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REG. NR. .2518.00.1
ORDRUPVEJ

305 DRAGSHOLM 1414 II SV

IKKE FREDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE

Oe..k:l&vA.+~ ø ~
- Oy_e_L'ens]EeJiliSl af 28/8 1969 (nævn - 235/81), lyst 15/10 1969,

om vilkår for udstykning, bepyggelse m.v. Skovl.o,UV\'e&\'!.f.
- Afgørelse af 27/4 1989 (nævn - 33/89) - godkendelse ag byg-

geprojekt.
- Afgørelse af 17.8.93 (nævn 31/93) - tilladelse til opstilling

af turistinformationstav~e.
- Afgørelse af 03.08.95 (ncevn 38/95) - tilladel·se til

opførelse af en tilbvqning til dAt eksisterende sommerhus.

•
MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 15/ 10 19 69)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

• 3dg, 4sz, 4sæ, 4sø, 4ta Ordrup By, Fårevejle

Gældende matrikulært kortbilag: 1/8 1969

Se også REG. NR.:
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Til: Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Sofievej 4, 4300 Holbæk.

j.nr. 235 B/BI
. j~n..,f /00 /J7~~ REG. NR.

UDSKRIFT
AF

TINGLYSNINGSAKT S NR.3IBFOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

Kr. 0,-

-t 1.1'»1 avl •• B
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8estillinll"
lormular

4~~ 4~~, ,
4~~, K~rup og Ordrup

'( ,.~. (u;'~id;'al dom';'~i.ontor.t) v. -
(i København kvarter)

eller (i de s.nderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., eJerlav, sogn.

u

Gade og hus nr.:

, 5 OK[ J969

Fårevejle sogn.

D E X L A R A T I O l.

d, I•••Undertegnede Børge O. Chri.tenseD, ejer at matr. nr. 3- , ~-,
..~!.~! og 4!!, drup og Or4rup bler, FArevejle aop, beste_er her-
Ye4 tor a18 og efterfølgende ejere at nevnte ejendo. og parceller der-
tra t.lgende:
l. Arealet udstykke. i overens.temmelae ae4 udstykningsplan udtær-

diget at lan4lnapektererne K. Valentin og P. Neble, Svinninge,
80& vist pi vedhættede deklaration.rid ••
Paroel1erne al kun anvendea til sommerhusbebyggelae, og pi hver
paroel m! kun optøre. et beboelae.hus til en tamilie, aaat ud-
hue og garage. Dog kan der efter ..rlig tUladelse tra kolUlU-
nalbest,yrelsen og tre4ningan-.net etter torudgAende godkendelse
at bygDingategn1nger og beliggenhedaplan pi parcellerne 2 0l ,
optere. beb7ggelser .ed udaalg til betjeniDg at omrA4eta beboere.
Disse grunde ka4 rekla.ere .ed al•• akilte im04 ottentlig vej,
ikke lrsreklamer .ller .el.lls.nd. akilt.. Melle. torretning.-
grund og nabogrund skal opføre. raftehegn i 1,5 - 1,8 a'. hejde.
Forretninger ml ikke vær. af en øldan art, at de giver anledning
til gene tor de omkringboende ved f. eka•• tøj eller ilde lugt og
ej heller ved parkering p! de private veje. Enhver torm tor skilt-
ning skal forud godkendes at fredningsnævnet.
Beboelseehuse skal være mindst pi 40 .2. S!vel beboelaeehus som
garage og udhuse skal tre.træd. i dæmpede tarver, der hverken ml
være skæmmende eller iejnefaldende, og 80m falder sammen med na-
turens tarver. Blanke eller rerlekterende materialer m! ikke an-
vendes. Til tagene mJ ikke anvende. materialer at grønne eller
røde farver, bortset tra græstørv og teglsten. Sokler holdes sor-
te - asfalterede eller tjærede - eller udføre. i facadens materi-
aler. - Udhus og garage skal udrørea !-!~~e~il so~ ~~~~u~t. _
Til alle udvendige bygningsdele mA kun anvendes Dye materialer.

