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År 1961, den 23. oktober,afsagde overfredningsnævnet på

grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
kendelse

i sagen nr. 1338/59 vedrørende fredning af arealer omkring
Mosede batteri.

I den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den
l. juni 1959 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 3/7 1957 har st atsministeriet nu re jst
spørgsmålet om fredning af de af fredningsplanen for Københavns-
egnen omfattede områder ved Mosede Batteri.

Nævnet har i sagens anledning afholdt 3 møder på Mosede
Batteri den 30/10 1957, 9/12 1957 og 21/5 1959, hvortil samtli@9
i ejendommene berettigede har været indkaldt gennem Statstidende
den 16. og 22. oktober 1957, gennem de lokale aviser samt ved
brev.

Forslagene til fredningspåstandene, således som disse
er endeligt udformet under sagen, er sålydende:

I.
Forsåvidt angår del af matr. nr. l-if, l-ip, l-iq og l-e

samt l-o og l-iI Mosede by, Karlslunde sogn, matr. nr. lo-bi,
lo-ii, lo-ff, lo-ie, lo-bb, lo-do, lo-bo, lo-dq, del af lo-bn
og lo-bg samt matr~ nr~ lo-kq, lo-kp Karlslunde by og sogn:
l) der gives almenheden adgang til at færdes og opholde sig

på arealet og - forsåvidt angår strandarealet ved Køge bugt-
til at bade fra dette.

2) arealet fredes i øvrigt således, at dets naturlige tilstand
ikke må forandres.
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3) det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder boder og skure,

eller at anbringe andre indretninger, der kan virke mis-o
prydende, herunder ledningsmaster og lignende.

b) at foretage afgravning, opfyldning eller oppløjning af
det naturlige jordsmon.

c) uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage
væsentlige ændringer af arealets beplantning.

4) (gælder kun de marineministeriet tilhørende arealer) almen-
hedens ved punkt l) h;emlede adgang til arealet er begrænset
af dettes benyttelse til militære formål, ligesom beste~mel-
sen i punkt 3a) ikke skal være til hinder for opførelse af
de til denne benyttelsG fornødne bygninger og indretninger.

5) påtaleret har fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskrGdse
II.

Forsåvidt angår matr, nr. 9-ak, 9-i og lo-e Mosede by,
Karlslunde sogn, matr. nr. lo-by, lo-bx, lo-bv, lo-bm, lo-oe,
lo-tn og lo-od Karlslunde by og sogn: .~
l) arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må foran-

dres, men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde
som hidtil, fortrinsvis som mark eller havearealer.

2) det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure,

eller at anbringe andre indretninger, der kan virke mis-
prydende, herunder ledningsmaster og lignende.

b) uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage væsent-
lige ændringer af arealets beplantning.

3) (gælder kun for ejendommene matr. nr. lo-bx, lo-by og lo-bm)
den på ejendommens sydlige del beliggende skrænts nuværende
tilstand må ikke ændres.

4) påtaleret har fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds.
III.

Forsåvidt angår matr. nr. l-t og 9-s Mosede by, Karlslunde
sogn, samt matr. nr. lo-ba, lo-bf og lo-sd Karlslunde by og
sogn:
l) are2lerne fredes således, at de udelukkende må benyttes som

parkanlæg med adgang for almenheden i det omfang, som den
givne parkmæssige udformning tilsigter,
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2) (gælder kun for ejendommen matr. nr. lo-sd) den på ejendommens
sydlige del beliggende skrænts nuværende tilstand må ikke
ændres.

3) væsentlige ændringer i arealernes parkmæssige udformning må
ikke foretages uden fredningsmyndighedernes samtykke.

4) påtaleret har fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds.

Matr.nr.~ under punkt I er på vedlagte kort givet fuld
skravering, under punkt II punkteret skravering og under punkt
III stiplet skravering.

•
Forsåvidt angår de under I anførte ejendomme eller dele

heraf bemærkes:
A) del af matr. nr. l-if Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende

Københavns roklub iflg. skøde lyst 15/2 1947. Roklubben har
ladet give møde under sagen ved grosserer Jørgensen og forret-
ningsfører Ernst Schmidt og protesteret mod forslagens punkt
l og påstået punkt 3 formuleret således, at de der nævnte byg-
ninger m.v. kun kan opføres med fredningsnævnets samtykke.

B) del af matr. nr. l-iq Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende
grosserer H. L. Rasmussen, Frederiksberg, iflg. skøde lyst
19/2 1949. Ejeren har givet møde den 30/10 1957 og indvilget
i fredningens gennemførelse, dog mod fuld erstatning, d.v.s.
ca. 20.000 kr., og på mødet den 9/12 1957 protesteret mod, at
der gives almenheden adgang til færdsel m.v. på nogen del af
eje nd ommen.

C) del af matr. nr. l-ip Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende
gårdejer Vagner Larsen, Måløv, iflg. skøde lyst 11/2 1949.
Ejeren har givet møde den 30/10 1957 ved landsretssagfører
de Waal og protesteret mod, at der gives almenheden adgang
til færdsel m.v. på nogen del af ejendommen.

D) del af matr. nr. l-e Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende
direktør Gunnar Galst, Tåstrup, iflg. skøde lyst 27/9 1944.
Ejeren har givet møde under sagen og protesteret mod, at der
gives almenheden adgang til færdsel m.v. på nogen del af ejen-
dommen.

E) matr. nr. l-o Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende grundejer-
foreningen "østre Strand" iflg. skøde lyst 27/5 1953. Forenin-
gen har ladet give møde under sagen og protesteret mod for-
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4.
slagenes punkt l samt ad punkt 3 taget forbehold med hensyn
til opførelse af et hus tilstrækkeligt stort til opbevaring af
bådebroen om vinteren. Foreningen har i skrivelse af 9/12 1957
nærmere begrundet protesten.

F) matr. nr. l-iI Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende grundejer-
foreningen "Mosedehøj" iflg, skøde lyst 20/10 1948. Foreningen
har ladet give møde under sagen ved centralmekaniker Helge Jør-
gensen og har tiltrådt det af grundejerforeningen "østre Strand"
ind tagne standpunkt.

G) matr. nr. lo-bi, lo-ii, ~_o--ff,lo-ie, lo-bb, lo-do, lo-bo,
lo-dq og dele af matr. nr. lo-bn og lo-bg Karlslunde by og sogn
tilhørende Søværnets bygningsdistrikt, der har ladet givet møde
under sagen ved arkitekterne Jepsen og Boysen samt sekretær Neer-
høj og udtalt, at de principielt intet har at erindre mod frod-
ningen, men påpeget vanskelighederno ved på nuværende tidspunkt
at give almenheden adgang til arealerne, der benyttes såvel af
militæret som hjemmeværnet til skydeøvelser.

H) matr. nr. lo-kq og lo-kp Karlslunde by og sogn, tilhørende gård-
ejer Hilarius Rasmussen, Greve Strand, iflg. skøde lyst 30/6
1941. For ejeren og grundejer1auget "Klintegården" mødte murer-
mester Molin, der oplyste, at ved tinglyst deklaration fra
ejeren har grundejerlauget fået udlagt ejendommen som badestrand
for laugcts samtlige 186 parceller, hvorfor han på dettes vegne
protesterer mod forslagets punkt l, men har intet mod de andre
punkter at erindre, dog at lauget forbeholder sig at søge
dispensation fra naturfredningslovens § 25 stk. l til tilladelse
til opførelse af et hus tilstrækkeligt stort til opbevaring af
laugets bådebro, og forbeholder sig i øvrigt at kræve erstatning
for de ændrede forhold, som en gennemforeise af fredningen vil
medføre.

