 "
6.400 "
6.600 "
6.300 "
8.300 II

9.000 "
7.500 fI

16.000 II

8.000 "
3.600 tI

"" II •7k
5am
9t

22c
22ah
10at
10bo
5be
5a1

15cq
181

3 dp
6ge
8gg
2b
7dx
4ax
9s

2281
4f

15b
18e
19a

3f
6gd
6gb
8l':

21
2bx
7e

tf "
ti" " II "" "
ti" " rt" " "
"" " "II " "
II" " II "" "

" ti ti ",. " ti

" II ""IIti

!4atr.:Nr. Bagsværd af Areal circa
ti " " " " "
.. " n ""

" " fI tl

•" "
.. .. ..n ti

.. " ,. n°tl " "
" " ti " ..ti

ti ti " ti .. "
" " ,.ti " "
,. " ti titi ti

,. " "" ti

" " ",.

" " " fI " •
" " fI tifI ti

ti "
ti " " "

" " 4..200 ,." ti ti "
" " ,. ti 7.400 ,.,

8.100 ti

" tI

I ti " " ""
" ti " ti ti 5.200 ~

ti " ti 2.100"
.. ti ti 2.100"
ti " " 3.000 ti

ti ti ti 4 .900 t'

e2..1erial t circa 290.000 m2

"
ti " "
ti " "
" " r:

" " II

Ejerforteenelse vedhæftes denr.e Kendelse.
S~tlige Ejere af disse SjeLdomme samt Pa~thaverne

har v~ret indKaldt til N~vnets Møder, ligesom de respektive S~gne-
raad, Amtsraadet, Dan~arks K9turfredningsforening samt Købe~~avns og
Frejeri~sberg Kommunalbestyrelser her været indkaldt.

Under den Ræk~e Møder, som bar vxret afholdt i N~vr.5t, har
saa godt som alle Fareelejere og øvrige indkaldte været repræsen-
teret. Fra f0rskellige ?aree1ejeres Side bar dEr dels været protesteret

f:



mod, at_Fre~n~gspaastanden toges til Følge, og dels subsidiært været
'l~m 4odrlo" "st~ let ~orsl g i Paastanden gaaende ud paa at tillade en Udskillelsea.t Dele af P1::1rcelolenMatr.Nr. 4 a.sFedtmosen til Farcelbyggeri og gaaen-

je ud paa at tillade de i Bagsværd beliggende Parceller i Smørmosen,
der alle helt er inddraget under Fredningsomraadet, at opføre et Sommer-
hus paa Parcellerne indenfor en nærmere" an"eivet kort Afstand fra '1ræn-
sen mod øst, idet de til Støtte herfor har anført, at Parcel~erne uden
en saadan Tilladelse n2rmest maa anses for at være v~rd1løs for dem.
Mest subsidiært paastaar de sig tillagt en rimelig Erstatning, som for
fleres Vedkommende næ"rmere er blevet begrundet og dikumenteret saavel
mundtligt som i skriftlige Indlæg.

Poranlediget ved Grundejernes saa:edes fremsatte Paastand har
-Nævnet -paany forela~t de "rejste spørgsmaal

o

for Statsministeriets Repræsen-
tant, Udvalget vedrørende Københavneegnens grønne omraader. Udvalget har

tt~ed Skrivelser af l2.April 1943 og 7.Juni 1943 imidlertid udtalt - idetttian har henvist til Erklæring tra Bygningsinspektøren i Gladsaxe Kommu-
ne, hvorefter der ikke kan etableres lovlig Adgangsvej til det paa-
tænkte Sommerhusbyg~eri, som tilmed maa anses for sundhedsfarligt -
at Udvalget ingen Anledning finder til at ænåre den nedlagte Vrednings-
paastand, "da Hensigten med Fredningen ~etop i første Række er at hin-
dre Bebyggelse 1 Smør~ og Fedtmosen, eaaledes at disses Naturpræg be-
vares". Af Skrivelsen af 12' April 1943 maa derhos udledes, at Udvelget
og dermed Fredningsrekvirenterne intet har imod, at Ejendommene udnyttes
til Gartneri eller Fr~gtplantage i det Omfang dette overhovedet kan
finde Sted, near Forbudet mod Bebyggelse m.v. opretholdes. Under Hensyn
til den saaledes foreliggende Situation finder Nævnet ikke at kunne gaa

• med til at ændre Fredningspaastanden, me n maa tage Stilling til Fred-
ningsbeg~ringen i sin Helhed, saaledes Bom den er formuleret i Udvel[ets
Skrivelse til Statsministeriet af 27.Mzrts 1942.

e Ved gentaGne Besigtigelser af Moserr.e og d::t mellem-
liggende L3ndbr~gsareal har ~~vnet faaet et klart og tydeligt Indtryk
af dette Omrasdes s~rprægede Natur og Skønhed, hvis Bevarelse for
Almenheden i dets nuværende TiJstand er af overordentlig Betydning
og Værdi. Dette Indtryk er derhos yderligere bestyrket ved de Erklæri~-
fer, som er indher.tet fra D~~~arks Naturfredningsforenings tekniske og
naturvidenskabelige Udvalg, samt ved den Omstændighed, at O~raadet i SiL
nelhed er optaget pas Fredningsplanen over de grør~e Omrae5er i Københa\~
Omegn. Kaar hertil ko~er, at de projekterede Stianlæg, hvis Iværksæt-
telse maa anses far sikret, netop vil aabne dette Omraade i Forbindelsett ~ed andre Omraader, finder K~vnet, at den nedlagte Passtand har fuld Rje~
mel og Begru~delse i Frednines10vens § l og Fredning som begæret vil
derfor være at iværksætte.



Med Hensyn til den Ejerne tilkommende Erstatning skal
~nføres ad Omraadet under II:

Disse Ejendomme vedbliver efter stedfundet Freining
at kunne udnyttes paa samme Maade s9m hidtil, d.v.s. som Landbrugs-
ejendo~~e i det nu eksisterende Omfang. Ejendommene mister ved Fred-
ningens Gennemførelse derfor alene den Chance, som de maatte have til
eventuelt at kunne sælges som Byggegrunde. Naar henses til de betyde-
lige Bekostninger, som en Ujstykning af disse Ejendomme til Parcel-
byggeri vilde medføre, og naar henses til den for disse Ejendomme
gældende Grundskyld, jfr. Bil. E, finder N~vnet at kunne fastsætte den
Ejendommene tilko~mende Erstatning som følger:

~ Matr.Nr. 11 c Hjortespring
" " 11 d "
" " 4 as Bagsværd
" " 4 au "
" • 10 bo "

I
3.600
9.400
1.000
1.500

700

"
Kr.

"
"
n

eller ialt: 16.200
Med 3ensyn til Omraadet under III 1 Fedtmosen

"

bemærkes:

4 au "
..10 bo "

10 ,dm "
7 ed n

2a,2b "
2ap "
81 "

20e •



\0

• " 170 "
" " 21b "
" " 16d "
" " 6æ "
" " 9r "
ti " 15ce "
" " 15g n

fl • 3m "
" " 5aq "
" " 4d "
" Ir 22b "
" " 5ar n



II

Matr.Nr. 45 b Hjortespring 1.760 Kr.
" " 45 c " 1.440 It

" " 45 d n 1.380 "
• " 45 e " 535 ..
" " 45 ! 111 1.370 ..
" " 4~ ~ "" " 3a.gsvllrd 210 ..
.. " 9 d " 150 ..
" " 22ao 111 140 "
• " 10 bo .. 16'0 ..
" " 5 ao " 170 "
" .. 15- i • 200 "
• " 17 e " 200 ti

" .. 3 n " 200 "
" " 6 ga " 240 "

I II " 8 m " 270 "
" " 2 a " 320 "
" " 7 ec " 420 "
" " 5 an " 230 "
• " 9 u " 210 "
ti " 22 c " 210 "
" ~ 10 bo " 200 "
• " 4a " 220 "
" " 15 i " 250 "
~ " 18 a " 100 "
II " 19 a " 80 "

• " .. 3 n " 250 "
" " 6æ " 280 "
" " 8 m " 210 ..
" " 2 b .. 240 IIe,
" " 7 k • 220 ..
" • 5 am " 640 "
" " 9 t " 640 ".. " 22 c " 320 •

Matr. Nr. 22 ah Bagsværd 320 Kr.