2.
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Bestilling ..
formular

u

,,,,,,. '''., ejer IdY, ~u9".

(j København kvarter)
el/er (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade ogt :1»7p1q al. .... pi ••re .Jlc! •• n .tap OS '.ø~g.1l .. iklte
o tl.. ..,.. Stll..,a1'f''' ikke ....e Jlew.t •• 1". ..41 60 oa 0•• 1" h.~..
•t. »lIIIkt .t terræn .,.e' ao&k.l.

';ll.empe. ; Kr. øre Akt: )KaO nr.
(udfyld .. af dommerkontoral)

,.. n...~ el' ikke t.lUalt.

,. UdY.a41se. herua4.1' trit.tle.a. aat.a.e. al ikke op.. tt •••

,. ner al 1kke pi parc.l1.n. o,_tte. skil te .U.r 1ip.aa.. 41.1"Ylr-
kel" ,.nft'ell" .11••• le_•••• pi 01U'14.t•• cle•• IUl., "ytr. doSpkt. 2'
om forretB1agsgrun4 ••
pI hy ... p~rc.l ak&! 1 forbindeiae meclpareell... b.bf!,.l.. .taett ••
placl. tl1 ;t',1Ilut to parkering.pladaer, iDeluei.... t. garap. Parke-
rtasapladeel' oS in~r8el skal plaoeres alacl.t 2,0 • fra aaboakel, bort.et
Iaat.rael .. kua Sk. fra d. ,ri.,.ate....j.. fra pel. 10 •
PukerillC p" de private .eje er ikke tl11adt. ~.rs.l al lian_l' .....
1'. ..4 30 ka/tl_.

9. Der al ikke gI parcellern. rindee erh.,.enarlruou •• , jrlr. doe pkt. 2,
oa forr.tn1ngsgruDa., campiagplada. peftl!lionatelI. 11«1&•• lig••o. clø
ikke ml. drives Dogen 'f'1rkaomhed, der .ed re.. s_.j ell.r 114. l~gt -..
•••• 1'. de omboende.
Del'ml ~~ drives ~aho14.

8.

lo. Der al ikke permaaea' op.till •• beboelsesvogn., campingvogne .ller 'el-
t. pi parcellen ••

ll. Der ml ikke plant.e llæI'Sere....jakel end 1.0 a•

12. ror pe.roe11erne lo. ll. '12 og 1:3 p~.lr.eggesbyggelinie p1\ 15..0 a f"a ako-

"'••, GOm Vi3~ ~!o ved~rt&de rids.
13. Pare.lejerne er pligtig. ~il at til~l~~te aig fQ11••• ~adv~rz OS 481-

tage i koUJ.;:lune.ns reno~ation8ordni~l.

14. Der ml overal' kua h_sn ••• ed le.,..adehegn inden for hvilket det et til-
ladt at opsætte et luttist h... so. dlreheg •• 11. li~. i en max. haj-
d. af 1,20 m, j.tr. dog pkt. 2 oa torretningsgrunde.
Parcel~je~. er pli~lge tl1 at ....... ecnellJl.rar eD grua4.jertore-
ning for o~r~det. Det er toreningen. opga ....at .... dligehold •• eje 0l
8t~.r ind.ntor omr~4.t o~ eTt. sndr. fælle.indretninger. Grund.j.r-
toren1ngec el'~ligtlg t11 p~ anmodn1ng at sælgere. at ~dtage skød.



•
16.

•

•

,l

Ihstillino ..
formular

u

Mtr. nr.• ejerlav. sogn:
(i København kvarter)

eller (i de s.nderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr.• ejerlav. sogn.