Under hensyn til det om ejerforhold og benyttelse af matr.
nr. l-if, l-il, l-o, lo-kq og lo-kp oplyste finder nævnet ikke,
at der med rimelighed kan tilstedes almenheden adgang til disse
arealer og ret til badning fra strandbredden herudfor, idet
ejendommene allerede nu benyttes nf et stort omend af medlems-
skab begrænset antal personer til frilufts- og rekreationsområde,
og når dette nægtes, findes det upraktisk og vel i realiteten
urealisabelt at give tilladelsen for så vidt angår dele af matr.
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nr. l-ip, l-iq og l-e, idet nævnet samtidig mener, at de store
erstatningsbeløb, der i så tilfælde må udredes, ikke vil svare
til, hvad der kan opnås.

Derimod finder nævnet, at der bør pålægges ejendommene fred-
ningsbestemmelse i overensstemmelse med forslagenes punkt I, 2),
3) og 5), dog at der ved punkt 3a) tilføjes "uden fredningsmyn-
dighedernes samtykke". Der findes ikke i denne anledning at
burde tilkendes ejerne erstatning.

Med hensyn til matr. nr. lo-bi, lo-ii, lo-ff, lo-ie, lo-bb,
lo-do, lo-bo, lo-dg, del af lo-bn og lo-bg alle tilhørende
Søværnets bygningsdistrikt finder nævnet det overvejende betæn-
keligt, sålænge arealerne benyttes af forsvaret og hjemmeværnet
til skydebane og til skydeøvelser, i øvrigt at give almenheden
adgang til færdsel og ophold på disse, hvorimod nævnet kan til-
træde, at de underkastes de øvrige i forslagenes punkt 1,2-5),
anførte fredningsbestemmelser, dog således, at der under punkt
5) tilføjes "og forsvarsministeriet".

.. Forsåvidt angår de under II anførte ejendomme bemærkes:
l) matr. nr. g-ak Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende N.Chr •

Nørby og Hans P. Bendixen, København, iflg. skøde lyst 2/9
1947. Ejerne har givet møde under sagen og tilbudt at afstå
arealet til det offentlige for en pris af l kr. pr. alen2•
Størrelsen af arealet angives at være ca. 37000 alen2• Ejen-
dommen ses ikke at være pantebehæftet.

K) matr. nr. lo-e Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende gård-
ejer Sivert Brogård, Mosede Strand, iflg. skøde lyst 30/7
1940. Ejeren har givet møde under sagen og tilbudt at afstå
arealet til det offentlige for en pris af l kr. pr. alen2•
Arealets størrelse angives at være ca. 3000 alen2 og er be-
hæftet i forbindelse med anden ejendom med gæld til Roskilde
Sparekasse stor opr. 11800 kr.

L) matr. nr. 9-i Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende grosserer
H. E. Bonne iflg. skøde lyst 12/2 1937. Ejeren - hans enke -
har givet mode under sagen ved fru Elisabeth Bonne og til-
budt at overdrage arealet til det offentlige uden vederlag.
Ejendommen ses ikke at være pantebehæftet.

M) matr. nr. lo-by Karlslunde by og sogn, tilhørende Henry Daug-
bjerg iflg. skøde lyst 10/4 1948. Ejeren har givet møde under
sagen og protesteret lJod enhver form for fredning, men erklæ-
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6.
ret sig villig til mod fuld erstatning at afstå ejendommen
til staten.

N) matr. nr. lo-bx Karlslunde by og sogn, tilhørende snedkermestrene
Svend og Emil Christoffersen, København, iflg. skøde lyst 27/6
1944. Ejerne har ikke givet møde under sagen.

O) matr. nr. lo-tv Karlslunde by og sogn, tilhørende Erling Nielsen
iflg. skøde lyst la/la 1958. Ved sagens begyndelse var ejeren
fru Ravn, København, der lod give møde under sagen ved landsrets-
sagfører Åge Petersen, København, der erklærede, at ejerinden
intet havde mJd fredningen at erindre under forudsætning af, at
dens udstrækning følger demarkationslinien.

p) matr. nr. lo-bm Karlslunde by og sogn, tilhørende Walther Henrik-
sen iflg.~~f~~lyst 28/8 1931 (tvangsauktion noteret 6/1 1959).
Ejeren har efter at have givet møde under sagen ved landsretssag-
fører B. Wass, København, i skrivelse af 7/12 1957 protesteret
mod fredningens gennemførelse.

Q) matr. nr. lo-oc Karlslunde by og sogn, tilhørende fru J. Gregers
og S. Christensen iflg. skøde lyst 12/1 1956. Ejerne har ladet
give møde under sagen og erklæret principielt ikke at have noget
mod fredningen at erindre, men forbeholdt sig erstatning, f.s.v.
der gives almenheden adgang til nabogrundene •

R) matr. nr. lo-od Karlslunde by og sogn, tilhørende Poul Haarbye
iflg. skøde lyst 16/5 1947. Under sagen har Edith Haarbye som
universalarving efter sin fader givet møde, men ikke fremsat
påstand i sagen.

S) matr. nr. lo-tn Karlslunde by og sogn, tilhørende skomagermester
Tage Elith Nielsen, Greve Strand. Ejeren har givet mode under
sagen, protesteret mod fredningen og forbeholdt sig erstatning,
såfremt der gives almenheden adgang til nabogrundene.

Forsåvidt angår matr. nr. 9-ak, 9-i og lo-e finder nævnet,
at det offentlige nu ved overdragelse bør sikre sig den fulde
dispositionsret over disse arealer, således at disse som af
Roskilde amtsråd tilbudt i forening med fredningsnævnet admini-
streres i forbindelse med det tilstødende matr. nr. 9-s, til
hvilken ejendom almenheden har adgang, således at disse ejendomme
sammen med de militæret tilhørende og tilstødende grunde vil
kunne danne et betydeligt samlet frilufts- og rekreationsområde,
når militærets benyttelse påhører. Der pålægges ejendommene de
foreslåede servitutbestem.Jelser. Det bemærkes, at nævnet finder
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7.
de af ejerne krævede salgssummer for rimelige.

I den af overfredningsnævnet den 30/10 1950 afsagte kendelse,
der ophæver fredningsnævnets kendelse af 18/2 1949, hvorved be-
stemtes, at ejendommen matr. nr. lo-bm Karlslunde by og sogn

~ ... ~;...a

bør fredes f.s.v. angår arealet fra kysten og 100 meter ind i
landet, således at dette areal udelukkende må benyttes på samme
måde som hidtil, og således at det på arealet er forbudt at op-
føre bygninger af enhver art m.v., at opkaste jordvolde eller
opsætte hegn, dor hindrer udsigten m.v., samt at den på ejendom-
mens sydøstlige del belig3ende skrænts nuværende tilstand, der-
under strandhaven, ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse
må ændres, hedder dot: "Da):!:.~~:_!.._:r.undergivet det i natur- j
fredningslovens § 25 fastsatte bygge forbud , ~r d~.-:!:,::_~~- (
fredningsnævnets opfattelse ikke tilstrækkelig begrundelse for

. ~ . . . ,

den omhandlede fr~c;mi~g.,"
_ .. 'Da' de under denne sag fremsatte fredningspåstande i det

væsentlige er enslydende med de under den tidligere sag fremsat-
te, da de f.s.v. angår matr. nr. lo-bm angår omtrentlig samme
del af arealet, da nævnet finder, at hvad dor gælder for dette
matr. nr. også må gælde f.s.v. angår matr. nr. lo-by, lo-bx og
lo-bv, og da forholdene i øvrigt ikke på afgørende måde har
ændret sig siden da, finder nævnet ikke nu at kunne pålægge disse
ejendomme de påståede fredningsbestemmelser, hvilket ejheller
herefter findes at kunne ske f.s.v. angår matr. nr. lo-tn, lo-oe
og lo-od.

Forsåvidt angår de under III anførte ejendomme bem~kes:
T) matr. nr. l-t Mosede by, Karlslunde sogn, tilhørende Roskilde

amtskommune iflg. expropriationsforretning lyst 8/12 1932 som
adkomst. Amtskommunen har ladet give møde under sagen ved gård-
ejer J~~s. Madsen, St. Karleby, og erklæret intet at have at
erindre mod fredningen.

