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•

•

Overfredningsnævnets afgørelse
af 27. december 1983
om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer,
Tårnby kommune (sag nr. 2547/82).

Fredningsnævnet for Københavns amts fredningskreds
har ved kendelse af 19. november 1982 bestemt fredning af øen Saltholm med omliggende småøer, Tårnby kommune, ialt ca. 1.517 ha.
ningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening

Fred-

i maj 1982.

Fredningsnævnets afgørelse er for så vidt angår fredningens gennemførelse og indhold påklage t tiloverfredningsnævnet

•

af

Saltholmsejerlauget, Ministeriet for offentlige arbejder, Københavns
Lufthavnsvæsen, Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, Hovedstadsrådet, Københavns amtsråd, Dansk Ornithologisk Forening og
Dragør Fiskeriforening.

I 1959 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Saltholm.
fredningen.

Fredningsnævnet afviste i 1961 at gennemføre

Nævnet fandt, at øen var tilstrækkelig beskyttet mod be-

stræbelser, som fra privat side kunne iværksættes mod ændringer af den
bestående tilstand, og at en fredning ikke ville kunne hindre en fremtidig udnyttelse af øen, som alene tjente offentlige interesser.
Saltholm er beliggende i landzone og er i den gældende
regionplan for hovedstadsområdet ~ngivet som.lufthavnsområde med mulighed
for, at en eventuel fast forbindelse over Øresund kan passere øen. Ved

2.
lov af 16. juni 1980 blev loven af 13. juni 1973 om anlæg af lufthavn
på Saltholm imidlertid ophævet, og i det regionplantillæg, som er vedtaget af Hovedstadsrådet i oktober 1983, er Saltholm udlagt som et område med særlig landskabelig betydning og som kerneområde for særlige
fredningsinteresser med hensyn til plante- og dyreliv.
Miljøministeriet,

fredningsstyrelsen, har i 1978 opta-

get Saltholm på en oversigt over Danmarks større nationale naturområder
og har i maj 1983 foreløbigt udpeget området som fuglebeskyttelsesområde i henhold til De europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april

•
-I

1979 om beskyttelse af vilde fugle .
Søterritoriet om Saltholms sydlige del er ved landbrugsministeriets bekendtgørelse af 23. februar 1983 udlagt som vildtreservat med forbud mod sejlads en del af året.
Hele det område, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse, ejes af Saltholmsejerlauget

som fællesejendom for samtlige

græsningsberettigede ejere af Saltholmhartkornet, jfr. lov af 30. juni
1919 med senere ændring. Saltholm anvendes overvejende til græsning af
kreaturer og heste. Endvidere er jagten bortforpagtet i henhold til en
5-årig kontrakt, indgået 31. december 1979. Der er kun få bebyggelser
på øen og for tiden kun en enkelt fastboende familie.

Saltholmsejerlauget har for over fredningsnævnet modsat
sig en fredning af øen og har subsidiært ønsket fredningsbestemmelserne

•

lempet, så fredningen ikke vil hindre, at der foretages økonomisk nødvendige ændringer af øens drift.

Ejerlauget har navnlig gjort gælden-

de, at øen er tilstrækkelig beskyttet ved den gældende lovgivning, og
at pålæg af yderligere restriktioner kan blive ødelæggende for øens sårbare økonomi.

Ejerlauget har administreret øen i god overensstemmelse

med fredningens formål og har ikke ønske om at ændre udnyttelsen.

Drifts-

underskud kan imidlertid nu forudses, især fordi det er blevet vanskeligt
at skaffe kreaturer til græsning, og driftsændringer kan derfor blive
nødvendige.

Jagten har til stadighed været udøvet meget lempeligt, men

det kan blive nødvendigt at tillade jagten intensiveret for at opnå
større jagtlejeindtægter.
Ministeriet for offentlige arbejder har ligeledes modsat sig, at fredningen gennemføres, og har subsidiært ønsket fredningsbestemmelserne udformet således, at der uden særlig lovhjemmel kan an-

•

3.
lægges trafikanlæg på øen i forbindelse med eventuel etablering af
en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige, og at beflyvningen af
Kastrup lufthavn ikke forringes eller vanskeliggøres.
Københavns Lufthavnsvæsen har gjort indsigelse mod udformningen af nogle af fredningsbestemmelserne,

der kan svække den

mågebekæmpelse, der er nødvendig af hensyn til flysikkerheden i forbindelse med beflyvning af Kastrup lufthavn.

Enhver bestræbelse for

at forøge mængden af fugle på Saltholm vil være uheldig ud fra et flysikkerhedsmæssigt synspunkt.

Jagttrykket bør derfor ikke indskrænkes,

og der bør ikke etableres vildtreservater nær lufthavnen, herunder indføres jagtforbud på den sydlige del af Saltholm, hvorover-ca. 5 % af
indflyvningerne til lufthavnen sker. Der er ca. 60 kollisioner om året

I

mellem fly og fugle, og et stort antal finder sted uden for selve lufthavnsområdet.

Den bekæmpelse af fugle, som lufthavnsvæsenet har fore-

taget gennem de senere år, omfatter ikke truede arter.
Generaldirektoratet

for post- og telegrafvæsenet har

gjort indsigelse mod kendelsens bestemmelser om landgangs- og adgang sbegrænsninger, som er til hinder for til enhver tid at foretage arbejder på kabelanlæggene og forstærkerstationen på Saltholm.
Hovedstadsrådet har ikke på nuværende tidspunkt kunnet
anbefale en fredning og har herved henvist til den stedfindende regionplanlægning og de uafklarede forhold vedrørende faste forbindelser
over eller under Øresund •

•

Københavns amtsråd har modsat sig fredningen som unødvendig som følge af Saltholms beliggenhed og landzonestatus og på nuværende tidspunkt endvidere uhensigtsmæssig på grund af de bindinger, den
kan lægge på udformningen af en fast forbindelse mellem København og
Malmø.
Dansk Ornithologisk Forening har ønsket fredningsbestemmelserne skærpet, så at det eksisterende jagt tryk på øen fastholdes samtidig med, at der- tilvejebringes et jagt frit område på øens sydligste
del.

Bortset fra egentlige fuglefjelde har Saltholm. med ca. 40.000 yng-

lende vand fugle en af Nordens mest koncentrerede forekomster af ynglefugle og huser bl.a. Europas største edderfuglekoloni.

Som rasteplads

udgør Saltholm et område af international betydning for en række fuglearter.

Fredningen bør derfor sikre, at fuglene fortsat vil have gode

livsbetingelser på øen.

En eventuel fast forbindelse over Øresund

4.

bør føres uden om øen, så indvandring af rotter og ræve til ubodelig skade for den ynglende fuglebestand undgås.
Dragør Fiskeriforening har gjort indsigelse mod kendeIsens færdselsforbud, 'for så vidt forbudet vil hindre fiskerne i fortsat at anvende øen Jernbaneklap som tørreplads for garn.
For overfredningsnævnet er iøvrigt fremsat følgende synspunkter for fredningen:
Miljøministeriet,
gennemførelse af fredningen.

•

fredningsstyrelsen, har anbefalet en

Fredningsstyrelsen har fremhævet Saltholms

internationale betydning for fuglelivet og henvist til, at øen med omliggende vandområder er et af de største danske beskyttelsesområder,
omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdireklivet.

som er

Styrelsen har endvidere an-

ført, at den geologiske udvikling af Saltholm og de lavvandede stenede

I

grunde i Øresund gør det samlede område til et særpræget levested for en
lang række plante- og dyrearter knyttet til saltvand,strandenge og strandoverdrev.
ning.

Også som botanisk lokalitet har Saltholm international betyd-

Den halvering af græsningstrykket, som de senere år har udvist,

gør det nødvendigt, at de botaniske værdier opretholdes ved hensigtsmæssige plejeforanstaltninger.

Det er derfor vigtigt, at det offentlige har

ret til-at udføre sådanne plejearbejder, og kun en fredning kan tillægge
det offentlige denne ret.
Landbrugsministeriets

Vildt forvaltning har anbefalet

fredningen, men udtalt sig imod et jagtforbud på den sydligste del af
Saltholm.

I

på nuværende tidspunkt vil et sådant forbud have tvivlsom

værdi for fuglelivet, fordi en stor del af jagten foregår fra søterritoriet.

Skulle et jagtforbud senere blive nødvendigt, bør det indf~res ved

en reservatbekendtgørelse i medfør af jagt- og vildtforvaltningsloven og
ikke ved fredningsbestemmelser i medfør af naturfredningsloven.
Tårnby kommune har erklæret sig enig i fredningsnævnets
afgørelse.
Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen af et så
stort naturområde i centrum af det tættest befolkede område i Sydskandinavien.

Rådet har tilsluttet sig Dansk Ornithologisk Forenings ønske om,

at der som led i fredningen indføres et jagtforbud på den sydligste del
af Saltholm.
Danmarks Naturfredningsforening har henstillet fredningsnævnets kendelse stadfæstet i princippet.

At ejerlauget hidtil har for-

valtet øen på forbilledlig vis, er ikke nogen garanti for, at kommende

5.
generationer har den samme respekt for naturen. En fredning af øen er
derfor nødvendig på grund af de enestående fredningsinteresser, der er
knyttet til øen.

Foreningen har støttet forslaget om et jagt forbud på

den sydligste del af øen.
Dansk Strandjagt forening , Sundby Strandjagtforening,
Dragør Strandjagt forening , Dragør Motorbådsklub og Foreningen Saltholms
Venner har udtalt sig imod fredningen og især mod fredningsbestemmelser
til regulering af jagten og adgangsforholdene til Saltholm.
Grundejer Sammenslutningen

i Tårnby og lokalafdelingen af

foreningen Natur og Ungdom har udtalt sig til støtte for en fredning.

•

•

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet.
Overfredningsnævnet

skal udtale:

Saltholm med omliggende småøer udgør i national og international sammenhæng et betydningsfuldt
vandfugle.

område som yngle- og rastested for

Ved De europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april

1979 om beskyttelse af vilde fugle er Danmark forpligtet til at opfylde
de mål, som direktivet fastlægge r , og miljøministeriet har i henhold til
direktivet foreløbigt udpeget Saltholm som et af landets fuglebeskyttelsesområder.

Saltholm rummer endvidere betydelige botaniske, kulturhisto-

riske og landskabelige værdier.

Når disse værdier i så rigt mål er til-

stede i dag, skyldes det i væsentlig grad ejerlaugets forvaltning af øen.

•

Et flertal på 5 medlemmer finder, at områdets størrelse
og kvalitet og dets beliggenhed nær store byområder sammenholdt med usikkerheden med hensyn til ejerlaugets mulighed for at opretholde den hidtidige driftsform gør det ønskeligt, at der til supplering af den almindeligt gældende lovgivning pålægges området fredningsbestemmelser,

som vil

bidrage til, at området kan fastholdes som et forholdsvis uberørt fuglebeskyttelseslområde og med dets nuværende værdier iøvrigt.
Mindretallet har fundet, at eventuelt nødvendige og realistisk mulige ændringer af den hidtidige drift af Saltholm ikke i væsentlig grad vil svække de naturværdier, der er knyttet til øen.

Mindretal-

let nærer endvidere betydelig skepsis over for det offentliges faktiske
mulighed for gennem landskabspleje at opretholde disse værdier, men går
i øvrigt ud fra, at sådanne foranstaltninger i påkommende tilfælde kan
udføres på grundlag af en aftale mellem det offentlige og ejerlauget.

6.

Da endvidere Saltholm er landzone, har mindretallet derfor ment, at der
i hvert fald for tiden ikke er grund til at frede området mod ejer laugets ønske, og mindretallet har i konsekvens heraf ikke ønsket at tage
stilling til fredningens nærmere indhold.
Flertallet bemærker herefter:
Fredningens hovedformål må være i overensstemmelse med
EF-direktivet at søge områdets funktion som et raste- og yngleområde for
vandfugle opretholdt.