" .. 10 at • 280 ti

" .. lo bo " 420 "
" " 5 be " 310 "
" " 5 al " 300 ..

e " " 15 cq " 660 •
" " 18 i " 650 "

Irtit·



ø=:=-

l2.

II " 3 dp II 600 "
" 6 ge " 600 "
" 8 gg " 640 "
" 2 b " 660 n

" 7 tb: " 630 "
" 4 a.x " 830 n

" 95 n 900 n

n 22ai,4f og
15h " 1.575 "

II 18e " 360 "
" 19a " 420 n

" 3! " 740 n

II ....O'd " 810 "°0
" 6Jh " 520 D

o

" ak " 210 "
" 21 " 210 •

"
"
"
"
"
"
"

"
"
11

"
"
n

n

" 2bx
7e

• " 300 "
490 "" " "

"I.



T h i b e s t e m m e s

Der paalægges Matr.Nr. lle og lld at Hjortespring By, Glad-
lev Sogn samt U-9tr.Nr. 4as, 4eu, lObo Bsgsværd By Gladsakse Sogn
forsaavidt angeer det Ocreede, der pea vedh~ftede Kor~ er betegnet med
II, saalydende Servitut:
l. Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa

men at de udelukkende skal kunne udnyttes paa sam~e ~apde
fortrinsvis som Landbrugsarealer.

2. Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse navnlig forbudt:
tt a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skurettl eller anbringe andre Indretninger, som kan virke misprydende,

derunder Ledningsmaster og lignJ
eksi~terende Bygninger maa ikke ombygges eller genopføres uåen

,
Fredningsmyndighedernes Tilladelse,. .

b) at anlægge Veje eller Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettig-
beder over nogen af Arealerne,

3. Ingen af de under Fredningen inddragne Uetr.Nr. eller Dele af saadan-
ne maa udstykkes udover det til Fastsættelse af 'redningsgrænsen nød-
vendige.

4. Bestemmelsen i Post 2b)
det af Statsministeriet
kendte Stianlæg Nr.lO.

Der paalægges Matr.Nr. 45b, 45c, 45d, 45e, 45f 45g af
Hjortespring By, Herlev Sogn og M&tr.Nr. 2e, 2b 21, 2bx, 3f, 3n, 4a, 4f,

4t 5al, 5am, 5an, 5ac, 5ap, 5be, 6æ, 6g2, fEd, 6ge, 7c,7k, 7dx, 7ec, Sk,
Bm, Sgg, Sgh, 9d, 9s, 9t, 9u, lOat, 10bo, 15h, 15i, 17e, 18e, 13e,

198, 22e, 22ah, 22ai, 22ao af Ba~sv=rd By, Gladsaxe Sogn, fors8&vidt
angear det paa vedhæftede K~rt viste Omraade i S~~rm~sen under III
samt M~tr.Nr. ~a, ?b, 2ap, 3m, 4d, 4as, 4au, Sag, 5ar, 6æ, 7ed, 81,
9r, lObo, lOdm, 15g, 15ce, 16d, 17c, 20e, :lb, 22b alle af Bagsv~rd By,
Gla5saxe S~gn, forsaavidt angaar det paa vedhæftede Kort viste Omraade
i Fedtmosen under III ssalydende Servitut:
l. ~re81€rne fredes saaledes, at Tilstanden pes dern ikke maa forsndres,

men de skal udelukkende kunne udnyttes paa sa~e ~8ade som hidtil.
- 2. Det er navnlig forbudt:

forandres,
som hidtil,

•
er ikke til Hinder for Iværksættelsen af
i Nedfør af Lov Nr. 595 af 13/11 1940 go1-

I
M!lE',~
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a) at opføre Bygninger af enhver Art, ~erunder Drivhuse,
Mistbænke, Boder, Skure, eller anbringe andre Indretninger, der
kan virke misprydende, de~~nder Ledningsmaster og lign.,

b) uden Frednings~yndighedcrnes Tilladelse at fjerne eller udtynde
den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende
Hegn,

c) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning
at Arealet udover Vedligeholdelse af den eksisterende,

d) at foretage Afgravning, Paafyldning eller Qppløjning at det natur-
lige Jordsmon eller at henkaste Affald paa dette,

e) at opfylde Vandhuller eller at benytte di~ses Bredder til Henkast.-
ning af Affald,

f) at nadbryde Stendiger,
g) uden Prednings~yndighedernes Tilladelse at anlægge Veje og St19r

eller at ti18taa Trediemand Vejrettigheder over Arealet.
3. Ingen af de under Fredningen inddragne Mctr.Nr. eller Dele af 8aa-

danne maa ~dstykkes udover det til Fastsættelse af 'redningsgrænsen
nødvendige.

Forsaavidt anga&r de i Sm~rm~sen beliggende Arealer
foreslaas foranstaaende Paastand suppleret med følgende:
4. De før Fredningsplanens Offentliggørel~e lovligt opførte Bygninger,

Drivhuse m.v. maa ikke ombygges eller genopføres uden Frednings-
myndighedernes ~illadelse.

5. De før FredningsplaLens Offentliggørelse opdyrkede Areeler mae stadig
dyrkes pas samme ~aade som hidtil.

•
Der tillægges Ejerne i Erstatning som ovenfor nærmere

specificeret, ialt 51.665 Kr., af hvilket B~løb Københavns og Frede-
!iksberg Kom~uner udreder 17.221 Kr. at fordele efter Folketalt, med~asIt Resten udredes af Statskassen med 2/3 og af Københavns Arntsfond med 1/3.

Paataleret m.B.t. de herved paelagte Servitutter tilko~-
mer Fredningsn~vnet for Københavr.s Amtsraadskreds.

Beide-Jørg~nsen.
S.Juli 1943.

A.P.Grøn. Chr. Ped~rsen.
Aksel Horsens
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U D S K R I F T
af

OVE::;:F P.EDNIN·:; SNÆVl~ET S KENDELS:;SFROT OKOL

År 1951, den 28.december, afsagde overfredningsnxvnet på grund-
lag af mundtlig og sAriftlig votering følgende

t 1 l l æ g s k e n d e l B e
til overfredningsnÆvnetB kendelse af 20.juli 1944 i sagen nr. 535/1943
vedrørende fredning af områder i og ved Smør- og Fedtmosen ved gr~nsen
mellec Gladsakse og Serlev kom~ner.

I den af fredningsnzvnet for Københavns b~tsrådskreds den S.juli
1943 afsagte kendelse vedrerende Smør- og Fedtmosen er der i hver af de
tre servituttyper optaget salydende beste~else;

"Ingen ef de under fredningen inddragne matr.nr. eller dele af
sadenne må udstykKes udJver det til fastsættelse af fredningsgræ~sen
nødvendige."

Disse beste~me~ser stadfæstedes ved overfredningsnEvnets forn=vnte
kendelse af 20.juli 1944.

Da der efter kenc.elsens afsigelse er fremkom.Jet andrE:.ge;;derom
ud::·tykniI€e:',der i~j{e strider i:nod frecininfens formbl, of der antabelig
også i fre:ntiden vil fre~o.:n.me s~danne e..ndragencier,fincier overfred-
nir.gsn~vnet, et et absolut forbud imod ~dstYAninger udover det til fast-
sættelse af fredning3gYx~sen n:dvendige ikkE b~r opretholdes, men at
overfredningsn~vnet uden afsigelse af till~gskendelse i hvert en~elt
tilfælde for sit vedKo~enje bør kunne =eddele tilladelse til sådar~e
udstykninger, som skønnes i~Ke at ville forringe ~etydningen af den
skete fJ"edning.

T h i b e s t e ID m e B;

De fornævnte bestemmelser affattes således:
"Ingen af de under fredningen inddragne matr.nr. eller dele af

sådanne må uden overfredningsnzvnets tilladelse udstykk~udover det
til fastsættelse af fredningsgrzDsen nJdvendige."
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U D S K R I F T
af

OVERFR3D~I~GSNEVNETSKE~~ELSESPROTOKOL.