U) matr. nr. 9-s Mosede by, Karlslunde sogn (som under T) anført).
V) matr. nr. lo-ba Karlslunde by og sogn, tilhørende Høje Tåstrup

kommune iflg. gavebrev lyst som adkomst 18/10 1944. Kommunen har
ladet give møde under sagen ved stadsingeniør Madsen og forret-
ningsfører Petersen og har under 13/12 1957 fremsendt genpart af
gavebrevet, hvoraf fremgår, at det er lyst servitutstiftende på
ejendommen med hensyn til
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a) at grunden skal stå til fri disposition som lejrplads og
badestrand for alle beboere i Høje Tåstrup kommune samt for
alle på Hedehusteglværket beskæftigede arbejdere, selvom
disse er beskæftiget uden for kommunen.

b) at kommunen skal opretholde orden, sømmelighed og renlighed
på grunden, herunder tilsyn med eventuelle teltlejre.

c) at grunden aldrig må sælges. Ønsker kommunen ikke at beholde
grunden, skal denne overgå til en landsomfattende ungdoms-
institution, der i sig rummer medlemmer af alle kredse af
befolkningen. Sålænge Dansk Vandrelaug består i sin nuværende
skikkelse, skal denne institution nyde fortrinsret.
Påtaleretten med hensyn til de under a-c anførte servituter
skal udøves af den til enhver tid værende civildommer i
Københavns am ts søndre birk.

X) matr. nr. lo-bf Karlslunde by og sogn (som under V) anført).
y) matr. nr. lo-sd Karlslunde by og sogn, tilhørende samme

kommune iflg. skøde lyst 10/3 1949. Kommunen har i fornævnte
skrivelse om denne ejenCbI:Joplyst, at den siden erhvervelsen
har fået lov til at skøtte sig selv.
Kommunen har f.s.v. angår disse 3 ejendomme protesteret mod,
at der gives almenheden adgang dertil, men i øvrigt intet
haft at erindre mod fredningens gennemførelse., ,

Forsåvidt angår matr. nr. l-t og 9-s Mosede by, Karlslunde
sogn, finder nævnet at kunne tiltræde, at der pålægges ejen-
dommene de i forslagene nævnte fredningsbestemmelser, hvormed
ejerne har erklæret sig indforstået ..

Forsåvidt angår matr. nr. lo-ba og lo-bf Karlslunde by og
sogn finder nævnet derimod ikke mod ejernes protest at kunr.e
bestemme, at almenheden f1r adgang til færdsel, ophold m.v.
på disse arealer, særlig under hensyn til, at de ved gavebre-
vet er forbeholdt et betydeligt, ved tilhørsforhold til kommu-
nen eller virksomhed begrænset antal personer som frilufts- og
rekreationsområde, medens nævnet i øvrigt kan tiltræde de
under punkt 3) og 4) anførte fredningsbestemmelser, dog at
punkt 4) formuleres således: "Påtaleret har tillige Frednings-
nævnet for Roskilde amtsrådskreds."

Omkostningerne ved erhvervelsen af matr. nr. 9-ak, 9-i og
lo-e Mosede by, Karlslunde sogn, udredes af statskassen med 2/3
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og af Roskilde amtskomrmme med 1/3~"
Konklusionen er sålydende:
"Ejendommene matr. nr. l-o, l-iI, 9-ak, lo-e, 9-i, l-t og

9-s samt dele af l-if, l-iq, l-ip og l-e al~e af Mosede by,loblKarlslunde sogn, matr. nr. lo-kq, lo-kp! lo-ii, lo-ff, lo-ie,
lo-bb, lo-do, lo-bo, lo-dg, lo-ba, lo-bf og lo-sd samt dele nf
lo-bn og lo-bg alle nf Karlslunde by og sogn fredes som foran
bestemt, og således at fredningen for så vidt angår matr. nr.
9-ak, 9-i og lo-e Mosede by, Karlslunde sogn, lyses som adkomst
for Roskilde amtskommune på det offentliges vegne.

Udgifterne ved erhvervelsen af matr. nr. 9-ak, 9-i og lo-e
Mosede by, Karlslunde sogn, udredes af statskassen med 2/3 og
af Ros kild e amtskommune med 1/3.,

Om fredningens udstrækning f.s.v. den angår en del af et
matr. nr. henvises til medfølgende kort, hvor den fredede del,
som kun omfatter den del af ejendommen, der ligger inden for
demarkationslinien, er indtegnet med rødt.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Roskilde a~tsråds-
kreds enten alene, sammen med Forsvarsministeriet eller sammen
med civildommeren i Københavns amts søndre birk som ovenfor
anført."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af be-
I

stemmeIsen i naturfredningslovens § 19, stk. 3.
Overfredningsnævnet har den 29. september 1960 besigtiget

de pågældende arealer og forhandlet med repræsentanter for
Høje-Tåstrup kommune.

Kommunen har herunder erklæret sig indforstået med, at de
bestemmelser, der er fastsat i fredningsnævnets kendelse under
III for ejendommene matr. nr. loba og lobf også skal gælde for
losd af Karlslunde by og sogn.

Overfredningsnævnet har efter forhandling med ejerne af
ejendommen matr. nr. 9ak af Mosede by, Karlslunde sogn, beslut-
tet at forhøje erstatningon til disse og til ejeren af matr.
nr. lo~ af Mosede by, Karlslunde sogn, gårdejer Sivert Brogård,
Mosede Strand, med henholdsvis 1500 kr. og 125 kr.

Under henvisning til at Roskilde amtskommune har oppebåret
den af arealerne flydende indtægt ved bortforpagtning, refun-
derer amtsfonden de af ejeren for tiden efter l. juni 1959 be-
talte ejendomsskatter og vandafgift.

.'
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Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående
følgende ændringer.

Et kort nr. Ro~ 110A over fredningsområdet er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den l.juni

1959 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer omkring
Mosede batteri stadfæstes med de af det foranstående følgende
ændringer.

I erstatning udbetales til:
N. Chr. Nørby og Hans P. Bendixen ved landsretssag-
fører Jørgen Bach, København ••.•••.••.•••••••••••.•• 38.500 kr .
Gårdejer Sivert Brogård, Mosede strand •••••••••••••• 3.125 kr.

41.625 kr.
alt med 5% rente fra l. juni 1959 at regne, og til betaling
sker.

Erstatningsudgiften 41.625 kr. med renter udredes ned 2/3 del
af statskassen og med 1/3 del af Roskildo amtsfond •

Endvidere refunderer Roskilde amtsfond de af ejerne af matr.
nr. 9ak for tiden efter l. juni 1959 betalte ejendomsskatter og
vandafgift •

'.o"

..
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e Udskriftens rigtighed
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Overfredningsnævnets sekr~ær
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CITERET FULDT UD I OFN K. AF 23/10 1961

UDSKRIFT

af

FORHANDLINGSBOGEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AlVITSR.ÅDSKREDS 1'11.Vo

År 1959 den 1/6 blev i

nr. 22/1957 fredning af arealer omkring
Mosede batteri

afsagt sålydende

K E N TI E L S E:

Ved skrivelse af 3/7 1957 har statsministeriet nu rejst spørgs-
målet om fredning af de af fredningsplanen for Københavnsegnen om-
fattede områder ved Mosede Batteri.

Nævnet har i sagens anledning afholdt 3 møder på Mosede Batteri
den 30/10 1957, 9/12 1957 og 21/5 1959, hvortil samtlige i ejendom--
mene berettigede har været indkaldt gennem Statstidende den 16. og
22. oktober 1957, gennem de lokale aviser samt ved brev.

Forslagene til fredningspåstandene, således som disse er ende-
ligt udformet under sagen, er sålydende:

I.
Forsåvidt angår del af matr. nr. 1-if, 1-ip, 1-iq og 1-e samt 1-0 og
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matr.nr. lo ~, lo Bg, lo ~,lo bn,
lo ~, lo ~, 10 ~, 10 ~, lo ff,
lo ~ og lo ii Karlslunde by, og
matr. nr. l d, l 1, 9 h, g i, g ~,
9 ak og lo gi Mosede by,
alt af Karlslunde sogn.