Ejerlauget må derfor have mulighed for at drive

øen på en økonomisk forsvarlig måde, så driften ikke helt opgives, ligesom det er ønskeligt, at der opretholdes beboelse på Saltholm.

Fred-

ningen må således ikke hindre, at ejerlauget - når blot det er foreneligt med dette hovedformål med fredningen - kan foretage driftsændringer, som skal sikre beboelse på og en økonomisk forsvarlig drift af øen,

I

og at der i forbindelse hermed opføres bebyggelse eller udføres anlægsarbejder eller sker tilplantning i muligt omfang.

Varetagelsen af fred-

ningens øvrige formål - at sikre de botaniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier - må om nødvendigt vige for foranstaltninger, der tjener opfyldelsen af det nævnte hovedformål.
Fredningens hovedformål tilsiger et begrænset jagttryk i
området.

Det nuværende omfang af jagten på ,land bør derfor kun kunne

øges, hvis det kan anses for at være forsvarligt på baggrund af dette
hovedformål.

Hensynet til at sikre beflyvningen af Kastrup lufthavn må

dog tillægges en sådan vægt, at fredningen ikke bør fastlægge et jagtfrit område på den sydlige del af Saltholm,

I

antages at ville gavne fuglelivet.

selvom

et jagt forbud kunne

Endvidere må fredningen ikke hindre

lufthavnsvæsenet i at foretage enhver fuglebekæmpelse, som skønnes påkrævet for at minimere risikoen for flyulykker.
Etablering af en fast forbindelse mellem København og
Malmø vil forudsætte en anlægslov herom.

Fredningens hovedformål har

en sådan betydning, at det må bero på lovgivningsmagtens beslutning, om
der i forbindelse med etablering af en sådan fast forbindelse kan tillades trafikanlæg på Saltholm.

Fredningen bør derfor bestemme, at en even-

tuel fast forbindelse, der berører Saltholm, ikke må gives fysisk tilslutning til øen.

Idet fredningsnævnets kendelse af 19. november 1982 ophæves, fastsættes fredningsbestemmelserne

for Saltholm med omliggende

7.
småøer, ialt ca. 1.517 ha, herefter således:
Fredningens formål.
Fredningens hovedformål er at opretholde områdets
funktion som et raste- og yngleområde for vandfugle.

Frednin-

gen tilsigter tillige at bevare de botaniske, kulturhistoriske
og landskabelige værdier, der er knyttet til området.
Arealernes drift.
Området skal søges bevaret i dets nuværende tilstand.

-e

•

Arealerne må derfor som hidtil anvendes hovedsagelig til græsning, og på de indhegnede vænger må der drives sædvanligt landbrug.

Yderligere opdyrkning og tilplantning er ikke tilladt,

men fredningen er ikke til hinder for, at der plantes omkring
beboelse og som læ for kreaturer.

Der må ikke foretages yder-

ligere afvanding, og der må ikke ske ændringer i terrænet, herunder indvinding af forekomster i jorden.
Der må kun opføres ny bebyggelse, hvis bebyggelsen
er et nødvendigt led i landbrugsdriften.
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og
anlæg end bygninger.

Eksempelvis må der ikke anbringes vind-

møller (medmindre de tjener landbrugsdriften) , tårne og master
eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller

•

lossepladser.

Der må heller ikke anbringes campingvogne, og

teltning må ikke finde sted.

Ejerlauget må dog uanset frednin-

gen foretage anlægs- og byggearbejder på Barakkebroen.
Fredningen er ikke til hinder for, at en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige passerer Saltholm.

Et så-

dant anlæg må dog ikke på nogen måde gives fysisk tilslutning
til øen, f.eks. ved bropiller eller tilkørselsramper.
Uanset de foranstående bestemmelser i denne paragraf ~r fredningen ikke til hinder for, at ejerlauget foretager driftsændringer, som skal sikre beboelse på og fortsat
drift af øen, og i forbindelse hermed foretager f.eks. beplantninger, opdyrkning, bebyggelse eller anlægsarbejder, hvis det
blot er foreneligt med fredningens hovedformål.

Foranstaltnin-

ger, som ikke er umiddelbart tilladt i henhold til de øvrige
bestemmelser i denne paragraf, skal dog forelægges frednings-

8.

nævnet til godkendelse, forinden de bringes til udførelse,
så at det sikres, at de ikke vil komme i strid med fredningens hovedformål.
Jagt.
Jagt på det fredede område må kun udøves af flere
personer eller i større omfang, end der følger af den for tiden gældende forpagtningskontrakt

af 31. december 1979, hvis

det er godkendt af fredningsnævnet som foreneligt med fredningens hovedformål.
Fredningen er ikke til hinder for, at Københavns
Lufthavnsvæsen foretager den fuglebekæmpelse, som Lufthavns-

I

væsenet skønner påkrævet for at minimere risikoen for flyulykker.
Adgang til og færdsel på Saltholm.
Landgang må kun ske fra Barakkebroen.
Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod
øst må færdsel kun foregå i perioden 16. juli til 31. marts.
Linien er vist på fredningskortet.
på den sydligste del af øen syd for en linie fra
post- og telegrafvæsenets

forstærkerstation til Jernbaneklap

må der ikke foregå færdsel.

•

Bestemmelserne

i

Linien er vist på fredningskortet •
stk. 1-3 gælder ikke for medlemmer-

ne af ejerlauget og.heller ikke for adgang og færdsel i forbindelse med lufthavnens fuglebekæmpelse eller post- og telegrafvæsenets arbejder på de eksisterende anlæg på øen.
Bestemmelserne

i stk. 2 og 3 gælder dernæst ikke for

nødvendig færdsel i forbindelse med landbrugsdriften

og heller

ikke for jagtlejerne.
Personer, der færdes på Saltholm, må ikke medføre
skydevåben.

Dette forbud gælder ikke de jagtberettigede.
Det pålægges hovedstadsrådet efter aftale med ejer-

lauge t at orientere, f.eks. ved skiltning om begrænsningerne i
offentlighedens

færdselsret.

9.
Naturpleje.
Hovedstadsrådet
lauget at foretage
formålene,

herunder

landskabspleje

stadsrådet

for ejer-

af frednings-

høslet eller lignende.

at ejerlauget

ikke selv lader områ-

eller på anden måde holder det i den ønskede

stand, samt at enkelte
af ejerlauget

til opfyldelse

ved afgræsning,

Det er dog en betingelse,
det afgræsse

har ret til uden udgift

plejeforanstaltninger

til-

enten tiltrædes

eller - i mangel af sådan enighed mellem hoved-

og ejerlauget

- godkendes

af fredningsnævnet.

Dispensation.
En dispensation
deles af fredningsnævnet

•

§ 34, hvis det ansøgte

fra bestemmelserne
efter reglerne

i naturfredningslovens

ikke kommer i strid med fredningens

mål.

Bendt Andersen
overfreliningsnævnals formand

I

kh.

i §§ 2-4 kan med-

for-

10.

F O R T E G N E L S E
over de matrikelnumre, der er omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med
omliggende småøer, Tårnby kommune (sag nr. 2547/82) .

•

Saltholm ø, Kastrup:
Matr. nr. l 2.., l Q, l E., l ,!!, l ~, l ..f.. og 2.
Umatrikuleret areal:

•
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REG. N R.

Overfredningsnævnets
af 27. december
om erstatning

i anledning

med omliggende

for Københavns

gende småøer, ialt 1.517 ha.

Ejendomsværdien

en tredjedel

har den

har ikke tilkendt erstat-

af fredningen.

ning, såfremt fredningen

•

amts fredningskreds

om fredning af øen Saltholm med omlig-

der ejer de fredede arealer, har påkla-

tiloverfredningsnævnet

som kontantværdi,

(sag nr. 2547/82).

Fredningsnævnet

Saltholmsejerlauget,
get kendelsen

1983

af fredningen af øen Saltholm

19. november 1982 afsagt kendelse

ning i anledning

afgørelse

småøer, Tårnby kommune

Fredningsnævnet

Z 1?l2

og påstået sig tilkendt erstat-

opretholdes.
pr. l. april 1982 er ansat til 2,9 mill.kr •

og ejerlauget

har påstået erstatningen

fastsat til

heraf.

I sagens behandling

har deltaget

9 medlemmer

af overfrednings-

Overfredningsnævnet

skal udtale:

Overfredningsnævnet

har ved anden afgørelse af dags dato til-

nævnet.

trådt, at fredningen

gennemføres,

fredningsbestemmelserne.
des fredningen
for.

men har foretaget en del ændringer

Også på det således foreliggende

at påføre ejerlauget

Tabet kan i overvejende

grundlag

af
fin-

et tab, som der må ydes erstatning

grad henføres

til fredningens

begrænsning

af jagten, og et flertal på 5 medlemmer

finder, at erstatningen

lauget herefter passende kan fastsættes

til 400.000 kr.

til ejer-

Mindretallet

2.

har stemt for tilkendelse

af en noget større erstatning.
forrentes fra den 19. marts 1982 (datoen

Erstatningsbeløbet
for fredningsnævnets

afgørelse)

af Danmarks Nationalbank
I godtgørelse

med en rente, der er l % højere end den

til enhver tid fastsatte diskonto.
for omkostninger

handling af sagen tillægges

under overfredningsnævnets

der ejerlauget

be-

5.000 kr.

De nævnte beløb udredes med 75 % af staten og 25 % af hovedstadsrådet.
Overfredningsnævnets
spørgsmålet

kan påklages

fredning, Amaliegade
jøministeren
afgørelsen

ovenstående

til Taksationskommissionen

og hovedstadsrådet.

'G4~,.?T

Klagefristen

natur-

Størrelsen

af det tillagte om-

cZ~e-..

Bandt Andersen

formand

mil-

er 4 uger fra den dag,

V.

Q.

overfredningsnævnets

kh

vedrørende

kan dog ikke påklages til taksationskommissionen.
P.

•

af erstatnings-

13, 1256 København K., af Saltholmsejerlauget,

er meddelt den pågældende.

kostningsbeløb

afgørelse

•
FREDNINGSNÆVNET>

I

....---

OPHÆVE {

•

År 1982 den 19. november

FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS

afsagde FREDNINGSNÆVNET

sålydende

K E N D E L S E :

2.

••

,

Ved skrivelse af 24. maj 1982 fremsatte Danmarks
Naturfredningsforening

over for Fredningsnævnet for Køben-

havns amtsrådskreds begæring om fredning af Saltholm, matr.
nr. l a, l b, l e, l d, l e, l f og 2 af Saltholm ø, umatrikuleret areal af Svaneklapperne, Yderklap og Langeklap. Øens
ejer er Saltholmsejerlauget.

Saltholm er beliggende i land-

zone.
Fredningssagens rejsning har været bekendtgjort i
Statstidende for den ll. juni 1982 og i Kastrup-Tårnbyposten

I

for den 15. juni 1982.
Af den til Fredningsnævnet fremsendte begæring fremgår,
at der den 22. september 1981 blev afholdt offentligt møde på
Strandhotellet i Dragør til behandling af foreløbigt forslag
til fredning af Saltholm med omliggende småøer.
Efter fredningssagens rejsning har der været afholdt
offentligt møde fredag den 17. september 1982 med deltagelse af
alle interesserede parter, lodsejerne, myndighederne og diverse
interessegrupper. Mødet var indvarslet i Kastrup-Tårnbyposten
for den 7. september 1982 og i Dragør-Nyt for den 31. august
1982. Endvidere er der foretaget besigtigelse den 21. september

•

1982, hvor nævnet under ledelse af Saltholmsejerlauget

har fået

en redegørelse for øens natur, dens problemer, dens historie og
dens udnyttelse.

r

besigtigelsen deltog endvidere Danmarks Naturfred-

ningsforening, Vildtforvaltningen,

Dansk ornitologisk Forening,

Hovedstadsrådet, Københavns Luftfartsvæsen, Taarnby kommune,
Fredningsstyrelsen
befæstning.

og arbejdsgruppen til bevaring af Københavns

3.