Ar 1951, den l8.januar, afsagde overfredningsnævnet p~ grundl~g
af mundtlig votering følgende

t 1 ~ æ g s k e n d e l s e
1 sagen nr. 535/1943 vedrørende fredning af områder i og ved Smør-
og Fedtmosen ved grænsen mellem GladsaKse og Herlev kommuner.

For ejeren af Ejendommen matr.nr. 45f af Hjortespring by, Herlev
sogn, glarmester Therodor Heldt Poulsen, har arkitekt N. Sundsig-Han-
een andraget om tilladelse til at foretage en tilbygning til et på ejen.
dommen værende so~erhus 1 overensstem~else med en andragendet vedlagt
tegning, hvorhos der ansøges om tilladelse trrtJf/ops~tte lyemaster
for ejendom~ens forsyning med elektrisk strøm. Fra ejeren af nabo-
ejendommen matr.nr. 45e semmesteds, glarmester Hans Heldt Poulsen,
har man senere modtaget ti~svarende andra~ende for så vidt _ang~r denne
ejendoms forsyning med elektrisk strøm.

Overf:,ednin:-~snævnetrr.enerefter stedfunden forhandling med fred-
ningsnævnet for Køberill8vnsamt og udvalget vedrørende københavnsegnens
g:-ønne omrQder, at o~førelsen Ef den ønskede tilbygning samt opsæt-
ning af lysmaster for ejendommenes ~orsyning med ele~trisk strøm bør
tillades. Det forudsættes, at ledningen føres fra den eksisterende
ledning ved }raapilevej langs narkvejen over matr.nr. lld Hjortespring
by, Herlev sogn, til 45f og 45e ssm=esteds Ob over disse ejendomme til I

åe p.:.gældendehuse.
Når ledningen er anbragt, vil et kort visende linieføringen

være at indsende til overfredningsn~vnet.
T h i b e s t e m ID e s :

Den af overfredningsnævnet den 20.juli 1944 afsagte kendelse
vedrørende fredning af områder i og ved Smør- og Fedtmosen ved gr2n-
sen mellem GladsaKse og 3erlev ko~muner skal ikke v~re til hinder,
for at der til det på ejendo~en matr.nr. 45f af Hjortespring by, ~er-
led sogn, værende som~erhue opføres en tilbygning i overensste~melse
med en fremlagt tegning og situationsplan eller til hinær for, at der
ops~ttes lys~aster for forsyning af ejendJmmene matr.nr. A5f og 45e
af Hjortespring by med elektrisk 6trø~. Det foruds~ttee, at ledningen
feres fra den eksisterende ledning ved Graapilevej langs markvejen
over matr.nr. lld Hjortespring by, Herlev sogn, til 45f og 45e samme-
steds og over disse ejendomme til de p~gældende huse.

Nar ledningen er anbragt, vil et kort visende linieføringen være
at indsende til overfredningsn~vnet.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1966, den 6.december, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 535/43 om fredning af områder i og ved Smør- og
Fedtmosen ved grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner.

I skrivelser af 3.september 1965 og ll. juni 1966,
jfr. et medsendt kort af 4.april 1965 (G.167) har Gladsaxe
kommunalbestyrelse anbefalet, at følgende arealer i fredningens
vestlige udkant udgår af fredningen:

612 m2 af matr. nr. 3eu, Bagsværd,
206 -
88 -

5db,
4.Q.9.,

alle tilhørende hr. Asger Aagaard Simonsen, samt
matr. nr. 5dc, Bagsværd, på ialt 866 m2,

tilhørende fabrikant Chr. Schlutter og
matr. nr. 5dd, Bagsværd, på ialt 88 m2,

tilhørende tegner Mogens Hillestoft.
Ved Overfredningsnævnets kendelse af 20.juli 1944 er

det bestemt, at tilstanden på de fredede arealer i Fedtmosen
ikke måtte forandres, men at de udelukkende skal kunne udnyt-
tes på samme måde som hidtil.

Såfremt fredningsgrænsen ændres som ansøgt vil en byg-
ning som i det væsentlige er beliggende på matr. nr. 3~, komme
til at ligge uden for fredningen. Det er yderligere anført, at

~\1
\

II)
I,

I
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ved en eventuel fritagelse for fredning af de nævnte arealer
vil tilstanden på såvel de frigivne som de fortsat fredede
arealer ved Gladsaxe kommunes foranstaltning, blive bibeholdt
i overensstemmelse med de generelle fredningsbestemmelser i
Overfredningsnævnets kendelse af 20.juli 1944.

Gladsaxe kommune har anført, at den foreliggende ansøg -
~ ning må ses som led i ordning af udstyknings- og ejendomsfor-

\ \

~\e)
~I _.
,,"

I,

holdene i denne del af mosen, for så vidt angår arealerne mel-
lem den nyanlagte del af Værebrovej og den vestligste del af
moseområderne (Fedtmosen). Kommunen har nævnt sine bestræbel-
ser på at opkøbe samtlige af fredningen omfattede arealer og
på disse arealer at anlægge spadserestier, hvilket Overfred-
ningsnævnet har givet sin tilslutning til ved tillægskendelse
af 16.februar 1965. Endvidere har kommunen i skrivelse af
2.september 1966 oplyst, at det er lykkedes at opkøbe samtlige
grunde mellem Fedtmosen og Værebrovej, regnet fra Gråpilevej
til og med matr. nr. l5~, Bagsværd, for ved afhændelse af
grundene at belægge disse med sådanne klausuler, at udsynet
fra Værebrovej ned over mosen bevares og publikums adgang til
moserne sikres. Bebyggelse bliver i en etage og det mellem
husene beliggende areal udlægges til et fælles fælledlignende
område med adgang for offentligheden.

Da Overfredningsnævnet under hensyn til samtlige i
sagen anførte omstændigheder kan tiltræde det ansøgte, vil
Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 1944 være at ændre
i overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m m e s :
Af fredningen udgår på de fornævnte vilkår

~

fi

j
WIl1i-:-, --------------- _
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,. ,
612 m2 af matr. nr. 3,§u, Bagsværd,
206 m2 5.9:-12,

88 m2 4bq,
alle tilhørende hr. Asger Aagaard Simonsen, samt

matr. nr. 5dc7 Bagsværd, på ialt 866 m2,

~ tilhørende fabrikant Chr. Schltitter og
matr. nr. 5dd, Bagsværd, på ialt 88 m2 ,

.' tilhørende tegner Mogens Hillestoft.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

/~
I

rJ/~J J. Fisker
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REG. NR. 9~
UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSN~TS KENDELSESPROTOKOL.

År 1968, den 15. november, afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 535/1943 angående fredning af områder i og ved Smør-
og Fedtmosen ved grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner .

Ejeren af ejendommen matr.nr. 7 ll! Bagsværd, radioforhand-
ler Vilhelm Herager, har ansøgt om regulering af skellet mellem
sin ejendom og Gladsaxe kommunes ejend.ommatr.nr. 2 eh Bagsværd,
således at ca. 50 m2 af matr.nr. 2 eh udgår af fredningen og til-
lægges matr.nr. 7 n! - en smal stribe i østskellet - medens ca. 50 m2

af matr.nr. 7 ll! - en trekant i ejendommens nordøstlige hjørne, mod
Værebrovej -pålægges fredning og tillægges matr.nr. 2 eh. Gladsaxe
kommune har intet haft at indvende under forudsætning af, at udgif-
terne afholdes af ejeren af matr.nr. 7 ll!.

Overfredningsnævnet kan efter omstændighederne tiltræde det
fremsatte forslag til regulering, som er vist på en af radioforhand-
ler Vilhelm Herager med skrivelse af 3. september 1968 indsendt
skitse.