Fredningsnævnet for
Roskilde amt,
civildommerkontoret
i Lyngby,
Hummeltoftevej lo,
2830 Virum.

År 1972, den 23. juni blev af fredningsnævnet for
Roskilde amt

i sag nr. 139/71 fredning af "Mosede Fort",
Karlslunde,

afsagt sålydende

K E N D E L S E:

P'
I
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Ved skrivelse af 20.august 1971 har landsretssagfører
B.Svarre Nielsen, Roskilde, på vegne Roskilde amtskommune over-
for fredningsnævnet for Roskilde amt rejst fredningssag for det
Roskilde amtskommune tilhørende areal kaldet "Mosede Fort" be-
stående af de i nedenstående fredningspåstand anførte matrikel-
numre. En del af de nævnte matrikelnumre er af forsvarsministe-
riet overdraget til amtskommunen på vilkår. at der tinglyses
fredningsdeklaration på arealerne.

Arealerne er beliggende ud til Køge bugt og indeholder
forskellige militære anlæg af historisk værdi.

Fredningspåstanden er sålydende:

matr. nr.
Jlo ff, lo

Den Roskilde amtskommune tilhørende
~ ,/ .; jlo~. lo Bg•. lo bi. lo bn. lo

J /ie og lo ii Karlslunde by, og

ejendom bestående af
./ J j Jbo, lo 1m, lo !!Q, lo ful,

matr. nr. l ~, l 1, 9 h, 9 1, 9 ~. 9 ak og lo B! Mosede by,
alt af Karlslunde sogn (tidligere Mosede batteri) fredes med
det formål at stille arealet til rådighed for almenhedens
friluftsliv som strandpark, idet samtidig selve fortifikations-
anlægget bevar~s til minde om en militærhistorisk epoke •

•r'

Ejendommen fredes således:
l. Der gives almenheden adgang til at færdes og opholde sig

på arealet.
2. Arealet og de på dette værende faste forsvars anlæg fredes

således, at den nuværende tilstand ikke forandres.

Efter fredningsnævnets særlige godkendelse skal det dog
være tilladt at foretage følgende ændringer:

"'%ifJP
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a. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der vil være nødvendige '
under hensyn til arealets benyttelse af almenheden som strand-
park, skal dog kunne udføres.

b. Fredningen vil endvidere ikke være til hinder for, at der kan
foretages en sanering samt fremtidig bevarende pleje af den på
arealet værende selvsåede bevoksning. Endvidere skal der kunne
foretages sådanne plantninger, som vil være nødvendige for
arealets anvendelse som strandpark.

c. Endvidere skal det være muligt at anlægge stier, trapper og.lign.,
som vil være nødvendige for at kunne færdes i området, samt at
opstille bænke og legeredskaber og foretage en oplysning af om-
rådet med parklygter.

d. På matr. nr. 9 h skal der mellem kystfredningslinien og grænsen
til matr. nr. 9 ! efterhånden som behovet melder sig kunne op-
føres sådanne bygninger, Bom vil være nødvendige for områdets
anvendelse som strandpark - cafeteria, kiosker, toiletter,
gartner- og opsynsboliger, omklædningsrum, cykelstald og andre
økonomi bygninger.

e. Kasematterne skal, såfremt de ikke ændres væsentligt i det ydre,
kunne anvendes til udstil11ngs- eller museumsformål.

. ,

\~ 3. Bortset fra de ovennævnte § 2 a-b-c og d af anvendelsen nød-
vendiggjorte ændringer skal det navnlig være forbudt:

a. at opføre bygninger af enhver art, campingpladser, boder, skure
eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster, antenner, flagstænger og lign.

b. at foretage afgravning, opfyldning eller ~ppløjn1ng af det
naturlige jordsmon eller forsvarsanlæg.

c. uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage beplant-
ninger på arealet.
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amter.

I~ 4. Påtaleret har fredningsnævnet for Roskilde amtsrådakreds OB

og fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde

Fredningsplanudvalget, Naturfredningsrådet og Danmarks Natur-
fredningsforening har anbefalet fredning i overensstemmelse med den
anførte fredningspåstand.

Greve kommune, byudviklingsudvalget for Roskilde-egnen, NESA,
,4t. Sparekassen for Roskilde og omegn, fru Anna Brogaard og grosserer

H.E.Bonne har været tilsagt til at møde under sagen, men er udeblevet.
Under sagen er fremlagt forskelligt kortmateriale og tingbogs-

attester vedrørende de enkelte matrikelnumre.
Der er foretaget bekendtgørelse om fredningens genstand og omfang

i Statstidende, Berlingske Tidende og Politiken for den 29.februar 1972
samt i Dagbladet for Roskil~e og omegn for den l. marts 1972.

Der er ikke under sagen nedlagt påstand om erstatning eller fremsat
indsigelser imod fredningen.

Efter alt foreliggende, herunder navnlig arealernes beliggenhed
og betydning for befolkningens friluftsliv i forbindelse med arealer-

~.. nes historiske betydning finder nævnet, at fredningspåstanden i med-
før af naturfredningslovens § l, stk. 2, nr. 2 og 3 vil være at tage

THI BESTEMMES:

~ til følge.
Det bemærkes, at kendelsen af forskellige fredningsinstitutioner

• kan indbringes for overfredningsnævnet inden 4 uger fra den dag, da
kendelsen er meddelt vedkommende.

Den Roskilde amtskommune tilhørende ejendom kaldet "Mosede Fort"
fredes 1 overensstemmelse med det i ovennævnte fredningspåstand anførte.

Eater Frandsen Jørgen Svends'en
A •G.Laugeaen •



Fredningsregistret,
Nyropsgade 22,
1602 V.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbauegade 7, 4600 Køge

fylndt'lQet I
Skov- c' -~~yrelsen

- 1 J~~li1992 Den 29/5-1992
FS 80/92

Telefon 53651068

ROSKILDE AMT
Aben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Vedr.: Flagstænger ved Mosede Fort.

I skrivelse af 27. maj 1992 har De meddelt, at Køge Bugt Kunst-
forening og Fa-Greve/Solrød v/Svend Wann Larsen telefonisk har
søgt om dispensation fra fredningsbestemmelserne vedrørende Mo-
sede Fort, således at der Grundlovsdag den 5. juni 1992 kl. 12°0
lS00 kan opstilles 12 flagstænger, hvori Dannebrog hejses, langs
indkørslen til Mosede Fort i forbindelse med et grundlovsmøde.

Denne anmodning har De som ejer af arealet forelagt for frednings-
nævnet med anbefaling af, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte. De har herved henvist til arrangementets art, dets korte
varighed og til at flagningen skal finde sted på Grundlovsdag.

I denne anledning meddeles, at fredningsnævnet ikke har indven-
dinger mod det ønskede, der ikke findes at stride mod fredningens
formål, jfr. naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Fredningsnævnet ville sætte pris på, at få eventuelle fremtidige
tilsvarende ansøgninger forelagt i god tid, jfr. klagefristerne
i naturfredningslovenjnaturbeskyttelsesloven.

Der er tilsendt Mosede Fort og Svend Wann Larsen genpart af det-
te brev.
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Med venlig hilsen

Ih.!/lifLt,;
T f1fl- i1/J e n i

Kopi til: Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Mogens Haugaard Kristensen
Kirsten Jensen
Greve kommune, teknisk forvaltning.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

............
:.1 ...... Telefon 5365 1068

....... ,... ,~. (tl .-.

, ~I :I. ' Den 6. april 1993
FS5/93

Grundejerforeningen
FOR HUNDIGE-GREVE- & MOSEDE STRAND
v/Chresten Christensen
Olsbæk strandvej 21
2670 Greve Strand.