Der har herefter den 3. november 1982 været afholdt
møde i nævnet med deltagelse af ejerlauget, Danmarks Naturfredningsforening,

Fredningsstyrelsen

og Hovedstadsrådet

til nærme-

re drøftelse af indholdet af en eventuel fredning af Saltholm.

Danmarks Naturfredningsforenings

påstand om fredning

er herefter sålydende:

•

A. Formål:

Formålet er at sikre de væsentlige naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske

interesser i området

således, at den hidtidige traditionelle driftsform på øen kan
fortsætte, og således at man til opfyldelse af disse formål
kan regulere offentlighedens

adgang til området.

B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse:

,

l.

Arealerne må kun benyttes som hidtil til normal landbrugsdrift, herunder især græsning af køer, heste, får og gæs.

2.

På de indhegne de vænger må der drives sædvanligt landbrug.
Disse arealer kan med Fredningsnævnets

godkendelse udvides

for at opretholde en rimelig landbrugsvirksomhed
dermed sikre, at den er beboet.

på øen og

4.

).

Stengærderne omkring vængerne må ikke fjernes.

4.
Iøvrigt må der ikke ske yderligere opdyrkning eller afvanding uden Fredningsnævnets

4t,

godkendelse.

5.
Mere industrielt præget landbrug f. eks. pelsdyrfarme

4Ir

og driv-

husgartneri må ikke etableres.

6.
Der må ikke uden Fredningsnævnets

tilladelse ske yderligere be-

plantning.

7.
Der må ikke uden Fredningsnævnets

4It

rænet eller terrænformerne,

tilladelse ske ændring i ter-

herunder udnyttelse af forekomster

i jorden.

8.

De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane,
flyveplads, oplags- eller losseplads.

9.
Veje må ikke anlægges. Eksisterende veje kan udbedres og reguleres og nye etableres, hvis det tjener landbrugsmæssige

formål.

5.

lo.
Opgravning af vilde planter er ikke tilladt.

ll.
Såfremt ejerlauget eller de, der lejer jagten, måtte ønske
at foretage en væsentlig udvidelse af den jagt, der er foregået hidtil - jfr. kontrakt af 31. december 1979 - skal der

rtt

først forhandles med Fredningsnævnet herom.

~

C. Bestemmelser vedrørende bebyggelse:

l.

Den nuværende bebyggelse må restaureres og - om fornødent genopføres.
Nybygninger må kun opføres, hvis de skal bruges som led i den
normale landbrugsdrift.
Anden bebyggelse kræver Fredningsnævnets

godkendelse.

2.

Anlægs- og byggearbejder

i forbindelse med udvidelse af Barakke-

broen, bortset fra normal vedligeholdelse,

kræver Fredningsnævnets

godkendelse.

Tårnet ved Barakkebatteriet
foranstaltning,

restaureres ved Hovedstadsrådets

således at det kan benyttes som udsigtstårn.

Dog skal tårnets nuværende profil bevares.

6.

4.
Der må ikke opstilles master og transformerstationer

i om-

rådet eller føres luftledninger hen over øen.

5.
Opstilling af boder, skure, campingvogne og vindmøller til
andet formål end opretholdelse af landbrugsdriften
~,

finde sted.

~

D. Adgang til øen:

må ikke

l.

Landgang på øen må kun ske på Barakkebroen.

2.

Færdsel på øen, der ikke er til gene for de græssende dyr eller for fuglelivet, kan ske som hidtil under iagttagelse af det
af Saltholmsejerlaugets

bestyrelse udarbejdede saltholmsregle-

ment.

3.
Syd for en linie langs hegnet fra Holmegaard mod øst er der
færdselsforbud i tiden fra l. april til 15. juli.

4.
Syd for en linie fra Post-,og Telegrafvæsenets

forstærkerstation

til øen Jernbaneklap er der færdselsforbud hele året.

-e

7.

•

5.
De i post 3. og 4. nævnte færdselsforbud gælder ikke for
færdsel, der er nødvendig som led i landbrugsdriften,

eller

for færdsel, der er nødvendig, som led i lufthavnens mågebekæmpelse. De nævnte færdselsforbud gælder heller ikke for
øens ejere (medlemmerne af ejerlauget) eller for ejerne af
de på øen græssende dyr eller for jagtlejerne.

6.
~

Yderligere undtagelser fra de i punkt 3. og 4. nævnte færdsels~orbud kan bevilges af Saltholmsejerlauget

med Frednings-

nævnets godkendelse.

Orientering om offentlighedens
træffes ved Hovedstadsrådets

,

adgang, herunder skiltning,

foranstaltning efter aftale med

ejerlauget.

Fredningen medfører iøvrigt ikke indskrænkning i ejerlaugets
administration af Saltholm. Ejerlaugets reglement er fort-

•

sat gældende •

E. Bestemmelser vedrørende naturpleje:

Naturpleje skal kunne foranlediges på de fredede arealer af
Hovedstadsrådet
for dette.

-e

efter aftale med ejerlauget og uden udgift

'.

8.

Der er dels i møderne, dels skriftligt

fremsat

en række kommentarer til og protester mod en eventuel fredning af Saltholm.
Ejerlaugets bestyrelse v/formanden har ment at
kunne tilslutte sig det endelige forslag til fredning af
øen som en bevaringsplan,

men har iøvrigt forbeholdt sig

sin stilling i tilfælde af en egentlig fredning •

•

get og har blandt andet dels på møder, og dels skriftligt

~

anført, at der er store naturvidenskabelige

Fredningsstyrelsen

har støttet fredningsforsla-

interesser knyt-

tet til øen. Der er store forekomster af rastende fugle, og
Saltholm indgår som et af de områder, der internationalt
udpeget som værende af fredningsmæssig
en jagtmæssig beskyttelse

er

interesse. Der bør ske

af øen, men først efter en undersø-

gelse og muligt i form af etablering af et vildtreservat.
Naturfredningsrådet
for Fredningsnævnet

,

har på mødet og skriftlig over

støttet fredningsforslaget

og blandt an-

det udtalt følgende:

.....................

" ..........

0resundsregionen
i Sydskandinavien,

er det tættest befolkede område

og det er et helt enestående tilfælde, at

vi i centrum af dette område har et meget stort naturområde,
kun lidt påvirket af menneskelig

aktivitet.
J

Naturfredningsrådet
af øens naturværdier

finder, at en yderligere
•

sikring

end den, som eksisterende lovbestemmelser

og private reglementer giver, er meget ønskelig og kan derfor
meget varmt anbefale en fredning af øen.

9.

......... ..... ......................
Det skal nævnes, at tilstedeværelsen

af en varie-

ret flora og fauna udover den værdi, den har i sig selv, også har værdi gennem at virke som et slags måleinstrument
for 0resundsregionens
flora og fauna
miljøfaktorer

trivsel i miljømæssig forstand, fordi den

der findes på Saltholm, vil være påvirket af
som luft- og vandkvalitet,

støj, etc.

...................................."
Rådet har videre bemærket, at man kan støtte det

I

oprindeligt fremsatte forslag om totalt jagtforbud på den sydlige del af øen, idet der er sælforekomster

i det tilgrænsende

farvand.
Landbrugsministeriets
fredningsforslaget

Vildtforvaltning

har støttet

og anført, at øen, der på grund af sin pla-

cering til stadighed er udsat for trusler, bør sikres ved fredning.

Et eventuelt jagtforbud, der ikke bør behandles under

denne sag, og som også er udgået af det endelige frednings-

,

forslag, rammer kun jagten på land og ikke jagten fra "vand mod
land".
Dansk Ornithologisk Forening har dels på mødet, dels
i en længere redegørelse til nævnet anbefalet, at Saltholm fredes og har gjort sig til talsmand for, at landjagten begrænses
af hensyn til forekomster af rastende og ynglende fugle. I foreningens konklusion er blandt andet anført:

..........................

" ..

Færdselsproblemer

og jagttryk er meget væsentlige

problemer, men den største trussel imod Saltholms fugleliv i dag

lo.

må siges at være planerne om en Øresundsbro tværs over øen.
Fredningskendelsen

bør ikke svækkes ved undtagelsesbestemmel-

ser for en eventuel 0resundsforbindelse.

Et sådant må i på-

kommende tilfælde føres udenom øen."
Dansk Ornithologisk

Forening har endvidere henledt

opmærksomheden på, at en fast forbindelse vil medføre invasion
af blandt andet rotter og ræve til ubodelig skade for den ynglende fuglebestand.
Såvel Fredningsstyrelsen
~

som arbejdsgruppen til

bevarelse af Københavns befæstning har anført, at der på Saltholm findes en række fortidsminder

af en karakter, som kun

sjældent forekommer andre steder, herunder blandt andet stensætninger, gravhøje, pestkirkegård

og pesthus samt skanser,

der gennem en f~edning bør skånes mod menneskelig aktivitet.
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalafdeling,

Dansk Ornithologisk Forening lokalafdeling og Natur og Ungdom
har udtalt, at Saltholm bør fredes og har støttet det fremsatte
forslag.
~

Ministeriet

for offentlige arbejder har modtaget

det af Danmarks Naturfredningsforening

fremsatte forslag til

fredning af Saltholm og har i den anledning ved skrivelse af
13. september 1982 udtalt:

" • • • •• • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• • •• •
at der i en foreliggende dansk-svensk betænkning er foretaget
en (fornyet) vurdering af en række tænkelige faste forbindelser over Øresund, både i dettes nordlige del og i KøbenhavnMalmø-området.

For så vidt angår de sidstnævnte, er der i alle

tilfælde tale om forbindelser,

der passerer Saltholm.

ll.

Det følger heraf, at en eventuel fredningskendelse
under alle omstændigheder må tage forbehold om etablering af
eventuelt kommende faste forbindelser over Øresund.

.............................
Ministeriet må videre modsætte sig Saltholms fredning i den foreslåede form af hensyn til den sikre beflyvning
af Københavns lufthavn, Kastrup,

,

•••••••••• "

Københavns Luftfartsvæsen

har modsat sig frednings-

forslaget under henvisning til, at Lufthavnens personale må
have adgang til - uden at spørge Fredningsnævnet - at foretage bekæmpelse af sølvmågerne af hensyn til flysikkerheden.
Ny Kalkbrænderi A/S har modsat sig fredning af
Saltholm og specielt vendt sig mod bestemmelsen om, at udvinding af forekomster i jorden ikke skal være tilladt. Aktieselskabets advokat har herved anført, at A/S Ny Kalkbrænderi
har kalkindvindingsrettighederne.

,
.'

Såfremt øen fredes blandt

andet med forannævnte indhold, har A/S Ny Kalkbrænderi påstået
sig tillagt erstatning.
Hovedstadsrådet,
lige møder og forhandlinger,

der som nævnt har deltaget i samtog som bebudede en stillingtagen

til forslaget medio oktober 1982, har den 2. november 1982 tilsendt Fredningsnævnet

et planlægningsdokument,

forventedes behandlet i planlægnings-

der angiveligt

og økonomiudvalget s møde

den 5. november 1982.
I dette dokument er blandt andet anført:

" •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
Det er Hovedstadsrådets

planlægningsafdelings

fattelse, at Saltholm i henhold til naturfredningslovens

op§ l må

12.

betragtes som et område, hvis bevarelse er af væsentlig
betydning såvel ud fra landskabelige, som kulturhistoriske og biologiske interesser.
Dette synspunkt er indeholdt i oplægget til de
fredningsmæssige interesser, som i et regionplantillæg

skal

afvejes med andre arealinteresser. Hovedstadsrådet behandler for nærværende dette regionplantillæg, men har ikke taget stilling til de regionplanmæssige konsekvenser af denne
afvejning.
Da der endvidere er truffet beslutning i Hovedstadsrådet om, at det skal være muligt at gennemføre en fast
forbindelse mellem København og Malmø må det efter planlægningsafdelingens opfattelse være en forudsætning for gennemførelse af en fredning af Saltholm, at bl.a. dette spørgsmål
først afklares.
Det forekommer derfor uhensigtsmæssigt på nuværende

,

tidspunkt at fastlægge fredningsmæssige bindinger for Saltholms
udnyttelse, og da Saltholms placering og landzonestatus betyder, at øen er sikret mod en række af de indgreb, som fredning normalt sigter mod at undgå, forekommer en fredning på
nuværende tidspunkt ufornøden.
Hertil kommer, at Saltholm Ejerlaug administrerer
øen efter et særligt "Saltholmreglement",
tilgodeser fredningsmæssige

som på mange måder

interesser.