T h i b e s t e m m e s:
Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 1944 angående fred-

ning af områder i og ved Smør- og Fedtmosen ved grænsen mellem Gladsaxe
og Herlev kommuner ændres i overensstemmelse med foranstående.

kh.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
ej{J.,-1;'!~~

;el Garde



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

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 24. oktober kl. 14.00 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Herlev rådhus, hvor

da foretages:

F.S. 316/1984: Ansøgning fra statsautoriseret

ejendomsmægler Morten Krogh

om dispensation fra Over fred-

ningsnævnets kendelse om Smør-

og Fedtmosen om tilladelse til

at bibeholde nyttehaver m.v. på

matr. nr. 11 d Hjortespring

samt

II ansøgning fra Bent Louis Petersen

matr. nr. 11 c Hjortespring.

Nævnet var mødt således:

:4t l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.

3) det af Herlev kommune udpegede medlem af nævnet, Ole Aalborg,

var ikke mødt.
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Der fremlagdes:

l) skrivelse af 27. august 1984 fra Morten Krogn til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 17. august 1984 fra Hovedstadsrådet

til M. Krogh.

3) skrivelse af 27. september 1984 fra Herlev kommune til nævnet

vedlagt

4) fotokopi af skrivelse af 13. august 1984 fra Herlev kommune

til Hovedstadsrådet.

5) kortbilag.

6) fotokopi af skrivelse af 8. juli 1968 fra Overfredningsnævnet

til Herlev kommune.

7) indkaldelse.

8) skrivelse af 17. oktober 1984 fra Københavns amtskommune til

nævnet.

For Herlev kommune mødte ingeniør K.H. Elster.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte

Jesper Stilund.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte

landinspektør Ole Nørgaard.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 11 d Hjortespring -

Morten Krogh var mødt.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 11 c Hjortespring -

Bent Louis Petersen og frue var mødt.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelt, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de på

amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger til det ansøgte.

W,,



Fredningsstyrelsen og statsskovrider E. Laumann Jør-

gensen var ikke repræsenteret.
Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.
Morten Krogh har ansøgt nævnet om:

l) Bibeholdelse af nyttehaverne på matr. nr. 11 d Hjortespring -

placeret i 2 områder.
2) bibeholdelse af skur, der tjener til ly for nyttehavefolkene.

3) Bibeholdelse af dueslaget - indtil duemanden ikke længere ønsker

at benytte dette - derefter skal dueslaget fjernes.
Ejeren af matr. nr. 11 c Bent Louis Petersen ansøger

om tilladelse til at bibeholde nyttehaverne på hans areal.

Morten Krogh oplyste, at han har udlejet i alt 60 nytte-

haver på det landbrugsareal, der ligqer mellem moserne. Der er

anbragt en skurvogn, et dueslag og nogle mindre skure til red-
I

II
I skaber på arealet.

Bent Louis Petersen oplyste, at han har 20 nyttehaver.

~I Haverne er et godt bolværk ind mod det tilstødende friareal i

~ Gladsaxe,men han har nu opsagt lejemålene.
Hovedstadsrådet v/landinspektør Ole Nørgaard anførte,

at etableringen af haverne er i strid med zoneloven og de på

I~'

I ~

arealerne hvilende fredningsbestemmelser.
Jesper Stilund, Danmarks Naturfredningsforening, ud-

talte, at fredningsbestemmelserne bør overholdes og kunne ikke

anbefale dispensation.
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Ingeniør K.H. Elster, Herlev kommune, kunne lkke anbe-

fale dispensation fra fredningsbestemmelserne.

De mødende var indforstået med, at der indrømmes en

passende tidsfrist for afviklingen af nyttehaverne.

Efter yderligere forhandlinger enedes de tilstedeværen-

de medlemmer af nævnet om at pålægge Morten Krogh og Bent Louis

Petersen at afvikle haverne og fjerne skurene senest l. januar

1988.

Danmarks Naturfredningsforening, Hovedstadsrådet og

Herlev kommune kunne tiltræde denne ordning.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse - udover Danmarks Natur-

fredningsforening, Hovedstadsrådet og Herlev kommune, der har

frafaldet anke - kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og amtsrådet, og ~ klagefristen er 4 uger fra

modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik Sejrup.

Tiltrådt:

Ole Aalborg.



Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644
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civildommer - formand.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 8.maj kl. 10.00 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde i Gladsaxe, hvor da

foretages:

F.S.6/1984: Klage over overtrædelser af

naturfredningsloven i Smør-

og Fedtmosen - rejst over for

Fredningsnævnet af Hovedstads-

rådet.
Sidst foretaget 27. marts 1984.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.

3) det af Gladsaxe kommune udpegede medlem af nævnet, cand. pharm.

Ole Bremer.

For Gladsaxe kommun~ mødte stadsgartner Aage Nicolajsen
og,Niels Georg Christensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Klavs Brauner

og Ib Spang Olsen samt Viggo Blangsted, lokalkomiteen.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nør-

gaard.

Der foretages besigtigelse af nedennævnte ejendomme.
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klo 10.00:

Matr. nr. 22 ao Bagsværd.

Ejeren, Hilmar Hertz, var til stede - grunden er ca.

100 m. lang. Den øverste del (ud mod vejen) er anlagt som have,

der er tilsået med plænegræs, og der er anlagt køkkenhave. Eje-

ren oplyste, at han har foretaget oprensning af en sø, der var

fyldt med olietønder. På grunden fandtes et hus, ifølge Hilmar

~ Hertz opført før han blev ejer af grunden. Ejeren har opsat et

skur til haveredskaber m.v.
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klo 10.15:

Matr. nr. 5 ao Bagsværd.

Ejerne, Orla Hagbart Flagga og Alma Flagga var til

stede.

På grunden fandtes rododendron og rester af stau-

debede. Ejerne oplyste, at der tidligere var bede overalt, men

de er enige i, at grunden skal henligge som naturgrund. De købte

ejendommen i 1978. Der va da hus på grunden og også et skur til

redskaber. Huset er repareret i d~res ejertid, men der er ikke

sk~t tilbygning. Ejeren har foretaget afstivning af en lille

trappe, der i skrænten fører op til den offentlige sti.

_Ell'"
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klo 10.30:

Matr.nr. 15 cæ Bagsværd.

Ejerne, Vagn Bartholdy Jensen og fru Bartholdy

Jensen var til stede. De oplyste, at de havde købt ejendommen i

1976. Der va da opført et hus og et udhus. Huset, der er pud-

~4t set, er ikke udvidet i hans ejertid, men forsynet med nyt tag

og nye vindskeder. Der var 2-3 store søer og vandhuller på

~ grunden, og arealet var tilsået med plænegræs.

klo 10.45:

Matr. nr. 3 dq Bagsværd.

Ejeren, Erik østergaard, var til stede og fore-

viste grunden, hvorpå var opført et lille gammelt hus. Der har

iøvrigt ikke været bemærkninger til hans ejendom.

klo 11.00:

Matr.nr. 6 ga Bagsværd.

Ejerne, Karen Margr~the Isaksen og Alfred Hedelund

K~istiansen, foreviste ejendommen og oplyste, at huset og skuret

har været på grunden siden 1963. Der er ikke sket udvidelser,

kun reparationer i form af nyt tag. Der var anlagt have med

græsplæne og foretaget oprensning af vandhuller. Der var etable-

ret små broer over kanaler.
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4.
klo 11.15:

----------
Matr. nr. 5 e Bagsværd.

Ejeren, Arne Villy Våbengaard, foreviste ejendommen.

Han oplyste, at huset på grunden var opført i 1929, men han har

lavet overdækket terrasse og forlænget huset med ca. 3 meter. Der

er græs på skråningen op mod stien og rester af havebeplantning,

græsplænen er ifølge Våbengaard ikke anlagt af ham. I skråningen

er etableret trappe og på vejen uden for ejendommen har Våbengaard

asfalteret et lille område. På grunden stod en veteranbil.

klo 11.30:

Matr. nr. 8 gg Bagsværd.