GENPART
tB 0rne~te~~na

'.-/

Ejendom: Matr. nr. 9 h Mosede by, Karlslunde
beliggende Mosede Strandvej 87-89-91.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-253-1-92.

Ved brev af 24. januar 1993 har De anmodet fredningsnævnet om
at afgøre, hvorvidt en fjernelse af støj voldene ved Mosede
Fort kræver dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 23.
juni 1972. Formålet med fredningen er bI.a., at tilstanden
ikke forandres. Det er navnlig forbudt at foretage afgrav-
ning, opfyldning og oppløjning af det naturlige jordsmon.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 1. september
1972 afholdt et møde, og at nævnet ikke fandt, at tilstedevæ-
relsen af støjvoldene var i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet har afholdt besigtigelsesforretning. Efter de
fremkomne oplysninger må det anses for uvist, hvornår støj-
voldene er etableret, men det er sandsynligt, at de er etab-
leret omkring det tidspunkt, hvor fredningskendelsen blev af-
sagt, og at de ikke er indgået i nævnets overvejelser forud
for afsigelsen af denne. Nævnets afgørelse den l. september
1972 må som følge heraf formentlig opfattes som en dispensa-
tion, hvad også udtrykket "ikke i strid med" synes at bekræf-
te. En fjernelse af støj voldene vil ikke stride mod frednin-
gens formål, hvorfor nævnet ingen indsigelse har imod, at
støjvoldene fjernes.

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

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

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

.. væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Fjernelse af støjvoldene må ikke ske, før klagefristen er ud-
løbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Mj~J:~~hilsen
Tt~Nielse!#t

E'.



REG.NR. 2'i Sti .0 O
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
Telefax 53 65 64 96

Den 30/07-93
FS33/93

Lions Club. 2690 Karlslunde,
v/hr. Svend Radmer,
Egedalsvej 33,
2690 Karlslunde.

I skrivelse af 25. juni 1993 har De anmodet om fredningsnæv-
nets tilladelse til flagning på Mosede Fort med ca. 10 danske
flag på 3 m høje master i dagene 20. -22. august 1993, i
hvilket tidsrum De agter at afholde et kræmmermarked på for-
tet.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 23.
juni 1972 om fredning af fortet. Fredningens formål er at
stille arealet til rådighed for almenhedens friluftsliv som
strandpark, idet selve fortanlægget samtidig bevares til min-
de om en militærhistorisk epoke. Efter afgøreIsens § 3 a er
det - bortset fra nogle undtagelser uden betydning for denne
sag - bl.a. forbudt at anbringe indretninger, der kan virke
misprydende , herunder ledningsmaster , antenner, flagstænger
og lign.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den nævnte bestemmelse
sigter til permanente anbringelse~ af bl. a. flagstænger og
at en midlertidig flagning i en begrænset periode ikke vil
være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet giver Dem derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 den ansøgte tilladelse.

,tt Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

M l211 13 - o C> \ 5
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

JilJjJitPA



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 05/01-95
FS 67/94

Eyvind Gunst
Skovvej 22
2670 Greve.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. lig Mosede by, Karlslunde
beliggende Skovvej 22, Greve.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-253-2-94.

I skrivelse af 19. oktober 1994 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
fælde et stort bøgetræ.

Det fremgår af Deres ansøgning, at en trediedel af træet al-
lerede er faldet på grund af råd og svamp.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. oktober 1961 om fredning af arealer omkring Mosede Batte-
ri.

• Fredningens formål er at bevare områdets naturlige tilstand.

I følge kendelsen må der ikke foretages væsentlige ændringer
af arealets beplantning.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det
nævnte træ fældes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

, Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

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

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

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

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

Med venlig hilsen

1&/itL0
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Kopi til:
Roskilde amt, Naturafdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling for Københavns-
området, Att.: Fredningsudvalget, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke

.. Hyllinge.
Børge Pejtersen, Randtoftevej 19, 2670 Greve.
Greve kommune, Teknisk forvaltning, Holmeagervej 2, 2670 Gre-
ve.

-,
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 63/99
~n 4. november 1999

ROSKILDE AMT
centraltorvaltninqen
Byqninqsatdelinqen
Køgevej 80
4000 Roskilde

REG.NR.)'15\-\.OO GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 h Mosede by, Karlslunde
beliggende på Mosede Strandvej 87, Greve.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-253-2-99

8-70-51-4-253-8-99
8.1/22.9.99 9h-1

I skrivelse af 20. september 1999 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til opførelse af en terrasseoverdæk-
ning og en overdækning over indgangsparti, en i hver ende af
fortmesterboligen på Mosede Fort.

Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger, at
begge overdækninger skal følge hældningen på det eksisterende
hus og opføres i trykimprægneret træ med klare plader.

Ejendommen er qmfattet af fredningsnævnets kendelse af 23.
juni 1972 om fredning af "Mosede Fort", Karlslunde.

Fredningens formål er at sikre, at almenheden har adgang til
at færdes og opholde sig på arealet, samt at tilstanden af de
på arealet værende faste forsvarsanlæg ikke forandres.

I følge afgørelsens § 3. a. er det forbudt at opføre bygnin-
ger af enhver art eller anbringe indretninger, der kan virke
misprydende på arealet.

Under hensyn til at det påtænkte byggeri efter fredningsnæv-
nets opfattelse ikke er misprydende, tillades det derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet det ikke
findes at stride mod fredningens formål.

~\) \ "L~6- \9Jc!:s-aDO!
(g (
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).
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Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening , Lokalkomite i Greve v/Gorm
Jelstrup, Vesthegnet 43, 2670 Greve.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (1 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Alex Mazzarolli, Markblomstvej 20, 2670 Greve.4t Greve kommune, Teknisk Forvaltning, Holmeagervej 2, 2670 Gre-
ve.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 45/2000
Den 6. november 2000

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vej- og Trafikkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde GENPART

til orientering

Vedr.: Matr. nr. 9 h Mosede by, Karlslunde
.. etablering af rundkørsel ved Mosede Fort.

Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-253-2-99
8.1/23.8.2000

Roskilde Amt, Vej- og Trafikkontorets j.nr: 9-04-1-512-1-99

I skrivelse af 28. august
deling om tilladelse til
landevej 512 i Karlslunde
sede Fort.

2000 har De ansøgt amtets naturaf-
i forbindelse med en renovering af
at etablere en rundkørsel ved Mo-

•
Det fremgår af ansøgningen, at det af kapacitetsmæssige årsa- .
ger vil være nødvendigt med et areal indgreb på 832 m2 ved
fortet.

Da området er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 23.
juni 1972 om fredning af Mosede Fort, er sagen videresendt
til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at give almenheden adgang til at færdes
og opholde sig på arealet og sikre, at de på dette værende
faste forsvarsanlæg bevares.

I følge afgørelsen er det forbudt at foretage afgravning,
opfyldning eller oppløjning af det naturlige jordsmon eller

ti; forsvarsanlæg.

lqqb-I~ll /1- 0001
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Det er oplyst, at indkørslen til Mosede Fort flyttes til
rundkørslen, hvilket vil give bedre tilkørselsforhold og en
æstetisk pænere indkørsel. Arealet udgør en mindre del af en
asfalteret p-plads.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i·
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:• Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

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

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

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

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

Med ~venlig hi~sen

I~ ,tG
Tf '~ \
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 40/2000
Den 5. februar 2001

Roskilde Amt
Centralforvaltningen
Bygningsafdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde

GENPART
til orientering

Vedr.: Kioskbygning på matr. nr. 9 h Mosede by, Karlslunde
beliggende ved Mosede Fort.
Roskilde Amt, Central forvaltningens j.nr.: 1-82-0-1-96
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-253-2-99

8.1/23.8.2000

I skrivelse af 17. august 2000 har De ansøgt om godkendelse
af en allerede opført kioskbygning ved Mosede Fort.