Det er af afgørende betydning for Saltholms rige
fugleliv og særprægede vegetation, at øen afgræsses. Dette til-

13.

godeses med den nuværende landbrugsdrift som ejerlauget
netop ønsker at opretholde. Skulle ændrede landbrugs former føre til ophør af kvæggræsning, kan det blive aktuelt
at foretage pleje af øen. Da det kun er gennem fredning,
den regionale fredningsmyndighed
arbejder, må Hovedstadsrådet

kan få adgang til pleje-

i givet fald rejse frednings-

sag."

•

Hovedstadsrådet

har iøvrigt bemærket, at der ikke

foreligger nogen ret for Ny Kalkbrænderi A/S til udvinding
af kalk, idet råstoflovens regler ikke er iagttaget af aktieselskabet.
Saltholms Venner har modsat sig en fredning og henvist til, at 3866 personer har protesteret mod fredningen
over for Taarnby kommune. En lang række interesseorganisationer, herunder Dragør Fiskeriforening,

,
•

Kastrup Broforening,

Københavns Sejlunion, Sundby Sejlklub, Dansk Strandjagtforening,
Dragør Motorbådsklub m.fl. har protesteret mod fredningen og
henvist til, at Saltholm hidtil er forvaltet på forbilledlig vis
af Saltholmsejerlauget,

der fortsat alene bør forestå forvalt-

ningen af øen.
Taarnby kommune har under mødet den 17. september
1982 udtalt sig mod fredningen.

14.

Fredningsnævnets
Indledningsvis

bemærkninger:
skal Fredningsnævnet

anføre, at

nævnet finder, at Saltholm, i henhold til naturfredningslovens § l må anses som værende et område, hvis bevarelse er
af væsentlig betydning udfra landskabelige,

kulturhistoriske

og biologiske interesser, og således tilfulde opfylder betin-

..

gelserne for fredning. Fredningsnævnet

har herved tillige

lagt vægt på de af Naturfredningsrådet

fremsatte bemærknin-

ger om Saltholms miljømæssige
~

betydning for 0resundsregionens

trivsel.
Fredningsnævnet

kan tilslutte sig de fra alle sider

fremsatte udsagn om, at øen hidtil er forvaltet på forbilledlig vis af Saltholmsejerlauget,
ikke er tilstrækkelig
beskyttelseslinie,

men finder, at øens fremtid

sikret af naturfredningslovens

strand-

øens status som værende i landzone og af

saltholmsreglementet.

En "Bevaringsplan"

som den af ejerlauget

foreslåede, der ikke vil kunne håndhæves, findes heller ikke
at give øen tilstrækkelig

1It

beskyttelse.

Nævnets medlemmer er af den opfattelse, at en sag
om fredning af Saltholm ikke bør afvente andre mYndigheders
eventuelle planer, herunder planer om en fast forbindelse til
Sverrig. Det bemærkes herved, at det ikke over for nævnet er
godtgjort, at en sådan forbindelse skal gå via Saltholm.
De af strandjagtforen1ngerne,
fiskeriforeningerne

sejlerklubberne

samt motorbådsklubberne

og

fremsatte protester

15.

mod fredningen findes ikke at have nogen betydning for sagen,
der alene drejer sig om fredning af Saltholm med omliggende
småøer.
Nævnet finder det ikke godtgjort, at Ny Kalkbrænderi A/S efter indholdet af råstofloven fortsat har ret til
udnyttelse af kalkforekomster på Saltholm.

•

Efter det anførte, og idet bemærkes, at lufthavnens
interesser er tilgodeset, findes Saltholm at burde fredes som
nedenfor anført.

T H I

BESTEMMES

Der pålægges øen Saltholm- matr. nrr. 1 a, 1 b, 1 e,
l d, l e, l f og 2 Saltholm

ø, Kastrup, samt umatrikuleret areal

Svaneklapperne, Yderklap og Langeklap følgende fredningsbestem-

,

melser, der er i overensstemmelse

med den af ejerlaugets besty-

relse foreslåede bevaringsplan.

A. Formål:

•

Formålet er at sikre de væsentlige naturvidenskabelige,
skabelige og kulturhistoriske
den hidtidige traditionelle

land-

interesser i området således, at
driftsform på øen kan fortsætte,

og således at man til opfyldelse af disse formål kan regulere offentlighedens adgang til området.

-.

16.

'tt

B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse:

-------------------------------------------------l.

Arealerne må kun benyttes som hidtil til normal landbrugsdrift, herunder især græsning af køer, heste, får og gæs.

2.

På de indhegnede vænger må der drives sædvanligt landbrug.
Disse arealer kan med Fredningsnævnets

II

godkendelse udvides

for at opretholde en rimelig landbrugsvirksomhed

på øen og

dermed sikre, at den er beboet.

3.
Stengærderne omkring vængerne må ikke fjernes.

4.
Iøvrigt må der ikke ske yderligere opdyrkning eller afvanding uden Fredningsnævnets

godkendelse.

Mere industrielt præget landbrug f.eks. pelsdyrfarme og drivhusgartneri må ikke etableres.

6.
Der må ikke uden Fredningsnævnets

tilladelse ske yderligere be-

plantning.

7.
Der må ikke uden Fredningsnævnets

tilladelse ske ændring i ter-

rænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster
i jorden.

17.

8.

De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane,
flyveplads, oplags- eller losseplads.

9.
Veje må ikke anlægges. Eksisterende veje kan udbedres og reguleres og nye etableres, hvis det tjener landbrugsrnæssige formål •

•

lo.
Opgravning af vilde planter er ikke tilladt.

ll.
Såfremt ejerlauget eller de, der lejer jagten, måtte ønske at
foretage en væsentlig udvidelse af den jagt, der er foregået
hidtil - jfr. kontrakt af 31. december 1979 - skal der først

,

forhandles med Fredningsnævnet

herom.

C. Bestemmelser vedrørende bebyggelse:

l.

Den nuværende bebyggelse må restaureres og - om fornødent genopføres.
Nybygninger mA kun opføres, hvis de skal bruges som led i den
normale landbrugsdrift.
Anden bebyggelse kræver Fredningsnævnets

·e

godkendelse.

18.

2.

Anlmgs- og byggearbejder i forbindelse med udvidelse af
Barakkebroen, bortset fra normal vedligeholdelse, kræver
Fredningsnævnets godkendelse.

3.
Tårnet ved Barakkebatteriet restaureres ved Hovedstadsrådets foranstaltning, således at det kan benyttes som ud-

II

sigtstårn.
Dog skal tårnets nuværende profil bevares.

4.
Der må ikke opstilles master og transformerstationer

i om-

rådet eller føres luftledninger hen over øen.

5.
Opstilling af boder, skure, campingvogne og vindmøller til
andet formål end opretholdelse af landbrugsdriften må ikke
~

finde sted.

D. Adgang til øen:

l.

Landgang på øen må kun ske på Barakkebroen.

19.

2.

Færdsel på øen, der ikke er til gene for de græssende dyr eller fuglelivet, kan ske som hidtil under iagttagelse af det
af Saltholmsejerlaugets

bestyrelse udarbejdede saltholms-

reglement.

3.
..

Syd for en linie langs hegnet fra Holmegaard mod øst er der
færdselsforbud i tiden fra l. april til 15. juli.

I

4.
Syd for en linie fra Post- og Telegrafvæsenets

forstærkersta-

tion til øen Jernbaneklap er der færdselsforbud hele året.

5.
De i po~ 3 og 4 nævnte færdselsforbud gælder ikke for færdsel,
der er nødvendig som led i landbrugsdriften,

eller for færdsel,

der er nødvendig, som led i lufthavnens mågebekæmpelse. De
~

nævnte færdselsforbud gælder heller ikke for øens ejere (medlemmerne af ejerlauget) eller for ejerne af de på øen græssende
dyr eller for jagtlejerne.

6.
Yderligere undtagelser fra de i punkt 3 og 4 nævnte færdselsforbud
kan bevilges af Saltholmsejerlauget
delse •

••

med Fredningsnævnets godken-

20.

Orientering om offentlighedens
yræffes ved Hovedstadsrådets

adgang, herunder skiltning,

foranstaltning efter aftale

med ejerlauget.

Fredningen medfører iøvrigt ikke indskrænkning i ejerlaugets
administration af Saltholm. Ejerlaugets reglement er fortsat gældende.

E. Bestemmelser vedrørende naturpleje:

I

Naturpleje skal kunne foranlediges på de fredede arealer
af Hovedstadsrådet

efter aftale med ejerlauget og uden ud-

gift for dette.

Da indholdet af fredningen blot er en udbygning af
Saltholmsejerlaugets
~

reglement og på ingen måde indskrænker

laugets råden over øen, findes der ikke anledning til at tilkende lauge t erstatning.

Af hensyn til bestemmelsen
§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~

i naturfredningslovens

nævnets afgørelse foruden af kom-

munalbestyrelsen

kan indbringes for Overfredningsnævnet

Miljøministeren,

Hovedstadsrådet

af:

og Amtsrådet samt anerkendte

~

21.

foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

§ 8,

og at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende
udskrift.
Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.
civildommer - formand

Erik Sejrup.

Torben Jensen.

I
Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 24. november 1982.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

,
..

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

I.Helde-Jørgensen
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på. JOml.Gerkontoret
;)CI
~... a).

15i holJt IreJnlnOll·~vnE..
DirkerEta 5. afdeling.

19S1 jen 28. august kl.
t

.:,rederikaberg

t w0Je

101'( tO[€fH

262/59 :

Der fremlæeges:
bil~g 7: vkxivclse a~
T. i1ruun,
n
8: ~krlvelse ~
9: Skrivelse af
n
lo: ~{krive ise af
Ande:rsert til
/I

3ehandlinF af beg~inf

om fredning

af Saltholm,
m.fl.

l ~ ar Saltholm

mdtr.

nr.

25. januar 1960 fra lanjsrctssacføreI

Svend

;. februar

Collin,
1961 fra landsretBsågf~rer
lb. august 1961 fra samme,
12. maj 1961 fra 1and9retss~gfører
I!uatedlandsretssagfører

0011in.