Ejeren, Ole Walther Nielsen, foreviste grunden og

oplyste, at han har købt ejendommen for et år siden. Den tidli-

gere ejer måtte på en tvangsauktion overtage ejendommen, efter

at han havde solgt den til et anpartsselskab. Huset på grunden

var faldefærdigt, da han overtog ejendommen, han har genopbygget

det og hertil overvejende brugt de eksisterende materialer. Han

har retableret en bro og renset v~ndhuller op. De var fyldt med

affald, hvoraf en stor del er fjernet af ham. Grunden må beteg-

nes som naturgrund. Ejeren erklærede, at han ikke har noget ønske
om at ændre den tilstand.
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Efter besigtigelsen fortsattes drøftelserne med

ejerne. Fredningsnævnet vil indhente tingbogsattester, BBR-med-

deleIser og Gladsaxe kommunes Parkvæsens planer over området,

før nævnet tager stilling til, om fredningsbestemmelserne

er tilsidesat af de nuværende ejere af parcellerne.

Mødet sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

Erik Sejrup. Ole Bremer .

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 22. maj 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskre~ }' O . ,., t . ~

Gentofte civilret r VC{,,-I 1/l,A.! 'nrl &~
Rygårdsvænget 6 !'

2900 Hellerup ,
01 - 62 26 44 I. Helde-Jørgensen

civildommer
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FORHANDL[NGSPROrOKOLLF~ FOR FREDNINCS-
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Ar 1984 den 23.november foretoges for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S.6/1984: Klage over overtrædelser af

naturfredningsloven i Smør-

og Fedtmosen - rejst over for

Fredningsnævnet af Hovedstads-

rådet - sidst foretaget 8. maj
1984.

Ingen var mødt.

Der fremlagdes tingbogsattester og BBR-meddelelser

vedrørende de i sagen nævnte ejendomme samt kort og luftfoto over

arealet.

Af dette materiale fremgår, at husene er opført

(genopført) i tidsrummet fra 1925 - 1955.

Efter det ved besigtigelsen konstaterede og det

under sagen fremlagte kortmateriale var nævnets medlemmer enige

om at udtale:

Nævnet har på stedet og ved gennemgang af det i

sagen fremlagte materiale konstateret og dermed fastlagt tilste-

deværelsen af husene og disses omfang samt af "haveanlæggene".
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Det indskærpes lodsejerne, at der ikke må ske

genopførelse af eller tilbygnIng tIl eksIsterende huse eller

opføres skure af en hVIlken som helst art uden FrednIngsnævnets

ucJtrykkeliC]e samtykke. Der må Ikke ske yderligere opdyrknIng af

Arealet. Det ~ålægges lodsejerne ved ejerskIfte at tIlkendegIve

nye ejere, at arealerne skal henligge som naturgrund.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfrednings-

tt lovens § 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden
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af kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet

af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt aner-

kendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

§ 8, og ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende

udskrift.

Sagen sluttet.

I: - ,LfA li (, /I;/} L;U--I/J ~ _

I. Heide-J~gers~~~~~

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den lo. december 1984.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

IJ ,l0 ifJ ./)]/1.J/.!Vvt
I. Heide-JørgefJSe~.tI- 'Å--

civildommer
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS. Til fredningsregisteret
til orientering/1./ _

7ij - &') .~w(

Ar 1985 den 5. november foretages for Fredningsnævnet• ,
for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 50/1985: Ansøgning om tilladelse til at

• opsætte informationstavle i Smør-

og Fedtmosen om stedets plante-

og dyreliv m.m.

Overfredningsnævnets kendelse af

20. juli 1944.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af l. februar 1985 fra Herlev kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 19. november 1984 fra Danmarks Natur-

I
fredningsforening, lokalkomiteen for Herlev og Værløse v/Jørgen

Høeg til nævnet.

3) tegning.

4t 4) skrivelse af 4. februar 1985 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.

5) skrivelse af 14. marts 1985 fra nævnet til Hovedstadsrådet med

påtegning af 4. november 1985.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra kendelsen til opsætning af infor-

mationstavle i Smør- og Fedtmosen.

/0 d../
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes det, at: ~ nævnets afgørelse foruden af andra-

gerne og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt'

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

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

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

fristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsnidskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62:?644

, den 5. november 1985.
} 7 '1
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J. B~rdo-Jørgl3nsb;"l

", ~j\j.d_ommec
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1987 den 20. oktober kl. 10.00 foretoges for Fred-

ningsnævnet for Københavns amtsrådskreds:
F.S. 101/1987: Klage fra Danmarks Naturfrednings-

forening, lokalkommiteen for Glad-

saxe, over en træbygning og et nåle-

træshegn på matr. nr. 11 c Hjorte-

spring, der ejes af Bengt Pedersen,

Gråpilevej 18, Bagsværd, samt over

ulovlig kørsel og parkering på matr.

nr. 11 d Hjortespring, der ejes af

Klaus Krog Lundqvist, Gråpilevej 24,

Bagsværd.

(Fredningskendelse).

Nævnet var mødt således:

l) formanden civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.
3) det af Herlev kommune udpegede medlem af nævnet, Lars Mann-Pedersen.

Der fremlagdes:

Brf'O V EN "f"~
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l) skrivelse af 28. april 1987 fra Danmarks Naturfredningsforening,

Lokalkomiteen for Gladsaxe, til Hovedstadsrådet, med påtegning

af 26. august 1987 fra Hovedstadsrådet.

2) skrivelse af 19. juli 1987 fra Bengt Pedersen til Hovedstadsrådet

med påtegning af lo. august 1987 fra Hovedstadsrådet til Herlev

kommune.

3) skrivelse af 6. august 1987 fra Herlev kommune til Hovedstadsrådet.

4) skrivelse af 17. august 1987 fra samme til samme.

5) indkaldelse.

6) skrivelse af 6. oktober 1987 fra Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, til nævnet.
mødte

F o r H e r le v k om m u nel in ge n iø r K. H. E ls t e r .

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen

i Gladsaxe, mødte Jesper Stilund og Kurt Lindholm Loftskjær.

Bengt Pedersen og hustru samt Klaus Krog Lundqvist

var mødt.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var ikke

repræsenteret, men havde tilskrevet nævnet inden mødet.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

Bengt Pedersen oplyste, at han har været ejer af ejen-

dommen siden 1953. Træbygningen, hvis areal er 88 m2, blev opført i

1985 som afløser for en ældre sammenstyrtet bygning, og anvendes til

landbrugsmaskiner og redskaber. Den er 1/3 større end det sammenstyr-

tede udhus, og er i forhold til dette flyttet ca. 30 m længere ud

mod mosen. Ændringen af beliggenheden er sket for at gøre det muligt

ti m



Ingeniør K.H. Elster, Herlev kommune, oplyste, at
beplantningen ifølge kommunens opfattelse bør fjernes, da den vil

medføre en uheldig synsmæssig opdeling af arealet. Kommunen er

parat til at godkende byggeriet, der ikke findes skæmmende.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, henvi-

ste tilOverfredningsnævnets kendelse side 2 og bemærkede, at der

i kendelsen skelnes mellem forskellige arealer der pålægges for-

skillige fredningsbestemmelser. Matr.nr. 11 c er omfattet af et

område II, der er pålagt en tilstandsfredning, der indebærer et for-

bud mod bebyggelse. Da kendelsen vedrørende matr.nr. 11 c ikke

indeholder et forbud mod beplantning, men tværtimod forudsætter,

at der kan plantes frugttræer, jfr. side 4 i kendelsen, er det Ho-

vedstadsrådets opfattelse, at plantning af træer kan ske uden Fred-

ningsnævnets godkendelse.

Der foretoges herefter besigtigelse af ejendommen.

Nævnets medlemmer var enige om, at der ikke bør

foretages yderligere vedrørende Danmarks Naturfredningsforenings

begæring om, at ulovlig kørsel og parkering på matr. nr. 11 d Hjorte-

spring og stianlæg nr. lo standses, idet brugen af nyttehaverne

ophører pr. l. januar 1988.

For så vidt angår Danmarks Naturfredningsforenings

klage over nåletræshegnet, var nævnets medlemmer enige om, at det

ligger uden for nævnets kompetance at bestemme, at træerne skal

fjernes, idet Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 1944 ikke

indeholder et forbud mod beplantning af matr. nr. 11 c Hjortespring.