Det fremgår af ansøgningen og vedlagte tegninger, at kioskens
grundareal er 16 m2, og at bygningen er opført i træ. Den er
udvendig malet grå og taget er belagt med metalplader, der
ligner taget på den nærliggende cafebygning.

Området er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 23. juni
1972 om fredning af Mosede Fort.

Fredningens formål er at give almenheden adgang til at færdes
og opholde sig på arealet og sikre, at de på dette værende
faste forsvarsanlæg bevares.

Ifølge afgøreisens pkt. 2 d skal det efter fredningsnævnets
særlige godkendelse være tilladt, at der på matr. nr. 9 h
mellem kystlinien og grænsen til matr. nr. 9 i, efterhånden
som behovet melder sig, opføres sådanne bygninger, som vil
være nødvendige for områdets anvendelse som strandpark, ca-
feteria, kiosker m.v.

Q dg ru .Len 1- 1:2(( ( 3-0CXJ' /
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Kioskbygningen er opført i strid med kendelsen på det davæ-
\1&.~ rende matr. nr. 9 i, der nu er inddraget under matr. nr. 9 h.

Den er placeret i det nordvest/sydøstgående træbælte i til-
knytning til cafeen, p-pladsen og stien ned til vandet. Fra
Karlslunde Strandvej er kiosken delvis skjult af træer.
Kioskbygningen er placeret umiddelbart nordvest for det bæl-
te, hvor der ifølge fredningskendelsen kan placeres bygninger
m.v. (et smalt bælte sydøst for cafeen). Det er oplyst, at
området er meget besøgt og at der derfor er behov for kiosk-
en.

•
Under hensyn hertil og til at kiosken er opstillet i umid-
delbar nærhed af cafeen i tilknytning til stien ned til van-
det, finder nævnet, at den valgte placering er mere hen-
sigtsmæssig end en placering i "byggefeltet". Da farvevalget
harmonerer med farverne på cafeen, er det fredningsnævnets
opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens
formål. Fredningsnævnet godkender derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, den opførte kioskbygning på
vilkår, at skiltning alene må ske på bygningens østside.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

Med venlig hilsen

Æ~ ~~
A. 'L?u';;pstrom

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening , Lokalkomite i Greve v/Gorm
Jelstrup, Vesthegnet 43, 2670 Greve.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000 Roskilde.
Alex Mazzarolli, Markblomstvej 20, 2670 Greve.
Greve kommune, Teknisk Forvaltning, Holmeagervej 2, 2670
Greve.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 27/2002
Den 14. maj 2002

Greve Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusholmen 10
2670 Greve

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 h Mosede by, Karlslunde.
Greve kommunes j.nr.: 05.14.08. PIS.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-253-1-02 - 8.1/27.2.02.

I skrivelse af 26. februar 2002 har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til at opsætte to re-
klamefinansierede bus læskærme overfor Ahornvej og
Kastaniehaven langs Karlslunde og Mosede Strandvej.
Læskærmene skal erstatte to tidligere opsatte læ-
skærme, der er opstillet ved det nordvestlige og
det nordøstlige hj ørne af de arealer ved Mosede
Fort, der er fredet ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 23. oktober 1961 og fredningsnævnets ken-
delse af 23. juni 1972. De ny læskærme vil i mod-
sætning til de nuværende blive placeret delvis in-
denfor de eksisterende fredninger.

Ifølge kendelserne må områdets naturlige tilstand
ikke forandres, og det er navnlig forbudt at opføre
bygninger af enhver art, herunder boder og skure,
der kan virke misprydende , uden fredningsnævnets
samtykke.
t:&;(.

Skovo og Naturstyrelsen I ()()I
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Den østlige buslæskærm skal stå på et areal, som
udelukkende må benyttes som parkanlæg med adgang
for almenheden i det omfang, som den givne park-
mæssige udformning tilsiger. Væsentlige ændringer i
den parkmæssige udformning må ikke foretages uden
nævnets samtykke.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at det ind-
greb i fredningen, som en opstilling af læskærme
med den ønskede placering vil medføre, er så be-
skedent, at det ikke vil stride mod formålet, og da

tt nævnet heller ikke mener, at opsætning af reklamer
på læskærmene vil virke misprydende, tillader næv-
net hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1 det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden



-,

bestemmer andet.

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

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Gre-
ve v/Jan Kiding, Falkevej 14, 2670 Greve.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Kjeld Skjøtt, Hedager 44, 2670 Greve.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 98/2003
Den 15. marts 2004

ROSKILDE AMT
Central forvaltningen
Bygningsafdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde

Vedr.: Ansøgning om etablering af rampe ved Mosede
fort.
Roskilde Amt, Teknisk Forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-253-1-02 - 22.1/6.1.04

I skrivelse af 15. december 2003 har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til ved Mosede Fort at
nedlægge den nuværende trappe, der jævnligt udsæt-
tes for hærværk og ikke giver kørestolsbrugere og
redningskøretøjer adgang til stranden, og erstatte
den med en jordrampe. Rampen ønskes placeret nord
for trappen parallelt med kysten og vil blive ud--• ført i råj ord og med stabilgrus som øverste lag.
Den vil blive ca. 2,5 meter bred og 25 meter lang,
således at et køretøj kan anvende den. Der opsættes
en støttemur i jernplader, som efterfølgende dækkes
af muld som beplantes, således at jernpladerne ikke
ses over terræn. Herved etableres en skråning, så-
ledes at en skæmmende afskærmning mod stranden und-
gås.

Arealet er omfattet af Fredningsnævnet s kendelse
af 23. juni 1972 om fredning af "Mosede Fort",
Karlslunde.

,"
.... I!. 12.
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Fredningens formål er at stille arealet til rådig-
hed for almenhedens friluftsliv som strandpark, i-
det samtidig selve fortikationsanlægget bevares til
minde om en militærhistorisk epoke.

Ifølge kendelsen gives der almenheden adgang til at
færdes og opholde sig på arealet, og arealet og de
på dette værende faste forsvarsanlæg fredes såle-
des, at tilstanden ikke forandres.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der vil være
nødvendige under hensyn til arealets benyttelse af
almenheden som strandpark, skal dog kunne udføres.
Efter nævnets særlige godkendelse skal det være mu-
ligt at anlægge stier, trapper og lignende, som vil
være nødvendige for at kunne færdes i området.
Fredningen er ikke til hinder for, at der skal kun-
ne foretages sådanne plantninger, som vil være nød-
vendige for arealets anvendelse som strandpark.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
vil tilgodese almenhedens ret til at færdes og op-
holde sig på arealet, og at det således er i over-
ensstemmelse med fredningens formål. En tilførsele af næringsrig muldjord og tilplantning vil imid-
lertid fremme tilgroningen af skrænterne, og nævnet
stiller derfor som en betingelse for en tilladelse,
at der til rampeskråningerne anvendes gruset/sandet
materiale, og at der ikke sker tilplantning af
skråninger, der dog kan tilsås med græsblanding til
tørbund. Med dette forbehold meddeler nævnet herved
den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:
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Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

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

http://www.nkn.dk


~'/ ,.
..

Side 4/4

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

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn 0.

Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Gre-
ve v/Jan Kiding, Falkevej 14, 2670 Greve.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Kjeld Skjøtt, Hedager 44, 2670 Greve.
Greve kommune, Teknisk Forvaltning, Holmeagervej 2,

~ 2670 Greve.









FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Greve Kommune 
(kmk@greve.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-13-2020 
 Den 17. april 2020 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 9h, Mosede By, Karlslunde (udskilt fra matr.nr. 
10 bg Karlslunde by, Karlslunde) 
Beliggende: Stranden neden for Mosede Fort, Mosede Strandvej 
87, 2670 Greve 
Greve Kommunes j.nr.: 253-2020-9431  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
I e-mail af 18. marts 2020 har Greve Kommune ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opsætte et badevandsinformationsskilt på stran-
den nedenfor Mosede Fort. 
 