Nævn€ts mrdleæmer v~r mødt:
For.:L..lr.d€I'l,
dOmJL€r Jantzen, amtsraJsmejlem ~odakescn og >3v. LUnnemil11.1;.
irejninrskonsulenten
var mødt •
.for Naturfredninrsr<.lJe tr.øder 12rofessor 3ødker.
VOl Kalkværket møder direktør
Spangenberg og landsretssagfører
i5v. ':.'. 3x'uun ved ful i!4l.J:ftig ,\rnc .t.a::laen
•
.v'OI' 'l'aarnby kom.mune møder
stadsingeniør Nielsen.
Lodsejerlauget
v~r repræsenteret vej earJejer ~alll og landsr€tsaagr~rer
Collin.
~or ~3nm~rKs ~aturfr€dninfSforeninf
møder kontorch~f Vagn Jensen.
worm~rder rejeBjorie for det s~n€st paesere1e.
~andaretssagførcr
Collin protesterer fortsat principielt maj
fredr.in[.
I 9.nledr.in.~ af den fremL.lf,te skrivelse
frd.' LmdsrctsEu.gf;cTE:;r
Rustej-~njerser, si[er t~lcren, ~t forh~njlinrErne
mellem h~ og det
konsortium,
som rf-pr:esenter€ ies 3f l'..mJsretasl:le;fører ITusteJ-r;.ndersen t
er pd.' t forbtIE:Jenje
stadium.
l)a i'orespør .~eel fr: kontorchef
V':if'.I:JeIlsen oe;.:.:.er~(
r taleren,
at en endelir udt~l€lse om sa1~t cvent~elt salgssum iKk~ foreligger
fra ej erl3.ut"e t •
Forn;,:'::Jlden
Sm 05·2. FB 612157

OEHjl~rk('r,

.1t øE:r~

er EJe11~T~n ie i y.J€:r"onet oe:"at ~(;r

er tinglyst servitutoestcmmcleer herom.
~tad8ingeniør
Nielsen papeger, ~t jer int~t drikkevand er på ø~
Professor 3øjker oplyser, at omf~ttende unJersøgelser og statlstikk~r er foret~get vEjrøre~je øens fugleliv. ~ Har- p~peger de videnakabeli2€ interesser, 60~ er knyttet til bevarelse af øen - helt eller
delvis - 80~ reservat. Han ~vner, ~t deJi bla iris er fredet, og faatslar, at interesse·" for frcJnlnt' kun er øget unJ(;'rfre1r1inf.:8sagena behOir.dllng.
Kur.tarchef vagn Jensen rcjs0r apørta~~l pm koordinerlng af salg8il
og rr~dl1lTi~slr.teress€r og ev€r.tuclle sul6sforhun51inLcra
forts~ttelse
og tllE'D",lebrinac1se inden frednlnt::saugens a.falutnlnt.;
•.
Landsretssa6f0r~r ColliD henleder i der. foroinJelse opmær~som7tt
~eden pa de offentlige interesser i ø~ns udnyttelse, som har v~ret
freh.Ll€ i dagspreosen.
f.0ntorchef Vagn Jensen ~åpeger, at fuglelivet er størst p~ sldJlt
øen, medens de botaniske interesser er knyttet til nordøen. Forhand-tt
ling€r 0& ko~bination af frednines- og salgeinteresser måtte så tage
sigt€ pk udnyttelse af den midterste del af øen l private øjemed.
1!alimæft:he-.t}rne ~a::1sen reserverede kalkbrydnlnf.;sretten.
hettlgheden til kalkbrud er indr0JL.....E:tk:.l.lkv·r:rk(
t r.....
den nordlire trejiedel
ar øen. - Er3t~tnintskrav forbeholdes, hvie r~ttigheden til kalkbryjning indskrænkes.
Dirt.r~t\l:!r Jpangenberg bem.-erker, at J:lulithejen for kalkbryuning
fremtld1e vil ~~c l€ttere~
Kalkv2r~eto ledelse lærger megen v~gt pa
at beholde prlvilegiprne. Man reener ~Cj fr~~tidi[. ujnytt~lse. - ~n
uds~ttLlse af frcJr.ingss~gEn vll dog ~ppE oerøre kalkv2rkets interesser.
Kontorchef v_en Jensen er cif der opfattelse, t k~lkEravnin[sreto.

111

ten ikke vil blive berørt af fr~dnin~ssagen.
Fredninfi§Konsulenten
rejser spørgsmål om fugle- og planteliv
tilfælde af inddæmning. Han stille~ [i~mere ~nc tvivlende overfor
muligheden af tilladelse til bebYCfelse med sommerhuse.
LanosI'p.tssagfører Collin beE,art:r: na VJ1t:tb afgøre Ise på det .foreliggende grundlag.
Nævnet afsagde eftlr votering sålydende

~4t

K E N l E L

f

E:

~~vnct
rinpe~, at laltholm såvel ved sin beli~senhed
og etlendommelige natur sorr:ved sin fauna og plante~kEt
er et omr~de, hvis
hevarelse er af v.æsentlig betydninf, tor naturvidenskaben.
(tal
Imidlertid må nævnet tillige finde, at i dag henli~ber ~en i sit
fulde område 1 tilstro!kkelif; grad beskyttet mod bestræbelser,
som ud. .

:

..

~

fra private lnteressebensyn kunne tankes iværksat til ændring at
den otstående tilFtand, hvorved bewarkes, at der den 16. november
1940 er lYEt dokumt?nt om s·ct"undbYc~~elln1er. o~: at helE' arenlet i
henhold til dokument, lYEt den 27. maj 1952, er omfattet at byud-

Ir'

vikllnl~splan og unde~kfH:ttet bestemmeleet'ne om yderzone t ~fr. lov
J'1r. 123 ;,;1l~. ~:>rl1 1954 J 12, jtr ... .:.'8 - lo.
ol} remd.eles
vil en i værke at fred.n1nt5 erte,t" D!(·vnets sJ~øn llæ"p:?e
kunne forbindre
en tremtidiv: udny~·/telse e,f øen, som. alene har of-

fentlige

I ,

•
J

e
ti

-

interesser til torm~l.
;~.i!'bErtil komme.c, tit de,t efter
ævncts ontattelse 1i<:1{e
vil
tjene frednin:smæsD13e intereas~rt om otfentllehedens adGang til
øen let'tes,
hvorved Og69. bemærkes, at øen ikke skøn.c.es egnet til
at mo~tage en størr~ kreds af be~ø3ende, findes de~ e~t~~ alt forel1f,c:ence ikke at V1:f;retilctrækkeligt e.runalac f'or at ude:ætte ~a~;en
eller at l~de den nedlagte ~a~tand om fr~dning nyde ~remme.
ieh1 be~te'''''.l'11ee:

lI(,rl . f ··Janmor~:s J:laturfrednin
trcu.ain.:..;

ur :....lltth.Jl:...

b21r i'!{kc Dyce

-

1d:J.t.c./

nr.

E:':'ot'f'ninl< '"

fremr'~,tte

..u.tl.,

;, l::llthol.u.lon,

,~..

,

l

Cl

fre:nme.

t..>l;,'tgen sluttet.

Jontzen.
Udskriftens
Frederiksberg
den

rigtie;hed

bekræftes.

bi rl~0rets 3. afdeling

'Jåst:nd

Olt
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02732.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00
Dispensationer

•

i perioden:

11-05-1984 - 07-07-1993

REG. NR.

~7j~

,

"

U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR KØBENHAVNS

Ar 1984

,

nævnet

for Københavns

2900

Hellerup:

F.S.

116/1984:

FOR FREDNINGS-

den

ll. maj

AMTSRADSKREDS.

kl. 14.00

amtsrådskreds

foretoges

på kontoret

Ansøgning

for Frednings-

Rygårdsvænget

om dispensation

afgørelse

af 27. december

1983

om fredning

af øen Saltholm

med omliggende

til adgang

i tiden

lo. maj

for dr. phil.
gisk

Museum,

til Saltholm
- 31. oktober

Jon Fjeldså,
Københavns

tet og assistenterne
der,

tt!

l) formanden,

Alex

BUhring

2) For Hovedstadsrådet

Universi-

Peter
og Arne

Sten ,Asbirk

og landinspektør

Fredningsstyrelsen,

Jensen.

Ole Nør-

,gård.

Der

Arctan-

I. Heide-Jørgensen.

mødte

mødte

formanden

fremlagdes
økologisk

Arne

skrivelse
kontor,

C. Petersen.
af 24. april
til nævnet.

1984

1984

Zoo 10-

var:

civildommer

3) for Ejerlauget

fra

Overfredningsnævnets

småøer

Mødet

6,

fra

..

-2) skrivelse

af 27. april

Petersen

fra Saltholmsejeraluget

v/A.C.

til nævnet.

3) fotokopi

af skrivelse

4. kontor
4) fotokopi

til

af 3. april

formanden

afskriveIse

Vildtforvaltning
5) l eksemplar
6) skrivelse

,

1984

1984

fra Fredningsstyrelsens

for Saltholmejerlauget.

af 18. april

1984

fra Landbrugsministeriets

til Fredningsstyrelsen,

Økologisk

kontor.

af Saltholmsreglementet.
af 7. maj

1984

fra nævnet

til medlemmerne

med

disses

påtegninger.
Formanden
haft

sagen

til gennemsyn,

les tilladelse

Vildtforvaltning

har meddelt

medlemmer,

sig enig

der har

i, at der medde-

blandt

oplyste,

at Landbrugsministeriets

tilladelse
andet

til

færdsel

for an-

af, at observationerne

primært

fra land.
Herefter

ter ejerlaugets
vis udføres

har erklæret

C. Petersen

på betingelse

foretages

at nævnets

til det ansøgte.
Arne

drageren

bemærkede,

meddeltes

henstilling,

tilladelse

dog således

til det ansøgte

at tællingerne

fortrins-

fra vandsiden.
Sagen

sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

,-

rigtighed

formand.

bekræftes:
, den 15. maj

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

(i QI.,(I1.".

1984.

}1~~

J. Helde-Jørgensen
civildommer

ef-
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f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR KØBENHAVNS

Ar 1984

•

nævnet
F.S.

for Københavns

FOR FREDNINGS-

den 13. juni

AMTSRADSKREDS=

foretoges

for Frednings-

amtsrådskreds:

158/1984:

Ansøgning

om dispensation

fra Overfredningsnævnets
afgørelse
1983

om fredning

Saltholm
øer,

af 27. december

med omliggende

Tårnby

i kortere
seks

•

af øen

kommune,

døgns

til

a

perioder

små-

varighed

treinden

for undersøgelsens

tidsrum

(maj - 31. oktober

1984)

opstillet

et mindre

grønt

telt på det sydligste
øen

(syd for linien

jernbaneklap

af
mellem

og post-

telegrafvæsenets

og

forstær-

kerstation).
Sagen

har cirkuleret.

Der er i nævnet
mende

at meddele

omfang.

t~lladelse

enighed

om for nævnets

til teltning

i det ansøgte

at

vedkombeskedne

..

~'

Af hensyn
det, ~

nævnets

bestyrelsen
jøministeren,
foreninger
~

foruden

indbringes

og institutioner

og ~

er 4 uger
tilladelsen

af andrageren

og Amtsrådet
jfr.

samt

af: Milanerkendte

§

naturfredningslovens

fra modtagelsen
ikke

4 tilføjes

og kommunal-

for Over fredningsnævnet

Hovedstadsrådet

klagefristen

skrift,

afgørelse

kan

i § 58 stk.

til bestemmelsen

af nærværende

kan udnyttes

før udløbet

klagefristen.
Sagen

sluttet.

•

l. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:
, den 13.

juni

1984.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup

01-622644

J. f:feide-Jørgensen
, ~lIdommer

.e

8,
udaf
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U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1990
Københavns

I

FOR

KØBENHAVNS

den

28.

maj

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

foretoges

for

Fredningsnævnet

for

amtsrådskreds:
Ansøgning

F.S.47/1990:

fra

tilladelse

Der
l) skrivelse

til

Tårnby

kommune

om

besigtigelse

Saltholm

i den

13. juni

Fredning

af Saltholm.

på

1990-

fremlagdes:
af 8. maj

1990

fra

Tårnby

kommune,

teknisk

forvaltning,

til nævnet.
2) skrivelse
pegede

•
•

af 16.

medlem

havns

amt

maj

1990

fra

af nævnet,

udpegede

nævnet

arkitekt

medlem

til

Torben

af nævnet,

det

af Tårnby

Jensen,

Jørgen

og det

OsterkrUger

kommune

ud-

af Købenmed

påteg-

v/formanden

Arne

ninger.
3) skrivelse

af 19.

C. Petersen,

til

Tårnby

maj

kommune

mune"

vil

efter

der

fra

Saltholmsejerlauget

nævnet.