Vedrørende træbygningen var nævnets medlemmer enige
om at udtale, at bygningen er opført ulovligt, idet ejeren ikke

forinden opførelsen havde ansøgt nævnet om godkendelse. Da byg-

ningen imidlertid ikke virker skæmmende, og da den anvendes i for-

bindelse med den landbrugsmæssige drift af ejendommen, fandt nævnet

efterfølgende at kunne godkende opførelsen af bygningen.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

bestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljømini-

ta steren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger

og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Poul Jensen. Lars Mann-Pedersen.

e
e
e Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 2. november 1987.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644
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I.Heide-iørge en
civildommer
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Bengt Pedersen
GrApUevej 18
2880 Bagsværd

Den 22.08.88
J.nr. 535/4)-1/87

F'redningsnævnet for Københavns Amts F'redningskreds har den 2. november 1987 i
medfør ef naturfredningslovens § 34 meddelt dispensation frø OverfrednIngsnæv-
nets kendelse ef 20. juli 1944 om fredning af Smer- og F'edtmosen til bibehol-
delse af en træbygning på matr.nr. 11 c Hjortespring, Herlev Kommune. Samtl--dig meddelte F'redningsnævnet, at det, idet Overfredningsnævnets kendelse ef
20. juli 1944 ikke indeholder et forbud mod beplantning pA malr.nr. 11 ~ Hjor-
tespring, var uden for Nævnets kompetence et tage stilling til etsbleringen ef
et nAlet~shegn pA samme ejendom. Denne afgørelse har Danmsrks Naturfrednings-
forening pAklaget tilOverfredningsnævnet.

Træbygningen, hvis areal er 88 m2, blev opført i 1985 til afløsning ef en el-
dre sammenstyrtet bygning og anvendes til landbrugsmaskiner og redskaber. Den
er 1/3 større end det tidligere hus og er i forhold til dette flyttet nærmere
ejendommens skel og et offentligt opholdsareal.

Danmarks Naturfredningsforening henviser i sin anke tIl, at den oprindelige
fredningsssg i 1942 i første række blev rejst for at forhindre bebyggelse i
Smør- og fedtmosen, eåledes at disses naturpræg bevares. Da placeringen ef la-
debygningen, der efter foreningens opfattelse virker prangende l landskabet,
endvidere er sket 1 umiddelbar nærhed af det meget anvendte offentlige stisy-
stem, finder foreningen ikke, at der bør meddeles dispensation til bibeholdel-
ae af ladebygningen.

Danmarks Naturfredningsforening påpeger desuden, et F'redningsnævnet i 1984 har

Foto venter



e. plbuclt ejeren Ir neboeJenctaa.n, der ogd er omfattet af fredningen, et fjerne
., hlkke skure og et aldre dueslag.

Det anta1te nåletræahegn, som Nevnet ikke mener at heve kOrJl)8tencet11 et be-',,
stemme fjernet, er placeret .1 det vestlIge, nordUge og dele ef det østlige
skel ef matr.nr. 11 Sot 80lIl er centralt placeret .1 fredningen, beliggende pI
grænsen mellem landbrugsarealerne og de til dele løvtræsbevoksede mosearealer. \

•
Damlarks Naturrrednlngsforenlng henviser til, at det af Overfredningsnævnets,
kendelse af 20. Juli 1944 fremgAr, at tilstanden ikke må forandres, men at ~
omhandlede arealer fortrinsvis skel anvendes som landbrugsarealer. Det ken '
dog ifølge rekvirenten accepterea, at landbrugsarealerne må udnyttes til gart-
neri eller frugtplantage. Efter Danmarks Neturfredningsforenings opfattelse
Abner denne tilkendegivelse udelukkende muligheder for en lav beplantning med
frugttræer og er således en præcisering af, et en generel tilplantning ikke
kan accepteres. Det k~ver således rredningsnævnels tilladelse el etablere et
nåletræshegn.

I

Den foretagne beplantning ef skellene med fyrre- og grantræer vil på længere
sigt danne en højstammet afgrænsning mellem mosearealerne og landbrugsarealer-
ne, en tydelig grænsedragning, som i dag ikke er til slede. Endvidere er det
fredede område i dag overvejende karakteristiak ved sin løvtræsbevoksning, og
etableringen af flere hundrede meter nåletræshegn er efter foreningens opfat-
telse i strid med fredningens intentioner. Nåletræshegnet bør derfor fjernes
fra det fredede område.

De oplyser som ejer af ejendommen, al flytningen af træbygningen er sket for
et kunne komme ud på marken med maskinerne. Tidligere blev Jorden dyrket med
hjælp fra en maskinstation, detle er på grund ef ejendommens størrelse på
si tønde land ikke lmgere muligt.

Endvidere er fredningens væsentligste Indhold for så vidt angår de ef deme
sag omfattede områder efter Deres opfattelse, at der ikke mA ske bebyggelse ef
landbrugsarealerne - erealerne kan ikke udstykkes og sælges som byggegrunde.
Nåletræshegnet er ikke omfattet af frednlngsbeslemmelserne og er under alle
omstændigheder opført 1 god tro.

,
...
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Hovedlltadsrldet henviser i line betIIIrkningertU Dverfreolingsnevnets kendelse
side 2 og anfører, at der i kendelsen skelnes l11811em forskelllge srealer, der
pAlæggea forskellige fredningsbestemmelser. Matr.nr. 11 .!:. er omfattet øf et
område II, der er pålagt en tUølandsfredning, der indebærer et forbud mod

bebyggelse. Da kendelsen vedrørende matr.nr. 11.t ikke indeholder et forbud
mod beplantning, men tværtimod forudsætter, at der kan plantea frugttræer,
jfr. side 4 1 kendelsen, er det HovedstadsrAdeta opfattelse, at plantning af
træer kan ske uden Fredninganævnels godkendelse.

Herlev KOltlImJIle finder, at beplantningen bør fjernes, de den vil medføre en
uheldig eynsmmssig opdeling øf arealet.

Overfredningsnævnal. der 1 behandlingen ef denne sag har bestået af 7 medlem-
mer, har den 15. august 1988 foretaget besigtigelse af ejendommen og afholdt
møde med de i sagen implicerede og skal herefter udtale:

Overfredningsnævnet tiltræder Fredningsnævnets dispensation til bibeholdelse
af træbygningen, og - idet Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 1944 må
forstås således, at kendelsen indeholder et forbud mod den forel agne hegnsbe-
plantning med nåletræer - meddeler dispensation til bibeholdelse ef hele nå-
letræshegnet. Et mindretal på ~ medlemmer stemmer for kun at dispensere til
bibeholdelse af hegnsbeplantningen i øst- og nordskellet, men kan derudover
tiltræde flertallets afgørelse •

~~d ven11g hilsen

Michael Christiansen
fm.

\
\
\

"

\
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Miljøminist~riet
Skov- og Naturstyre1sen
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REG. NR. ~ B? 8· o;;~ og ~turstyrelte"
• - ~ JAN. 1990
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den 29. december foretoges for Fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds:
F.S. 119/1989: Ansøgning fra Herlev kommuneom t!ll~-

del~eLtil 'pleje af Smørmosen -
§ 34 a.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 16. november 1989 fra Herlev kommune til Hovedstads~-

rådet med påtegning herfra af 5. december 1989.
2) Ideoplæg til struktur- og plejeplan - Herlev kommune, teknisk for-

valtning - juni 1988.
3) strukturplan for Kildegårdens jo~der Klausdal og smørmosen - Herlev

kommune 1989 •
4) skrivelse af 12. december 1989 fra nævnet til det af Hovedstads~-

rådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul Jensen - med påteg-
ning.

5) skrivelse af 7. december 1989 fra det af Herlev kommune udpegede
medlem af nævnet, Inge Bondo-Andersen - med påtegning.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at med-
dele tilladelse til det ansøgte. ;'

l..y.s
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren
(kommunalbestyrelsen) kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti -
tutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger
fra modtagelsen af nærværende udskrift, og !l tilladelsen ikke kan

"-
udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 29.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644
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U D S K R I F T
A F

FORHANDINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

• Ar 1991 den ll. april foretoges for Frednings-

nævnet for Købnehavns amtsrådskreds:

I F.S. 21/1991: Ansøgning om tilladelse til op-

sætning af drivhus på ejendom-

men matr. nr. IB lk Bagsværd,

Graapilevej lo.