Stempel: kr. Akt: ·Skab nr.
(udfyld•• af dommerkontor.t)

øre

Anmelder:Gade og hus nr.: •
pi l~l.aarea1e~ < •• j oc atl) 84e. udsltt tor a.!gerea.
s.1..... ba Ja."e p1Dl'.j.rforeD1npa 4aA.et e•• Iaed etter at dUt.
panel •• .ola' ... 1I1.'.e44el. .1.el" haJ' .e. hUlltna 0l 'era r.e' til
t.4••1a. 4•• Oac'. ye.1e os .tler os aleae ret t11 at gi.e seaal~
t.d.elan' ,. paroel1.,. .f den del ar'-matr: nr. 4 a, der ligger
nord for bivej 3 og matr. nr. 4 rq.

Pltaleret i heahol' tl1 aaryerea4e deklaratloa tl1ko .. er aaturtret- I

~.tt aru4ejel'fo, •• 1I1se. Ol _lpr .. , .1 l_se haJa e, ejQ' ~ 801.lt.
paro ell er, dog tor .1 y1dt anglr § 15,s14ste pkt. ogsA nAr parcellerne err
sIfr ..' 4eklanttoaeu "•• te .. el.er oyerholde., er to"lauel ..• 1 'r...
lliaptep1J1pr ter treUtaCeaa'nlet - _,t •• t tra ~8'Dlllptep1a .... tU
•• 1 pkt. 2 Dæ9Dte .daa1g •• te4.r - .torll.4e••
Me4 h•• ØJD t11 8e~tu't.r 0l aD'r. b1r'er, herUDder prlorlteter, hea-
Yi.e. til .. pi ejea40saeae blad ladt.rte rettighe4er.

OrclJ'~, 4•• • •••••••••••••••••••••

Børge Christensen. (sign.)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t Holbek, de ••• f~/~:••.•••....••.•• 1969•

. ~~~;~:.f!p~!~.}~~~~:].

Kan godkende. 1 medfør at lalldab7ggeloyeDa ~ ~.

F~ ..nejle, do •7/}-p.-••••• , ..•••• 1969.

P•••Y.

Vald. Mogensen (sign.)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Faarevejle sogneråd.
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\Flrevejle sogn, Ods herred, Holbæk amt. \

Udfærdiget til brug ved tinglysning ef dekleretion \\
os indskr. i benytte1ses- og bebyggelsesretten. \

\
\
\
\
\
\
\,-r- I

Plan 2 I

Rids over
Matr. nr. 4!!,m.tl •• KARUP OG ORDRyP BYER,

Svinninge, den l. august 1969.

P. Nab1e (sign.)
Landinspektør.
M~ltorhold 1:1000.

(.1 øe' 'en.. n. KI.ld.kov A(S

Akt: Skab nr.

0 m-c..-
='
:"-

eD

",

8.00 m br.

o



Udskriftens rigtighed bekræftes •..
DOMMEREN
Nykøbing Sj. , d. 1.10.1981.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02518.00

Dispensationer i perioden: 27-04-1989 - 27-06-2001
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret. Sofievej 4, Holbæk
tlf. nr. 03 43 42 11

REG.NR. O.~SI'J.øoO
4300 ~c!bæk. de~ 2 7 APR. 1989

Fr. j. nr. 33 B /19 89

Angående bebyggelse på matr.nr. 3 dg Ordrup by, Fårevejle, beliggende
Ordrupvej 55, Baunehøj, Ordrup, 4540 Fårevejle.

Ved brev af 16/2 1989 tilDragsholm kommune, af kommunen fremsendt hertil,
har Guntofte & Bech, Rådgivende civilingeniører Aps ansøgt om tilladelse til
en bebyggelse på ovennævnte ejendom, bestående af en købmandsbutik.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
af 6/8 1969 og senere, tinglyst den 15/10 1969, ifølge hvilken de a~ deklara-
tionen omfattede ejendomme kun må anvendes til sommerhusbebyggelse.