"I forbindelse
strandrensning

1990

har

tilskrevet

med

udarbejdelsen

forurening

i efteråret

med

1990

blive

olie

nævnet

således:

af "Beredeskabsplan
og lignende

afholdt

for

i Tårnby

kom-

en beredskabsøvelse

på

Saltholm.
Som
jøstyrelsen

forberedelse

og Tårnby

til

denne

Brandvæsen

den

sigtigelse
af Barakkebroen
Miljøministeriet

Gtd

og den

Skov- og Naturstyre1sen

l~lIll-()OV

J.nr.SN

A".

nI"

/

~

øvelse
13.

nordlige

vil

juni
del

Civlforsvaret,

1990 foretage
af Saltholm.

Mil-

en be-

Det
gå gående

er ca.

og man

5 personer,

vil

kun

der

bevæge

sig

besøger
et kort

øen.

Besøget

stykke

ind

vil

fore-

på det

fredede

område.
Saltholmejerlauget
beredskabsøvelsen

nævnet
"Som

rende

II

nævnet,

sen

svar

omfang

kunne

om muligt

meddele

større

vil

samt

•
..

4 tilføjes

med

fra

til

stitutioner

udnyttes

om det

ved

dette.

at nævnets

ligesom

i fornøbestyrel-

øvelsen."
enighed

om at

til besigtigelse
i efteråret

den

foruden

indbringes

§ 58

af andrageren/

for Over fredningsnævnet

anerkendte
§ 8, ~

udskrift,

foreninger

klagefristen

og ~

og iner 4 uger

tilladelsen

ikke

kan

af klagefristen.

sluttet.
I.Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes,

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred
Gentofte civilret
Rygårdsllænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

13.

1990.

i naturfredningslovens

samt

den

Ejerlaugets

oplysninger,

afgørelse

kan

vedrø-

Frednings-

og vil

selve

bestemmelsen

maj

forestående

og der er i nævnet

og Amtsrådet

før udløbet
Sagen

og

har

besigtigelse
meddele

mod

beredskabsøvelse

af nærværende

af 16.

jeg herved

at indvende

jfr.naturfredningslovens

fra modtagelsen

C. Petersen,

forudgående

fredningsafgørelse

ejerne/kommunalbestyrelsen
af: Miljøministeren

med

eventuelle

på øen

efterfølgende

det,

har

cirkuleret,

dispensation

1990

Arne

skrivelse

skal

underrettet

være
har

øvelse

intet

bistå

Af hensyn
stk.

på Saltholm

blive

Sagen

juni

på Fredningsnævnets

at Ejerlauget
vil

om besigtigelsen

således:

og senere

opsynsmand
dent

for Saltholmsejerlauget,

beredskabsøvelse

13. juni

orienteret

på øen. "

Formanden
tilskrevet

er blevet

den 28. maj

1990.

" )).11
I

'0uÆ lit' !ht/!~lØvtit{
I. HeiØ'e-Jør ensen
civildo

er

-
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A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1991
Købnehavns
F.S.

FOR

KØBENHAVNS

den

6. maj

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

foretages

for Fredningnsævnet

for

amtsrådskreds:

35/1991:

Ansøgning
afholde
ver
i

om tilladelse
psykologikursus

og 4 instruktører

dagene

13.,

til

st

for

19 ele-

på Saltholm

14. og 15.

maj

1991.

§ 34.
Der
l) skrivelse

fremlagdes:

af 3. april

1991

fra

A.C.

Petersen,

Saltholmsejerlauget

til nævnet.
2)

fotokopi
lauget

3)

•
--.~.~,

af skrivelse
for

skrivelse

medlem

4) skrivelse

af ll.

udpegede
'.

5"1
.J.,.

s kr

l

1991

fra

Bo Jonassan

nævnet

til

det

til

ejer-

Saltholm.
af ll.

udpegede

af 4. april

medlem

april

1991

af nævnet
april

fra

med

1991

af nævnet

påtegning

fra

med

nævnet

af Københavns

amt

.
til

det af Tårnby

kommune

påtegning.

vel s.8... a fc.~::l
I", ' .. .,..a p-tTI~Tg9Tf-fa-·hævliEf'f:·
Tl-r-srat
s s"l:<0\/1'1.CleY-'l<-.· Wa ~Hje
'_
_.
~ _. ....
_..
_.-

-: ..... _

!....!

l ••

Sørelsen

_

med

påtegning.

6) genp.ar.t af:.s.krivelse

af 11.

april

1991

fra

nævnet

til

Tårnby

kom-

mune.
Sagen
at meddele
hvor

tilladelse

fuglene

Ob ..I.:tJaturstyre1se.n
J.nr. si\ll 'Cl({ (- ~
002)
Akt.or.

~

2.

cirkuleret,

til

yngler/ligger

MilJc;lli;:isteriet

:->"v-

har

det

og der

ansøgte

på rede

er i nævnet

på betingelse

ikke

betrædes,

af,
samt

enighed

om

at områderne,
at ordens-

reglementet

for Saltholm

et af nævnets

medlemmer

til efter

l. juli,

ca.

nøje

har henstillet,
hvor

Af hensyn
§ 58 stk.
geren

4 tilføjes

af:

-•

~

nævnets

er 4 uger

ladelsen

kan

Miljøministeren

ger og institutioner
sten

til bestemmelsen

det,

ikke

jfr.

udsættes

i naturfredningslovens

indbringes
samt

af nærværende

før udløbet

at

er slut.

foruden

af andra-

for Overfredningsanerkendte

§

naturfredningslovens

udnyttes

Sagen

bemærkes,

afgørelse

og Amtsrådet

fra modtagelsen
kan

Det

at øvelsen

ynglesæsonen

og kommunalbestyrelsen

nævnet

overholdes.

8, ~

udskrift,

foreninklagefriog at

til-

af klagefristen.

sluttet.

r. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand

bkeræftes:
den

5. maj

1991.

Fredninosnævnet
for Københavns amtsrådskreds
o

•

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2S00 Hell&rup

01 - 62 2644

civil<':Jm::-.or

•

j
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U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR KØBENHAVNS

Ar 1991
Københavns

FOR

den

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

20. juni

foretoges

for Fredningsnævnet

for

amtsrådskreds:
Ansøgning

F.S.73/1991:

ophold

på Saltholms

spids
for

om tilladelse

i tiden

sydlige

15/6

at undersøge

til

- 15/7

1991

sælbestanden.

§ 34.
Der

fremlagdes

skrivelse

for Saltholmsejerlauget,

A.C.

af 23.

Petersen,

maj

til

1991

nævnet

fra
med

formanden
sålydende

indhold:
"Vedrørende

e
e
e

Ejerlaugets

vegne
Såfremt

ønskede
søgte,
vil

tilladelse
idet

denne

motorbåd.
mod
være

ansøgning

fremsætte

følgende

Fredningsnævnet
vil

bemærkes,

tælling

bedre

kunne

Der

i det

tilfælde

færdsel
nærmest

intet

at da der

i sælreservatet

ApS.

skal

jeg

hermed

på

at give

den

mod

an-

bemærkninger:
finder

Ejerlauget

dog

vil

fra Danbiu

det
have

ikke

med

skulle

og tællerne

at indvende

kommer

gennemføres
kun

nødvendigt

vil

sæler
base

under

på selve

fra en

dispenseres
hele

det

øen,

forankret

fra

forbudet

operationen

sælerne.
Ejerlauget

overvejelserne."

foreslår

derfor,

at Nævnet

tager

dette

med

i

l:

I

Endvidere
Danbiu

net,

ApS

til

fremlagdes

skrivelse

af 14.

nævnet

med

sålydende

indhold:

"I henhold

til

skrivelse

af 29/5

sender

vi hermed

begrundelse

for

juni

1991

1991

fra

fra Fredningsnæv-

nødvendigheden

af ophold

på

land.
Sælerne
Brokfuglebugten
være

muligt

vil

(SV)

til

Store
hele

navigerbart

vil

sælerne

blive

teleskop-kikkert
med

landfast

e
e

e

i land

fra

være

derfor

ved
vil

en opankret

vanskeligt

land
det

båd.

fra

ikke

Da områ-

at flytte

båden.

af motorlyden.
afhængig
med

af observationer

telelinse,

i ovennævnte

diskret

overskue

sælerne

udenproblemer.

dette

gennem

kan

kun

gen-

mener

vi det

er nødvendigt

hele

mindst
For

at overnatte

området

muligt

og for

at foretage
tæt

ved

vil

vi benytte
at kunne

døgnrytme

sælerne.

en kajak

navigere

og

observationer

Vi vil

benytte

et

tomandstelt."
Det

nets

(V),

tæt

stativ.

at kunne

er det nødvendigt
lavt

det

meget

landadgang.

for at skræmme

komme

området

er helt

begrundelse

For
både

sækkerev

og fotografering

Med
at have

på stenene

skræmt

Undersøgelsen

nemføres

sig

at overskue

det er svært
Desuden

opholder

politisk

bemærkes,
valgte

at sagen

medlemmer,

har

der

været

sendt

anbefaler

til

høring

at andragendet

hos

næv-

imøde-

kommes.
Der
skreuet

meddeles

i skrivelse
Af hensyn

stk.

4 tilføjes

kommunalbestyrelsen

det,

herefter

af 14.
til

juni

1991

fra

bestemmelsen

at nævnets
kan

tilladelse

det

ansøgte

for

som be-

andrageren.

i naturfredningslovens

afgørelse

indbringes

til

foruden

§ 58

af andrageren~og

Overfredningsnævnet

af:

I

..

Miljøministeren
institutioner,
er 4 uger
ladeisen

og Amtsrådet
§fr.

kan

Sagen

anerkendte

af nærværnede

udnyttes

før

udløbet

foreninger

§ 8, ~

naturfredningslovens

fra modtagelsen
ikke

samt

udskrift,

og

klagefristen
og ~

til-

af klagefristen.

sluttet.

I. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

formand.