§ 34 - Smør- og Fedtmosen.

Der frem18gdes:

l) skrivelse af ll. februar 1991 fra Gladsaxe kommune til nævnet.

2 ) fotokopi af skrivelse af

Gladsaxe kommune.

• 3) kortbilag .

4) skrivelse af IB.februar

kommune udpegede medlem

27. januar 1991 fra K. Schwartz til

1991 fra nævnet til det af Gladsaxe

af nævnet, Inge-Lise Møller Jensen og• det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen Oster-

krUger med påtegninger.

5) skrivelse af 22. marts 1991 fra nævnet til statsskovrider Henrik

Gammeltoft med påtegning.

Det bemærkes, at drivhuset er på IB m2, og at

Gladsaxe kommune ikke har taget stilling til det ansøgte.

- - -- -------
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tt Sagen har air~uleret, og der er i nævnet enighed

•
•

•

om - for nævnets vedkommende - at meddele tilladelse til det ansøg-

t e.

Af hensyntil bestemmelsen i naturfredningslovens

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

og kommunalbestyrelsen kanindbringes for Overfredningsnævnet af: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

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

modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan ud-

nyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnot for Københavns amtsrudskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den ll. april 1991.

fUUA~~;f{-lr4/ AO vvr "----------
I. Heide-J rgen en

, 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 30. april foretoges for Fredningsnævnet for
Købnehavns amtsrådskreds:
F.S. 19/1991: Ansøgning om tilladelse til an-

lægs- og plejetiltag i Hjorte-

springkilen

og
F.S. 20/1991: Kildegårdens Jorder

Herlev kommune.

§ 34 - Smør- og Fedtmosen.
Der fremlagdes strukturplan med bilag samt skrivelser

fre nævnets medlemmer.

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

Af hensyn til bestemmelsen i naturfrp.1ningslovens § 58

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

/~ommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan
udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.J C~:.icr.J.i::iGt~riet
Skov ..og Naturstyr-e.l.senad J.nr. SN 1~1t {,,,-od3C>
Akt. nr. !2...

~~--------------



Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 30. apriili 1991

1// / J ;/ J ~ /21}1
iIC1J VU l~/{.~

J. Heide-:Jørg sen
civildomm r
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

REG~NR. <6f-~.OO
Gladsaxe, den 27.9.1994
FRS nr. 55/94 BH

Herlev kommune
Teknisk forvaltning
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Vedr. jr.nr. 04.13 P1S ejendommen matr. nr. 49, Hjortespring,
Herlev.

Herlev kommune har i skrivelse af 16. august 1994 ansøgt om
tilladelse til oprensning i kant af Smørmosen langs sti 10.
Det hedder videre i skrivelsen:

"Ud fra et rekreativt synspunkt vil det være ønskeligt med et
synligt vandområde, så man fra stien kan få oplevelsen af at
færdes i et vådområde (jfr. strukturplanen, side 42-44) .

Arealet er i dag tilgroet med pilekrat/tagrør, og bunden be-
står af et tykt lag planterester.

• Det opgravede materiale tænkes fordel t i et tyndt lag på
græsmarkerne syd for sti 10.

Københavns Amt har i brev af 4. juli 1994 1994 meddelt den
nødvendige tilladelse i medfør af bestemmelsen i Naturbeskyt-
telseslovens § 3."

Københavns amt har i skrivelse af 30. august anbefalet det
ansøgte.

Det hedder i fredningsservitut af 2. februar 1994:

"
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2) løvrigt fredes arealet således, at tilstanden derpå ikke
må forandres. Navnlig er det forbudt:

"

b) uden fredningsmyndighedernes tilladelse at fjerne eller
udtynde den på arealet stående beplantning af træer, bu-
ske og levende hegn,

c) uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage be-
plantning af arealet udover vedligeholdelse af den eksi-
sterende,• d) at foretage afgravning, påfyldning eller oppløjning af det
naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette,

e) at opfylde vandhuller eller at benytte disses breder til
henkastning af affald.

"

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til oprensningen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4
uger fra modtagelsen 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 behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

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

L~~~
Hans Chr. Poulsen

formand.



Sendt til

Københavns amt, Teknisk forvaltning, jr. nr.
Skov:=-_og.._~t~rstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen Osterkruger
Inge Bondo-Andersen
Bodil Wiingaard
Dansk Ornitologisk Forening
Naturbeskyttelsesrådet
Friluftsrådet
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07/11-95
FRS nr. 32/1995 BH

Herlev kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Modtaget §
©i<J~\f<>og Naturstyrefsen

'D '3 MJ\;, 1995

Vedr. Smørmosen i Herlev kommune, matr.nre 45 b og 49 b Hjor-
tespring. jr. nr. 04.01.00 G01/3235 G.002/95.

Herlev kommune har i skrivelse af 7. juni 1995 ansøgt om til-
ladelse til udførelse af plejetiltag og nyanlæg, som er be-
skrevet i vedlagte "Notat om Pleje og nyanlæg, 1995-1997" i
Herlev kommunes del af Smørmosen.

Der har været foretaget besigtigelse af området.

Herlev kommune har til støtte for sin ansøgning anført, at
det primært er af hensyn til tilrettelæggelsen, at man ønsker
nævnets godkendelse for perioden 1995-1997. Kommunen har end-
videre oplyst, at tilgroningsprocessen i rørsumpen fortsæt-
ter, og at man derfor ønsker opvæksten af birk og pil fjer-
net, ligesom man agter at udarbejde en plan for etapevis rør-
høst i området. Pilesumpen skal bevares, som den er. I et
stort og mindre område med birkesump skal pilen holdes nede
for at beskytte den artsrige urteflora. I det cirkulære mose-
område ønsker man ikke at foretage meget, idet området er me-
get skrøbeligt. I forbindelse med at kommunmen har overtaget
2 parceller, ønsker man at fjerne bygninger og skur på matr.
nr. 45 f Hjortespring. Der skal endvidere ske en vis oprens-
ning langs stierne, og der skal etableres et fugletårn.

Der skal anlægges en sti uden om søerne mod nord, og man har

1\ 'O \ 'J.. \ \ 1\ - 002> O
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til hensigt at lægge grus og spærrelag ud og derefter flis.
Den skulle bruges som "brohoved" længere inde i området. Sti-
en skal anlægges som "det manglende led", således at det gi-
ver en bedre forbindelse mellem stianlægget i Gladsaxe og
Herlev kommuner. Kommunen har tilføjet, at det endvidere er
hensigten at etablere en natursti , uden at der foretages
egentligt anlægsarbejde, men således at stien markeres.

Danmarks Naturfredningsforening henstillede, at stiforbindel-
sen "det manglende led" blev lagt vestligere end foreslået
over et område, der er privatejet, men også omfattet af fred-
ningen, og fandt naturstien uhensigtsmæssig, idet den ikke

ti ville have synderlig oplevelsesværdi, mens en blot beskeden
færdsel ville medføre en tydelig forstyrrelse af faunaen i
det område, den skal passere.

Københavns amt har intet at bemærke til plejeplanerne, men
har vedrørende naturstien i skrivelse af 14. marts 1995 an-
ført, at der, for at sikre at sliddet på det følsomme område
ikke bliver utilsigtet stort, bør tages følgende forholdsreg-
ler:

Ved anlæg af stien bør der ikke foretages et egentligt
anlægsarbejde, men stien bør bevare den karakter af trampet
sti, som den allerede har.

Der etableres simple brokonstruktioner på to steder, som vist
på oversigtskortet. Broerne bør fjernes i fuglenes yngletid.
Broerne bør ikke få karakter af stier, som vist i bilag C,
men bør kun være korte broer over særligt vanskeligt passable
områder.

I det centrale område bør stiforløbet markeres.

vegetationen i det følsomme fattigkær-område følges ved årli-
ge tilsyn for at vurdere om vegetationerne skades af færd-
slen.
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Såfremt vegetationen viser et uacceptabelt slid, bør de to
broer fjernes permanent.

Området er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 20.
juli 1944 og tillægskendelse af 18. januar 1951.