Det anføres i deklarationens pkt. 2:
"Dog kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen og

fredningsnævnet efter forudgående godkendelse af bygningstegninger og be-
liggenhedsplan på parcellerne 2 og 3 opføres bebyggelse med udsalg til be-
tjening af områdets beboere. Disse grunde kan reklamere med alm. skilte
imod offentlig vej, ikke lysreklamer eller selvlysende skilte. Mellem
forretningsgrund og nabogrund skal opføres raftehegn i 1,5 - 1,8 mOs højde
Forretninger må ikke være af en sådan art, at de giver anledning til gene
for de omkringboende ved f.eks. støj eller ilde lugt og ej heller ved par-
kering på de private veje. Enhver form for skiltning skal forud godkendes
af fredningsnævnet".
Matr.nr. 3 ~ er identisk med parcel 2.
Det fremgår af sagen, at købmandsbutikken på 500 m2, der udformes som en

T-bygning, opføres på grundens nordvestlige del bag ialt 30 P-pladser ud mod
Ordrupvej og udføres med facader af røde teglsten og med tagdækning af røde
tagsten.

Nævnet har forelagt sagen for Vestsjællands amtskommunes fredningsafde-
ling.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb,
jvf. naturfredningslovens § 58.



Denne tilladelse indebærer ikke en tilladelse til skiltning, hvorom
særskilt ansøgning skal indgives til fredningsnævnet i overensstemmelse med
deklarationens ovenfor gengivne bestemmelse.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren, Guntofte & Bechr

Rådgivende Ingeniører Aps, Nybrogade 24, 1203 København K.

I

•



...fREDNINGSNÆVNET
...-.=t5RVESTSJÆu.ANDS AMr

rstyrelsen•Civildommeren i Næstved• . Skov- ~O~~~~;~t~relsen REG. HR. 2. 5 ~B , O C)
l 8 AUG. 1993 Dato: 17. august 1993

Sags nr.: F. 31 /1993

Ved skrivelse af 3/6 1993 og senere har kommunen ansøgt om
nævnets tilladelse til opstilling af en turistinformationstavle på
matr. nr. 3 dg Ordrup by, Fårevejle.

I ansøgningen er nærmere anført:
.. "på denne ejendom er der den 15. oktober 1969 tinglyst en deklara-

tion om, at enhver form for skiltning skal godkendes af frednings-
nævnet. Kopi af matrikelkort vedlægges".

Om farven på informationstavlen er oplyst:
" Tag af stål tegl røde

trykimprægneret træ grønligt
Aluminiumskortramme med akryl plade for".

Sagen har været til udtalelse i Vestsjællands Amtskommune, der
den 9/7 1993 har bemærket:
" Ejendommen, der er bebygget med en købmandsbutik, ligger i et som-
merhusområde nordligt i Ordrup, jvf. vedlagte kortudsnit, og er omfat-
tet af deklaration tinglyst den 15. oktober 1969.
Ifølge deklarationen må de omfattede ejendomme kun anvendes til sommer-
husbebyggelse. Dog kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbesty-
relsen og fredningsnævnet på parcellerne 2 og 3 opfØres bebyggelse med
udsalg til betjening af områdets beboere. Disse grunde kan reklamere
med almindelige skilte imod offentlig vej, ikke lysreklamer eller selv-
lysende skilte. Enhver form for skiltning skal forud godkendes af fred-
ningsnævnet".

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

, ~ \l1l1 ~00~I~'
I ~ \.(

Telefon: 53720662
Telefax: 5372 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
klo9.00 -12.00



Nævnets afgørelse.
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-

gens formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader opstilling af den ansøgte turistinformati-
onstavle med den angivne placering.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermunds-

gade 38 B, 2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskel-
ligemyndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en

.. lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse
klagemyndigheden bestemmer andet.