Det fremgår af ansøgningen, at skiltet placeres ca. 1m over terræn, og 
med rammen måler det ca. 34 cm. x 46 cm. Formålet med skiltet er at 
sikre, at borgerne ikke bliver syge af at bade, og hvis badevandskvalite-
ten er forringet, får kommunen mulighed for at informere om dette di-
rekte på stedet. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. okto-
ber 1961 vedrørende Mosede Fort. 
 
Fredningens formål er blandt andet at stille arealet til rådighed for almen-
hedens friluftsliv som strandpark. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at der gives almenheden adgang til 
at færdes og opholde sig på arealet – og for så vidt angår strandarealet 
ved Køge Bugt – til at bade fra dette. Arealet fredes i øvrigt således, at 
dets naturlige tilstand ikke må forandres. Navnlig er det forbudt at opføre 
bygninger af enhver art, herunder boder og skure, eller at anbringe andre 
indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lig-
nende. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 



Det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fred-
ningens formål. Det ansøgte vil fremme almenhedens mulighed for at 
bade forsvarligt fra strandarealet. Herefter og henset til skiltets beskedne 
dimensioner, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det ønskede skilt sættes op. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 



der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
   

• Greve Kommune (kmk@greve.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve 
(greve@dn.dk)  

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Greve Kommune 
raadhus@greve.dk 
 
 
 FN-ØSJ-8-2020 
 Den 7. maj 2020 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 9h, 1iz, 1o, 1if, 1e, 1 iq, 1ip Mosede By, Karls-
lunde 
Beliggende: Området ved Mosede Fort i Greve Kommune 
Greve Kommunes j.nr.: 253-2020-8728 
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
  
Greve Kommune har ved mail af 24. februar 2020 som ejer af oven-
nævnte ejendomme ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere 
et depot og udlægge køreplader og til fortsat at anvende en kørefast vej 
til strandrensning, alt sammen midlertidigt og periodevist indtil videre.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der hvert år lander 8-10.000 tons tang 
og fedtemøg på kommunens kyststrækning. Den kraftige lugt fra tangen, 
der ligger og rådner på stranden, er til stor gene for beboerne, og det 
skønnes at 60-70 % af kommunens beboere er generet af stanken. 
 
Det ansøgte skal gøre det muligt at rense stranden ved Mosede Fort. 
Kommunen foretager strandrensning to gange om ugen i fem sommer-
måneder, og der strandrenses således omkring 40 gange i sæsonen. Når 
tangen er samlet op, lægges den i depot på stranden for at dryppe af. 
Tangen ligger maksimalt 24 timer i depotet, før den afhentes. 
 
Det ene af de fire nødvendige depoter ligger ved Mosede Fort, men det 
anbringes på det kunstigt anlagte nordligste forland ud for Mosede Fortet, 
og dette område er uden for det fredede areal.  
 
For at kunne tilgå depotet udlægges der køreplader (ca. 50 meter) fra 
den nærmeste tilgængelige kørefaste vej. Cirka 15 meter af kørepladerne 
ligger inden for fredningen. Der køres på cirka 330 meter af den kørefa-
ste vej omfattet af fredningen. Denne vej anvendes allerede til strand-
rensning, og der søges om tilladelse til også at benytte den således frem-
adrettet. 
 
Greve Kommune søger om en tilladelse, der skal gælde indtil videre og 
årligt i perioden 15. april til 15. oktober, første gang i indeværende år. 



 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. okto-
ber 1961 om fredning af arealer omkring Mosede Fort. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 1, at der gives almenheden ad-
gang til at færdes og opholde sig på arealet – og for så vidt angår strand-
arealet ved Køge Bugt – til at bade fra dette. Arealet fredes i øvrigt såle-
des, at dets naturlige tilstand ikke må forandres. Navnlig er det forbudt 
at opføre bygninger af enhver art, herunder boder og skure, eller at an-
bringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder lednings-
master og lignende eller at foretage afgravning, opfyldning eller oppløj-
ning af det naturlige jordsmon. 
 
Greve Kommune har som tilsynsmyndighed i en mail af 10. marts 2020 
vurderet, at udlægning af køreplader og benyttelse af eksisterende køre-
fast vej er i overensstemmelse med fredningens formål. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at den ønskede udlægning af køre-
plader og benyttelse af den eksisterende kørefaste vej ikke er i strid med 
fredningens formål. Strandrensningen er til gavn for almenhedens anven-
delse af det fredede område, og strandrensningen er i overensstemmelse 
med intentionerne med fredningen. Derfor giver fredningsnævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til at udlægge de 
ønskede køreplader og at benytte den eksisterende kørefaste vej i forbin-
delse med strandrensning. Tilladelsen gælder indtil videre og årligt i peri-
oden 15. april til 15. oktober, første gang i indeværende år. 

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  



Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  



Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 
   

• Greve Kommune (raadhus@greve.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve 
(greve@dn.dk)  

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Greve Kommune 
(rih@greve.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-18-2021 
 Den 18. maj 2021 
 
Ejendom: Matr.nr. 9 h og 9 i Mosede by, Karslunde Sogn. 
Beliggende: Mosede Fort, Karlslunde 
Greve Kommunes j.nr.: (ikke oplyst) 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-15766 
 
I e-mail af 15. februar 2021 har Greve Kommune ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opstille to mobile salgsvogne til salg af f.eks. is, 
kaffe og lignende til besøgende publikum på ovennævnte areal. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at salgsvognene forventes placeret på flise-
arealet i den sydlige ende af det bælte af træer og bygninger, der ligger 
mellem p-pladsen og Mosede Fort. Salgsstederne forventes at være i drift 
dagligt i sæson fra primo maj til ultimo august måned, med mulighed for 
en tidligere eller senere sæson, hvis vejret og kundegrundlaget tillader 
det. Åbningstiden forventes at være kl. 14-20, men med mulighed for 
udvidelser i højsæson. Salgsstederne forventes fjernet dagligt ved lukke-
tid, og der opstilles ekstra affaldsbeholdere ved hvert salgssted og etab-
leres stik til strøm og evt. vand, baseret på eksisterende forsyning fra 
den tidligere restaurantbygning. 
 
På stedet lå der tidligere et ishus og en restaurantbygning, og Greve 
Kommune arbejder på at udbyde mulighed for opførelse af en udstillings-
bygning og/eller en restaurant eventuelt på det sted, hvor den tidligere 
restaurant lå.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. okto-
ber 1961 og senere af fredningsnævnets afgørelse af 23. juni 1972 ved-
rørende Mosede Fort.  
 
Det fremgår af fredningsafgørelsen af 23. juni 1972, at fredningens for-
mål er at stille arealet til rådighed for almenhedens friluftsliv som strand-
park, idet samtidig selve fortifikationsanlægget bevares til minde om en 
militærhistorisk epoke. 
 
Efter fredningsafgørelsens pkt. 2 d, skal der på matr.nr. 9h mellem kyst-
fredningslinjen og grænsen til matr.nr. 9i efterhånden som behovet mel-
der sig kunne opføres sådanne bygninger, som vil være nødvendige for 
områdets anvendelse som strandpark – cafeteria, kiosker, toiletter, gart-



ner- og opsynsboliger, omklædningsrum, cykelstald og andre økonomi-
bygninger efter fredningsnævnets godkendelse. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 7. maj 2021 oplyst, at styrelsen ikke har 
yderligere bemærkninger, idet sagen synes fuldt oplyst af Greve Kom-
mune. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Jesper Olsen 
Vingum. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på karakteren af det ansøgte, 
og på at det ansøgte er til fordel for almenhedens anvendelse af strand-
parken. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at de mobile salgsvognene kan opstilles som ønsket. 
Fredningsnævnet begrænser tilladelsen til at udløbe ultimo år 2022.  
 