bekræftes:
den

20.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

•e
e

Iftu

juni

1991.

~~~ld~?rt:e~U--civilaommer
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U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
/

NÆVNET

FOR KØBENHAVNS

Ar 1991
for

Københavns

F.S.

FOR

den

30.

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

august

foretoges

for Fredningsnævnet

amtsrådskreds:

120/1991:

Ansøgning
slagning

om tilladelse
på Saltholm

og l. september

§
Der
l)

skrivelse
klub

2)

•
•

Arne

Sørensen
4) skrivelse
ompegede
havns

af 8. august

af 20.

C. Petersen

3) skrivelse

1991

amt

til

august

SALTHOLM.

fra

roklubben

1991

fra

E.K.

Danske

Hansen,

formanden

Studenters

til

Ro-

nævnet.

for Saltholmsejerlauget,

nævnet •
1991

fra

nævnet

til statsskovrider

1991

fra

nævnet

til det

K. Waage

påtegning.

af 26.august
medlem

1991-på

31.

34.

Michael

august

af 9. august
med

den

telt-

fremlagdes:

- instruktionsrochef

skrivelse

til

af nævnet,

udpegede

medlem

arkitekt
af

Torben

nævnet,

af Tårnby

Jensen,

Jørgen

kommune

og det

Osterkruger

af Køben-

med

påteg-

ninger.
Saltholmsejerlaugets

formand

"Som

skrivelse

har

tilskrevet

nævnet

så-,

ledes:

ansøgning

svar

fra Roklubben

på Nævnets
Studenternes

Roklub

af 16/8
kan

d.å.

jeg herved

vedrørende
på Ejer-

laugets

vegne

meddele,

at indvende

mod

ning,

Ejerlaugets

under

~illadelse

det

til

idet

der

samt

at man

sted.

Især

at der

ansøgte,

på dette
ikke
ikke

sted
kan

Sagen

kan

til det

side

officielle

undtagelsesvis
på et egnet

eller

er så kortvarigt.

fredblev

sted

af Ejerlaugets

sæler

er noget

ved

givet
"Tippen",

opsynsmand,

fugle

på dette

"

har-a±~kuleret.
medlemer

har

ikke

ønsket

at meddele

dispen-

ansøgte.
af nævnets

medlemmer

har

efter

omstændigheder

ansøgningen.
Der

efter

før den

opsyn

hverken

opholdet

Et flertal
imødekommet

der

fredning,

føres

Et af nævnets
sation

fra Ejerlaugets

arrangementer

genere

når

idet

egen

lignende

ikke

vil

flertallets

være

at meddele

dispensation

til

det

afgørelse.

Sagen

sluttet.

I. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

Fredningsnævo&: for Kø!Jenhavns amtsrb.dskred' '
Ge'jtofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

- formand.

bekræftes:
den

30.august

1991.

~~0!{-/1~'
,

I. LI_"-'
, !'V:~le-J~rg son

ansøgte

J REG. HR.

j)73CJ

.00

U D S K R I F T
A F

84-0.".. Og"'om..
_
Iv.- 'I:tfJ&f I

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1991
for Københavns
F.S.

FOR

KØBENHAVNS

den

FREDNINGS-

a~~~

3 St."

2. september

Ilt/se"

~ 1991

AMTSRADSKREDS.

foretoges

for Fredningsnævnet

amtsrådskreds:

116/1991:

Ansøgning
ning

om tilladelse

på Saltholm

8. september

til

teltslag-

i week-enden

7. og

1991.

§ 34.
Der
l) skrivelse
tører

af 6. august

til

af 8.august

e

fra Experimenterende

Danske

Radioama-

1991

fra

formanden

1991

fra

nævnet

for Saltholmsejerlauget,

C. Petersen.

3) skrivelse

e
e

1991

nævnet.

2) skrivelse
Arne

fremlagdes:

af 9.august

udpegede

medlem

benhavns

amt

af nævnet,

udpegede

til

det

arkitekt~orben

medlem

af Tårnby

Jensen,

af nævnet,

Jørgen

fra nævnet

til

kommune

og det

af Kø-

Osterkruger

med

påtegninger.
4) skrivelse
medlemmer

af 26.
med

august

1991

de ovenfor

nævnbe

påtegninger.
Saltholmsejerlaugets

formand

har

tilskrevet

nævnet

således:
"Ejerlauget
teltslagning

på Saltholm.

har

modtaget

Vi skal

derfor

medfølgende'snsøgning
overfor

Fredningsnævnet

om

fremsætte

følgende

bemærkninger:

Opholdet

og dermed

Telbenes

formål

teltslagningen

vil

blive

meget

kortvarig.

teriel

mod

man

før i tiden
derfra

manden

net

har

giver

kan

er det

sted,

undtagelsesvis

gav

forstyrre,

størst

den

hverken

har

derfor

til

e
e

ma-

under

egen

til

teltslagning,

fugle,

ligesom

fredda

opsyns-

opholdet.

intet

at indvende,

såfremt

Næv-

har

cirkuleret.
medlemmer

har

ikke

ønsket

at meddele

ansøgte.
af nævnets

medlemmer

har

efter

omstændig-

ansøgningen.

Der

tit

kostbart

tilladelse."

det

imødekommet

flertallets

eller

Ejerlauget

Et flertal

efter

sæler

at følge

ønskede

Ejerlauget

tilladelse

for

Et af nævnets

hederne

hvor

mulighed

Sagen

dispensation

at beskytte

vejrliget.
Stedet

ning

er primært

vil

være

at meddele

dispensation

til

det

afgørelse.
Sagen

sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
civildommer

- formand.

I

Udskriftens

rigtighed

Fredningsnævnet for Københavns amtSrddSKred,~

bekræftes:
den

2. september

1991.

Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

~lu'f1Jl~
l. Heide-Jørge/en
civildommer

ansøgte

Fredningsnævnet
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Danish

Hydraulic

LICengineering
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Agern Alle 5
2970 Hørsholm

F

'ti

206/92

Ved skrivelse af 12. oktober 1992, senere korrigeret ved telefaxskrivelse af 14. oktober 1992, har selskabet ansøgt om nævnets
dispensation til opstilling af 1 vibrationsmålestation
på sydspidsen af Saltholm.
Det fremgår af ansøgningen,
at vibrationsmålestationen
med andre
stationer skal registrere sprængninger
i forbindelse med prøvegravninger i Øresund til den faste forbindelse over Øresund.

•

Det fremgår endvidere, at vibrationsmåleudstyret
består af et
jordspyd, der bankes ca. 60 cm ned i jorden og betjenes af en
mand, der under de påtænkte 2 - 4 sprængninger
vil opholde sig 3
- 4 timer ad gangen på Saltholm .
På en medfølgende

kortskitse

er anført,

hvor vibrationsmålingerne

ønskes foretaget.
Under henvisning hertil meddeles det, at jeg som formand for nævnet, uanset at Saltholm er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 27. december 1983, ikke har indvendinger
mod opstilling
af vibrationsmåleudstyr
som angivet. Under hensyn til det angivne formål, indgrebets omfang og dets hastende karakter, vil der
ikke blive foretaget egentlig nævnsbehandling.

Jørgensen
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•
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F 209/1992

•

Ved skrivelse af ~1. oktober 1992 har kommunen ansøgt om nævnets
dispensation
til at 8 - 10 personer fra helikopter
landsættes
en
,
enkelt dag i november måned forskellige
steder på Saltholm.
Om baggrunden

for ansøgningen

er nærmere

anført:

"I forbindelse
med planlægningen
af katastrofeberedskabet
for
Københavns
Lufthavn, Kastrup, er det pålagt en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter
fra politi, brandvæsen,
Falck,
sygehusvæsenet
og Københavns
Lufthavn at udarbejde detaljerede
beredskabsplaner
for flyhavarier
i Københavns
Lufthavn, Kastrup,
og de omliggende
områder på vand og land, herunder Saltholm.
Adgangen til Saltholm er besværliggjort
af lavvandede
områder med
store sten, hvorfor man i beredskabsplanen
har indgået en assistanceaftale
med DSØ's Svævebåde til transport af redningsmandskab, -udstyr og transport
af forulykkede
personer.
Af hensyn til redningsmandskabets
transportmuligheder
på Sa.ltholm, er det derfor af største vigtighed,
at der bliver foretaget
en rekognoscering
Det bemærkes,
27. december

.

C1
Ju 327·3

at Saltholm

øen."
ved Overfredningsnævnets

1983, er fredet.

. ~ :, 1~cC

\'lII(I-oo':!.

på selve

I

kendelse

af

Det meddeles herved, at jeg som formand for nævnet, uanset den
tinglyste fredning, ikke har indvendinger
mod den ansøgte adgang
til de fredede områder. Under hensyn til det angivne formål, indgrebets omfang og det hastende tidspunkt for adgang til områderne, vil der ikke blive foretaget egentlig nævnsbehandling.

Flemming
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Jørgensen
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F 205/1992

..

Ved skrivelse modtaget den 30. september 1992 har De ansøgt om
nævnets tilladelse til etablering af 2 opmålingspunkter
på Saltholm. Opmålingspunkterne
skal tjene til at opnå den nødvendige
nøjagtighed til den fysiske stedfæstelse af den faste forbindelse
over Øresund .
Saltholm er fredet
cember 1983.

ved Overfredningsnævnets

afgørelse

af 27. de-

Af ansøgningen med bilag fremgår den omtrentlige
beliggenhed af
opmålingspunkterne,
et på Saltholm batteri og et på den sydlige
ende af Saltholm.
Endvidere fremgår, at punkterne ønskes etableret
hvori der kan opstilles landmålingsudstyr.
I ansøgningen

er iøvrigt

nærmere

som postamenter,

anført:

"For det sydligste punkt forudses etableringen
af postamentet
ske ved håndgravning
af det hul, hvori postamentet
støbes.
For punktet på Saltholm Batteri vil postamentet
rekte fast på en egnet betonkonstruktion.

Ju 327 3

blive

at

støbt di-

Ved etableringen

vil der ske traktorkørsel

til punkterne.

Benyttelsen af punkterne vil ske ved at landm~lingsudstyr
opstilles på postamenttoppen.
Udstyret vil blive betjent af 1 - 2 personer; det er maksimalt 0,5 m højt, og det udsender
eller er p~ anden måde belastende for miljøet.

ikke støj

Det er vanskeligt at opgøre den fremtidige benyttelse af punkterne eksakt. Det første ~r efter punkternes etablering vil punkterne blive benyttet 2 - 4 perioder hver af omkring en uges varighed. Herefter vil benyttelsen
afhænge af projektets fremskriden.
Efter projektets færdiggørelse
vil punkterne muligvis ønskes anvendt i forbindelse med diverse kontrol- og deformationsm~linger
af bygværkerne. Såfremt de ikke ønskes anvendt
fjernes punkterne, 'og det oprindelige
udseende

til dette form~l,
reetableres."

I skrivelse af 26. oktober 1992 har Københavns Amt, Teknisk Forvaltning bemærket, at amtet ingen bemærkninger har til det ansøgte, men det tilføjes, at det sydlige opmålingspunkt
er beliggende i et område omfattet af vildtreservatbekendtgørelsen.
Om fredningens
anført i § 1:

formål

er i Overfredningsnævnets

afgørelse

nærmere

Fredningens hovedformål er at opretholde områdets funktion som
et raste- og yngleområde for vandfugle. Fredningen tilsigter
tillige at bevare de botaniske,
kulturhistoriske
og landskabelige værdier, der er knyttet til omr~det.
Om adgang

til og færdsel

på Saltholm

er i afgøreIsens

§

4 anført:

Landgang m~ kun ske fra Barakkebroen.
Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod øst må færdsel kun foregå i perioden 16.
juli til 31. marts. På den sydligste del af øen syd for en linie
fra Post- og Telegrafvæsenets
forstærkerstation
til Jernbaneklap, m~ der ikke foreg~

•

færdsel .

Nævnet

udtaler:

Under hensyn til karakteren af det ansøgte og indgrebets omfang
findes det ansøgte ikke at stride således mod fredningens
formål,
at det ikke bør imødekommes.

§ 50, stk. 1 tillades

I medfør af Naturbeskyttelseslavens
derfor etableret opmålingspunkter

som ansøgt.

Af hensyn

der
til om-

rådets funktion som et raste- og yngleområde for vandfugle tillades det sydlige opmålingspunkt
med deraf følgende færdsel ikke
benyttet i perioden fra 31. marts til 16. juli.
Det tilføjes, at uopsætlig benyttelse af det sydlige
punkt i yngletiden herefter k~æver nævnets særskilte

opmålingstilladelse.