~j0fc B. Nåa1~lal''1l. '------Kopi af kendelsen er awnst til:
DRagsholm kommune, Rådhuset, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180

~Øn Sørensen
(I~t;:i~d;i&C{

Vagn Lundegaard

1165 København K
København Ø

Dragsgholm kommune
4540 Fårevejle
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FREDNINGSNÆVNET

for Vestsjællands Amt
Skomagerrækken 3

4700 Næstved

Tlf. 53 72 06 62

II0'0 t<1C: "'"r

Rtu. NR. 'd51 ~ .00

Næstved, den 3. august 1995

J. nr. F. 38/1995

Ved skrivelse indgået den 19/6 - 6n 1995 har kommunen for ejeren

Hanne Jacques Hudlebusch ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en

tilbygning til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 tq Ordrup by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 15/10
1969. I deklarationens pkt. 3 er bl.a. anført:

" Såvel beboelseshus som garage og udhuse skal fremtræde i dæmpede farver,

der hverken må være skæmmende eller iøjnefaldende, og som falder sammen

med naturens farver. Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes.

Til tagene må ikke anvendes matertialer af grønne eller røde farver, bortset fra

græstørv og teglsten. Sokler holdes sorte - asfalterede eller tjærede - eller udfø-

res i facadens materialer".

I ansøgningen indgået den 6n 1995 er om farver anført.

Vægge og vinduer: brun (nød)

Tag: tagpap sort

Spær: sort

Nævnets afgørelse.

Idet den ansøgte tilbygning ikke findes at stride mod formålet med den

tinglyste fredning meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver ioverensstem-

melse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B,

2100 København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-

fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberetti-

;.A gede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
I.,~ÆIioministeriet

Skov- ~)gNaturstyreisen
,J.nr. SN~'2.. \\ / Li _ 000 I ~
Akt. nr. \ ~ \



følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

TIlladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre..
klagemyndigheden bestemmer andet.

~~Æ·
/ErikB."~
ar'

Kopi af kendelsen sendes til:

Hanne Jacques Hudlebusch, Feldborgvej 3, 2770 Kastrup

Dragsholm kommune, teknisk forvaltning, 4540 Fårevejle

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø

Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen,

Drosselvej 12, 4100 Ringsted

Dragsholm kommune

Teknisk forvaltning

4540 Fårevejle



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57-612266
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted
Fax 5761 2216

Dragsholm Kommune
Bygge- og Miljøafdelingen
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

27. juni 2001
F 53/01

Ved skrivelse af 20. juni 2001 har kommunen for ejeren Flemming Tingager an-
modet om nævnets tilladelse til opførelse af tilbygning i form af nyt indgangsparti
samt opsætning af skilt over indgang, til eksisterende bebyggelse på matr.nr. 3 dg
Ordrup by, Fårevejle, beliggende Ordrupvej 55.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 15. oktober 1969. Påtaleretten
ifølge deklarationen tilkommer Fredningsnævnet, g!Undejerforeningen og den tid-
ligere ejer for så vidt angår visse punkter. Det tilføjes vedrørende påtaleretten, at
såfremt deklarationens bestemmelser overholdes, er forelæggelse af bygningsteg-
ninger for Fredningsnævnet - bortset fra bygningstegninger til de i punkt 2 nævnte
udsalgssteder - ufornøden.

Det fremgår af de tilsendte bygningstegninger, at det ansøgte er et udsalgssted, en
Dagrofabutik. .

Telefonisk har Dragsholm kommune ved Jan Larsen oplyst, at ejendommen er be-
liggende i en afgrænset landsby i landzone.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med formålet med frednings-
deklarationen tinglyst den 15. oktober 1969.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed, skønnes det an-
søgte endvidere at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Under hensyn hertil bestemmer næ,vnets formand - i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. forretningsordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 4 - at der
til eksisterende byggeri tillades opførelse af nyt indgangsparti samt opsætning af
skilt over indgangen, når der anvendes materialer som angivet. .

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1 påkla-
ges til Naturklagenæynet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K) af
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bl. a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ~
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Flemm' rgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Flemming Tingager, Kalundborgvej 225 A, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fårevejle

Udskriftens rigtigiled bekræftes.
Dommeren ~9f:~dl den 2. JsO~~flsU5'f6\._::/JUNI 2001
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