Det hedder i kendelserne:

"

Endvidere er det ved Kendelsen, for saa vidt angaar de på det
til Kendelsen hørende Kort med lysegrøn Farve viste Omraader
i Moserne, menlig Matr.Nr. 45 b, 4 c, 45 d, 45e, 45 f og 45 g
af Hjortespring, alle i Smørmosen, bestemt, at Arealerne paa-
lægges følgende Servitut:

1. Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa
forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme
Maade som hidtil.

2. Det er navnlig forbudt:

a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse,
Mistbænke, Boder, Skure, eller anbringe andre Indret-
retninger, der kan virke misprydende, derunder Lednings-
master og lign.

b) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller
udtynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer,
Buske og levende Hegn,

c) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Be-
plantning af Arealet udover Vedligeholdelse af den ek-
sisterende,

d) at foretage Afgravning, paafyldning eller Oppløjning af
det naturlige Jordsmon eller at henkaste Affald paa dette.
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e) at opfylde Vandhuller eller at benytte disses Bredder til
Henkastning af Affald,

f) at nedbryde Stendiger,

g) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje og
Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over
Arealet.

3. Ingen af de under Fredningen inddragne Matr. Numre eller Dele
af sadanne maa udstykkes udover det til Fastsættelse af Fred-
ningsgrænsen nødvendige.

For saa vidt angaar de i Smørmosen beliggende Arealer supple-
ret med følgende:

4. De før Fredningsplanens Offentliggørelse lovligt opførte Byg-
ninger, Drivhuse m.v. maa ikke ombygges eller genopføres uden
Fredningsmyndighedernes Tilladelse.

5. De før Fredningsplanens Offentliggørelse opdyrkede Arealer
maa stadig dyrkes paa samme Maade som hidtil.

Paataleret er tillagt Fredningsnævnet for Københavns Amts-
raadskreds.

II

Fredningsnævnet godkender herved plejeplanen, dog med de for-
holdsregler, som nævnt i Københavns amts skrivelse af 14.
september 1995, og som er gengivet ovenfor.

Det bemærkes, at det ikke fremgår af fredningskendelserne, at
plejeplaner skal godkendes, men indholdet af den forelagte
plan bevirker, at en del af de foranstaltninger, plejeplanen
medfører, ikke kan foretages uden nævnets godkendelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
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relsen 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.

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

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

Hans Chr. Poulsen
formand.



Kopi sendt til

Københavns amt, Teknisk forvaltning
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Naturbeskyttelsesrådet
Friluftsrådet
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MILJØ & ENERGI

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

REG.NIt O~l~. 00

MINISTERIET

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret

J.nr. SN 121411-0006
Ref. JKW

Klage over fredningsnævnets afgørelse om ansøgning om tilladelse Den 24. juni 1996
til at anlægge en sti indenfor det fredede område Smørrnosen.

Afgørelse:
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Københavns afgørelse af 7. november 1995 hvor Herlev kommune
blev meddelt tilladelse til udførelse af forskellige pleje- pg anlægs-
arbejder i Smørmosen.

StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 78 stk. 2 og § 85 i na-
turbeskyttelsesloven (Lov nr. 9 af 3. januar 1992), jf. be-
kendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994, § 16, stk. 1, pkt. 24.

Redegørelse for sagen:
Herlev kommune har ved brev af 7. juni 1995 ansøgt frednings-
nævnet om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af20.
juli 1944 om fredningen af arealer i og ved Smør- og Fedtmosen.
Kommunen ansøgte om tilladelse til udførelse af plejetiltag og
nyanlæg, nærmere beskrevet iet notat vedlagt ansøgningen.

Fredningsnævnet har den 7. november 1995 godkendt plejeplanen
med forbehold anført af Københavns mut og gengivet i tilladelsen.
Nævnet bemærker, at fredningskendelsen ikke stiller krav om god-
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kendelse af plejeplaner, men at en række af de foranstaltninger
plejeplanen medfører, ikke kan foretages uden fredningsnævnets
godkendelse.
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Danmarks Naturfredningsforening har den l. december 1995 -
suppleret med brev af 14. december 1995 - påklaget nævnets afgø-
relse for så vidt angår den del af afgørelsen, som vedrører "det
manglende led" - etablering og anlæg af en sti mellem eksisterende
stianlæg i Herlev og Gladsakse kommuner (anlæg nr. 4 beskrevet i
ansøgningen). Klagen er gennem Naturklagenævnet sendt til afgø-

• relse i Skov- og Naturstyrelsen.

Om den ansøgte sti anfører Herlev kommune, at den ønskes etable-
ret efter at kommunen har overtaget de sidste to parceller i mosen.
Stien får hovedsagelig trace over kommunal ejendom og skal for-
binde stianlæg i Herlev og Gladsakse kommuner. Den ønskes
etableret som en 2m bred sti med grusbærelag, som afaækkes med
træf1is.

Naturfredningsforeningen anfører i sin klage, at der ikke er afgø-
rende argumenter for at placere stien gennem et vådområde, som
derved opdeles. Foreningen ønsker stien ført vest om vådområdet,
samt at stien alene udføres som en trampesti evt. belagt med flis.
Foreningen anfører endvidere, at anlæg af stien vil medføre fæld-
ning af ca. 20 træer i et naturskovsområde.

Styrelsen har den 23. februar 1996 fremsendt klagen til Køben-
havns Amt med henblik på amtets evt. bemærkninger.

Amtet har den 5. februar 1996 anført, at amtet finder, at den med-

delte tilladelse bør opretholdes. Der eksisterer i forvejen en trampet
sti, hvor den nye ønskes placeret, og der skal efter amtets vurdering
ikke foretages noget større anlæg ved den ansøgte udvidelse. Amtet
har endvidere meddelt naturgenopretningsstøtte til etablering af sti-

en.



Danmarks Naturfredningsforening har den 6. marts 1996 som
kommentar til amtets udtalelse gentaget, at stien efter foreningens
vurdering vil medføre et urimeligt stort indgreb i et fredet område
samt, at stien efter foreningens vurdering vil kunne placeres mere

hensigtsmæssige i kanten af skoven og at den bør udføres som en
l/2m bred trampesti med flis.
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•
Skov- og Naturstyrelsens sagsbehandling:
Overfredningsnævnets kendelse af 20. juli 1944 indeholder be-
stemmelser om anlæg af veje og stier. Det er således anført: "Det er
navnlig forbudt: ... g) uden Fredningsmyndighedernes tilladelse at
anlægge veje og stier. ..".

Etablering af stien er således ikke i strid med fredningen, men for-
udsætter alene fredningsnævnets tilladelse.

Skov- og Naturstyrelsens finder ikke anledning til at ændre fred-
ningsnævnets afgørelse. Styrelsen har lagt vægt på, at det ansøgte
"manglende led" skal forbinde i forvejen eksisterende anlagte stier
indenfor det fredede område samt at der er tale om et rekreativt
anlæg af relativt beskedne dimensioner.

Skov- og Naturstyrelsen har bemærket, at der i forbindelse med an-
søgning om etablering af stien ikke særskilt er ansøgt om, eller be-
skrevet behovet for fjernelse eller udtynding af bl.a. træer. Amtet
har endvidere oplyst i skrivelsen af 5. februar 1996, at der ikke
skal ske noget "større anlæg". I det omfang fældning af træer og
lign. er nødvendigt for stiens etablering - og der ikke i forbindelse
med plejeplanen i øvrigt er meddelt tilladelse hertil - forudsætter
styrelsen derfor, at der indhentes særskilt tilladelse hertil fra fred-

ningsnævnet.

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster på denne baggrund Frednings-
nævnet for Københavns afgørelse af 7. november 1995.



Klagevejledning:
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.
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Med venlig hilsen

Jan Kofod Winther

Kopi til:
* Københavns amt, Stationsparken 27,2600 Olostrup,
j.nr. 8-70-52-4-163-01193
* Fredningsnævnet for København, Fremtidsvej l, 2860 Søborg,

j.nr. 32/1995 BH
* Det centrale fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. K.
* Herlev kommune. Rådhuset, Herlev Bygade 90,2730 Herlev.e j.nr. 04.01.00001/32350.002/95
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