Nævnet bemærker i øvrigt, at nævnet imødeser en ansøgning om genop-
førelse af en restaurant på ejendommen, når dette måtte blive aktuelt.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-
se i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 



Med venlig hilsen 
 
 
Linda Lauritsen 
 
 
Kopi til: 
 
Greve Kommune (rih@greve.dk)    
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve (greve@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Jesper Olsen Vingum. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Greve Kommune 
lels@greve.dk 
 
 
 
 FN-ØSJ-34-2022 
 Den 28. maj 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 9h, Mosede by, Karlslunde 
Beliggende: Mosede Fort 
Greve Kommunes j.nr.: (ikke oplyst) 
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mails af 11. og 23. maj 2022 har Greve Kommune på egne vegne og i 
forening med Tivoliland, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at af-
holde sankthansfest den 23. til 26. juni 2022 på Mosede Fort i Greve 
Kommune.  
 

 
Fotografi over Mosede Fort med markering af områder. 
Område 5: Tivoli 
Område 8: Sankthansbål  
Område 1, 2, 3, 4, 6: Parkering 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der ansøges om dispensation til på græs-
arealerne nord for kasematbygningen midlertidig at opstille diverse forly-



stelser og salgsboder samt til at anvende fortidsmindets asfalterede vest-
lige areal til parkering. På det sydlige, græsklædte areal vil parkering kun 
finde sted, hvis vejrforholdene tillader det, og der ikke er risiko for be-
skadigelse af terræn. 
 
På fortets nordlige område (angivet med 5 på fotografiet) opsættes tivoli 
for børn, inkl. mastetelt med tilhørende sidetelt på 976 m2. Der opsættes 
tillige salgs- og forlystelsesvogne, scene, toiletvogne med tank, generator 
til el til pladsen m.v. samt borde og bænke. 
 
Bilister henvises til parkering på de tre eksisterede parkeringsarealer 
(markeret med 1-3). Græsarealet syd for kasematbygningen anvendes 
kun den 23. juni 2022 (markeret med 4). 
 
Det forventes, at der vil være et samlet besøgstal for alle aktiviteter på 
5.-10.000 personer. Der åbnes for publikum den 23.-26. juni – torsdag, 
fredag, lørdag fra kl. 14-23.00 og søndag fra ca. 13.00-18.00. 
 
Tivoli stiller op på pladsen fra den 20. juni, og pladsen forlades den 27. 
juni. Opstilling og nedtagning af telte og øvrige installationer foretages 
under størst mulige hensyn til det fredede fortidsminde. Der kommer ikke 
til at køre maskiner på arealet, og der bliver kun brugt gående personale 
med trillebøre. 
 
Der søges også om tilladelse til at bygge og brænde sankthansbål på 
stranden ud for den nordlige høfde (markeret med 8 på fotografiet). Re-
ster efter afbrænding af bålet vil blive fjernet. 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 23. juni 1972 
om fredning af Mosede Fort i Karlslunde. 
 
Fredningens formål er blandt andet at stille arealet til rådighed for al-
menhedens friluftsliv som strandpark.  
 
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at der gives almenheden adgang til 
at færdes og opholde sig på arealet. Det er ifølge fredningsafgørelsen 
blandt andet forbudt at opføre bygninger af enhver art, campingpladser, 
boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke mispryden-
de, herunder ledningsmaster, antenner, flagstænger og lignende. 
 
Det er oplyst, at der er indhentet tilladelse fra Slots- og Ejendomsstyrel-
sen til arrangementet. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og da det ansøgte alene skal være til stede 



i få dage, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, at det påtænkte gennemføres.  
 
Det stilles som vilkår for tilladelsen, at det anvendte område reetableres 
efter endt anvendelse.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  



3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-
geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
 
Greve Kommune (lels@greve.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve (greve@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Greve Kommune 
kmk@greve.dk 
 
 
 FN-ØSJ-75-2022 
 Den 18. januar 2023 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 9h, Mosede By, Karlslunde   
Beliggende: Karlslunde Strandvej / Mosede Strandvej 
Greve Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
  
I e-mails af 12. oktober og 24. november 2022 har Greve Kommune som 
ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at 
opsætte reklamefinansierede buslæskærme ved busstoppestedet nr. 
5048 Mosede Fort (Karlslunde Strandvej) og busstoppestedet nr. 5049 
Kastaniehaven (Mosede Strandvej) på matr.nr. 9h, Mosede By, 2690 
Karlslunde.  
 
Placeringen af de to buslæskærme fremgår af de to fotografier:  
 

 
Den røde markering viser placeringen af den nye buslæsskærm ved Mosede Fort. 

 



 
 

 Den grønne markering viser placeringen af ny buslæskærm ved Kastaniehaven. 

 
Det fremgår af ansøgningen, at Greve Kommune og Clear Channel Dan-
mark A/S (CCD) har indgået en aftale om opsætning af 10 reklamefinan-
sierede buslæskærme i løbet af 2023. Læskærmene leveres og opstilles 
af CCD som en færdigmonteret enhed. De eksisterende kommunale bus-
læskærme, der er i forfald og er skæmmede af hærværk m.v., nedtages.  
 
Det oplyses, at etablering af nye buslæskærme vil gøre det mere attrak-
tivt for borgerne at bruge den offentlige transport, og anlægget vil tilbyde 
siddepladser og yde ly for vejrforholdene. Derudover bidrager sedumta-
get æstetisk set positivt til Mosede Fort og Kastaniehaven og bidrager 
også til biodiversiteten og tilbageholder regnvand.  
 
Det er tale om 3-fags læskærm ved Mosede Fort og 2-fags læskærm ved 
Kastaniehaven, udstyret med en dobbeltsidet oplyst reklamevitrine med 
kommercielle plakater på begge sider, sedumtag, bænk af træ med arm-
læn og kommunens skraldespand. Betonpladen, som læskærmen place-
res på, bliver ikke synlig, da den nedgraves og dækkes af flisebelægning 
inden for læskærmens areal. 
 
Formater m.v. på det ansøgte fremgår af tegningerne, CLEAR CHANNEL -  
WIEGE DESIGN - WIEGE II BUS SHELTER - HEP og WIEGE II BUS SHEL-
TER 2 BAY – HEP, der er en integreret del af ansøgningen.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. okto-
ber 1961 og senere af fredningsnævnets afgørelse af 23. juni 1972 ved-
rørende Mosede Fort. 



 
Det fremgår af fredningsafgørelsen af 23. juni 1972, at fredningens for-
mål navnlig er at stille arealet til rådighed for almenhedens friluftsliv som 
strandpark, idet samtidig selve fortifikationsanlægget bevares til minde 
om en militærhistorisk epoke. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 3, at bortset fra nogle undtagelser, 
der er anført i afgørelsens § 2 a, b og c, skal det navnlig være forbudt at 
opføre bygninger af enhver art, campingpladser, boder, skure eller an-
bringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder led-
ningsmaster, antenner, flagstænger og lignende. 
 
Greve Kommune har i sine udtalelser anført, at opsætning af læskærme-
ne ikke vil forringe oplevelsen af området væsentligt og ikke vil tilside-
sætte områdets landskabelige værdi. Yderligere har kommunen anført, at 
det ansøgte ligger i udkanten af fredningen.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Mortan Mar-
tinsson. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at opsætning af de ønskede rekla-
mefinansierede buslæskærme ikke er i strid med fredningens formål, idet 
etablering af tidssvarende ventefaciliteter for buspassagerer vil fremme 
fredningens formål om at stille arealet til rådighed for almenhedens fri-
luftsliv.  
 
Dog finder et enigt fredningsnævn, at oplysning af reklamevitrinerne med 
kommercielle reklamer ikke er forenelig med fredningsafgørelsens be-
stemmelse om forbud mod opsætning af indretninger, der kan virke mis-
prydende i det fredede område. Derfor kan den del af ansøgningen, der 
drejer sig om oplysning af reklamevitrinerne ikke imødekommes.  
 
Med denne modifikation vedrørende oplysning af reklamevitrinerne tilla-
der fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at 
det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 



Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  



 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
     
Greve Kommune (kmk@greve.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve (greve@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Mortan Martinsson. 
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