Tilladelsen bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden
jfr. Naturbeskyttelseslavens
§ 50 jfr. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet,
Slotsrnarken
2970 Hørsholm af ansøgeren og forskellige myndigheder.

3 år

15,

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen udløber en
lørdag/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,
med mindre

klagemyndigheden

bestemmer

,ø-II-#ft,..

andet.

~m;;
Osterkruger

~

UdskriftenS rigtighed bekræftes.
'Dom~~i
Ringst~d,den
.

1-

•

c- /
I

:

L

i'

/I~v

r

I/t~

i

omsen

oass.

•
_

•

Fredningsnævnet

\

tor København

REG. NR.

r;J70f) rO Q

DOMMERE~ I RINGSTED
Bøllingsvej

Modtaaet I

8. Postbox 54.4100 Ringsted.

Skov-

cg, ::;,'
,'vre/sen

24.11.92

Telefon 53 61 2266. Telefax 53 61 2216.
•

Girokonto

2 5 NOV. 1992

6 01 4887.

Tårnby

Kommune

Brandvæsenet
Amager
2770

Landevej

76

Kastrup

F 209a/1992

•

Ved

skrivelse

dispensation

af 19.
til

landgang

varighed

af ca.

Saltholm

er fredet

cember

holdes

kommunen
den

ansøgt

om nævnets

8. december

1992

i en

1 time.

ved

Overfredningsnævnets

er nærmere

anført,
for

og de om liggende

Saltholm

vil

kendelse

blive

Formålet

landsat

med

øvelsen

at se de virkelige

til

af kortere

ansøges

flyulykker

af 27.

på vegne

i Københavns

Tirsdag,

i fuld

transport

blive

at der

områder.

en beredskabsøvelse

og efterfølgende
ikke

har

på ,Saltholm,

katastrofeberedskabet

Kastrup

•

1992

de-

1983.

I skrivelsen
for

november

skala

Saltholm
varighed

den

Ledelsen
lufthavn,

8. december

med

pakning

med

svævebåd.

(ca.

1 time),

af-

af materiel
Opholdet
og der

på

vil

materiel.
er primært,

at give

arbejdsbetingelser

mandskabet

ved

mulighed

et eventuelt

uheld

for
på

Saltholm.
Det

meddeles

tinglyste
til

Ju

327·3

fredning,

de fredede

11

herved,

at jeg
ikke

områder.

har

som

formand

indvendinger

for

nævnet,

mod

den

uanset
ansøgte

den
adgang

Under hensyn til det angivne formål, indgrebets omfang og det
snarlige tidspunkt for adgangen til området, vil der ikke blive
foretaget

egentlig

nævnsbehandling.

er taget stilat der ikke ved foranstående
tilladelse er fornøden
til belin g til, om Saltholmejerlaugets
redskabsøvelsens
afholdelse .
Det bemærkes

•

•

.
'

hertil,

('

REG.NI.
FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860
Søborg

FOR KØBENHAVN
Gladsaxe, den 24/06-93
FRS nr. 21/93 KP

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 661048

Danmarks Miljøundersøgelser
Flora- og Faunaøkologi
Kalø
Grenåvej 12
8410 Rønde

•

Vedrørende

ansøgning

om tilladelse

ning af fugle og pattedyr
Ved skrivelse
ser anført:

.

af 29. april

....

::'~::'_":~r ~.~,
''7~/sen

til at foretage

overvåg-

på Saltholm.
1993 har Danmarks

Miljøundersøgel-

"I forbindelse med arbejdet på den faste Øresundsforbindelse skal der gennemføres et større overvågningsprogram
af miljøet i Øresund. Danmarks Miljøundersøgelser
skal
som led heri udføre overvågning af fugle og pattedyr.
Væsentlige dele af dette program er koncentreret omkring
Saltholm, hvor risikoen for negative effekter er størst.
For at gennemføre programmet har DMU brug for tilladelse
til at færdes på saltholm i forbindelse med følgende:

•

~

I2.1 '/1-

1)

Monitering af ynglende ederfugle på 6 transekter
over Saltholm. Disse transekter
forventes udlagt
på tværs af øen (i retning øst-vest) med 2 på øens
nordlige del, 2 på midten og 2 på øens sydlige
del. Arbejdet vil bestå i, at en kæde på 4 - 5 observatører gennemgår hver transekt
1 gang. Afhængig af resultaterne
kan der blive tale om en ekstra gennemgang
efter yngletidens
afslutning med
henblik på at afgøre antallet af klækkede reder.
Selve optællingen udføres mellem 1. og 10.maj.

2)

optællingen
af rastende vandfugle
omkring øen i
træktiden. Der ønskes gennemført 1 ugentlig optælling langs øens kyst, - fra land - i perioden
1.3.-15.4. og 1.7. til 1.11.

3)

opstilling af to observationstårne
på øenlj kyst.
Disse tårne er teknisk set skjul (2x2x1 m ), der
monteres på ben, så de løftes 2-3 meter over terrænet. Tårnene ønskes opstillet på øens øst og
syd- eller sydvestkyst,
men den nøjagtige placering er endnu ikke fastlagt, Fra disse tårne skal

002.

t

J

,<O

Q73C),CO

-

2 -

gennemføres
observationer
fødeudnyttelse og effekter

af fuglenes fordeling,
af forstyrrelser.

ønsker at opstille tårne er,
Grunden til at DMU
at observatører
kan opholde sig i disse i flere
døgn ad gangen, uden at fuglene mærker, at der er
mennesker i området.
Såfremt fuglene ændrer fordeling i anlægsperioden,
kan der blive tale om ændringer i tårnenens placering.
4)

Eventuelt opstilling af eet eller to improviserede
skjul (camuflerede), såfremt dækningen fra tårnene
viser sig utilstrækkelig.

Undersøgelserne
ønskes påbegyndt
i begyndelsen
af maj
1993 og fortsat årligt i anlægsperioden.
Det skal fremhæves, at de gennemføres af professionelle
observatører
med stor erfaring i dette arbejde, og at forstyrrelserne
vil blive holdt på et absolut minimum.
Resultaternes
værdi afhænger således af, at fuglene ikke forstyrres.
Afhængig af resultaterne af de indledende undersøgelser
i 1993 kan der blive tale om justeringer i programmet."
Københavns

Amt har ~ed skrivelse

amtet kan anbefale,

at der meddeles

tion fra den tinglyste
Amtet har herudover
ke

finder

det

ningskendelsen

•

oplyst,

,

for

til det undersøgte.

søge

om dispensation
det

i ansøgerens

fra

ikfred-

skrivelse

program .

meddeler

lov om naturbeskyttelse

herved
§

og skjul som nævnt under
at de opstillede

at

at

dispensa-

at Amtet som tilsynsmyndighed

at gen~emføre

punkt 1 og 2 anførte

den nødvendige

fredningskendelse

nødvendigt

Fredningsnævnet

af 11. maj 1993 meddelt,

i enighed

dispensation

50, stk. 1, til opstilling
punkt

tårne m.v.

3 og 4 under

nedtages

efter

af tårne

forudsætning

af,

ved anlægsperiodens

ud-

løb.
Kopi af nærværende
styreIsen

skrivelse

og Danmarks

er fremsendt

Naturfredningsforening

4 uger fra den nærværende

afgørelse

nærværende

over afgørelsen

skyttelse

fredningsnævn,
§

til Skov- og Natur-

86 og § 87.

m.fl.,

er modtaget

der inden

kan klage til

jf. lov om naturbe-

•

-

Tilladelsen

må i henhold

klagefristen

I henhold

3

-

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes

udløbet.

til naturbeskyttelselovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§ 50, stk. 1, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

1am~.(P~

Hans Chr. Poulsen
formand

•

før

... .

inden

Modtaget l
Naturstyrelsen

Skov.. og

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

JUL! 1993
REG. HR. -2.9 7?::;2~()O

FOR KØBENHAVN

Gladsaxe, den 7.7.1993
FRS nr. 23/1993 BH

Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København ø,-

Vedr. ansøgning
teltplads.

Den 23. maj

om overnatning

1993 ansøgte

på Saltholm

Danske

delse til overnatning

på Saltholm:

"Undertegnede

M.H.

Danske

Karen

Studenters

dispensation

for overnatning

som ansvarlig

inriggere

dag morgen

(alternativ

en nat

dvs.

lørdag

Roklub

er

hermed

ansøge

om

i
en

for Saltholm:
om muligheden

for seks personer

at jeg kommer

aften og forlader

dato:

om tilla-

motionsrochef

for turen - ansøge

på Saltholm

19. og 20. juni,

to toåres

vil

der

fra fredningsbestemmelserne

Jeg vil gernemellem

Studenters

Madsen,

Roklub,

på anvist

roende

natten

til øen i

øen tidligt

d. 3.-4. juli, hvis

søn-

ansøgnings-

fristen er for kort) .

Formålet

med turen er at opleve den enestående

holm i forbindelse

med en rotur Amager

natur på Salt-

rundt.

"
Ansøgeren
formand,

har efter det oplyste
Arne Pedersen,

anvise en teltplads,

at han kunne

ville være

i forhold til fugle-,

dyre-

og panteliv

på øen. Ansøgeren

endvidere

at der ville blive optrådt

eili0illiillswnet
> Jlmv- og Naturstyre1sen

l'l.\\ /, - 001. \

\9

have oplyst,

overnatning

garanteret,

for naturen,

ger og begrænsninger,

f\kt .,,-

der skulle

ejerlaugs-

hvorpå

og med respekt

J.nr. SN

talt med Saltholms

forsvarlig
har

hensynsfuldt

og at de ville følge de anvisnin-

der ville blive pålagt

dem.

- 2 Københavns

Amt har den

at bemærke

mod det ansøgte.

Tårnby

Kommune

8. juni

har i skrivelse

fredningsnævnet

den 22. juni

der forudsætning

1993 udtalt,

at de intet har

af 17. juni 1993, modtaget
1993, anbefalet

ansøgningen

af, at der tages det fornødne

hensyn

af
un-

til dy-

relivet.
Det hedder

i Overfredningsnævnets

1983 om fredning

af øen Saltholm

afgørelse

af

med omliggende

27. december
småøer:

"
Fredningens

formål.

Fredningens

formål

er at opretholde

som et raste- og yngleområde
gen tilsigter
historiske

tillige

områdets

for vandfugle.

funktion
Frednin-

at bevare de botaniske,

og landskabelige

værdier,

kultur-

der er knyttet

til området.

Der

må

kun

nødvendigt
Der

må

opføres

etableres

end bygninger.

ler

de tjener

lossepladser.

ningen

hvis

faste

bebyggelsen

konstruktioner

må der ikke anbringes

landbrugsdriften),

skydebaner,
Der må heller

må ikke finde

foretage

"

andre

Eksempelvis

etableres

teltning

bebyggelse,

er

et

led i landbrugsdriften.

ikke

(medmindre

ny

anlægs-

tårne

og

vindmøller,

og master

motorbaner ,oplagspladser
ikke anbringes

sted. Ejerlauget
og byggearbejder

anlæg

eller

campingvogne,

må dog uanset

el-

og

fred-

på Barakkebroen.

- 3 -

Fredningsnævnet

udtaler:

Under henvisning

til det i fredningsbestemmelserne

førte, finder fredningsnævnet

Kopi af nærværende
styreIsen
4 uger

skrivelse

og Danmarks

turbeskyttelse

fredningsnævn
§

er fremsendt
afgørelse
over

det ansøgte.

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening

fra den dag nærværnde

til nærværende

ikke at kunne tillade

for Saltholm

m.fl.,

der inden

er modtaget

kan klage

afgørelsen

jf.

lov om na-

86 og § 87.

1i~~_CP~

Hans Chr. Poulsen
formand.

Fremsendes

til Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet

for København,

til orientering.

den 7. juli 1993.

:~~~~/~u;
Birgit Hovej
oass.

~

an-

02732.00

e·
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00
Dispensationer

•

i perioden:

14-01-1994 - 09-09-2003

.)

REb.liR. 2-13~. 00
FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN
Gladsaxe, den 14/1-94
FRS 47/93 KP

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 661048

Tårnby kommune
Teknisk

forvaltning

Administrationsafdelingen
Amager

Landevej

76

2770 Kastrup

Vedrørende

sag

nr.

15689A

ansøgning

til opstilling

af radiomast

Ved skrivelse

af 18. august

ning,

1993 fremsendte
en

1993 fra KTAS, bygningstjenesten,
høj,

menter

i nærheden

på den

nordvestlige

oplyst,

at masten

telekommunikation
kommende

fritstående

af den

af

ønskedes
til og

tilladelse

Teknisk

ansøgning

af

om tilladelse
radiokædemast

eksisterende

del

om

på Saltholm.

administrationsafdelingen,

af en 20 meter

fra KTAS

21.

juli

til opførelse
på betonfunda-

materialeskursbygning

Saltholm.

opført

forvalt-

Det

blev

i skrivelsen

for at sikre den nødvendige

fra Saltholm

i forbindelse

med

den

Øresundsforbindelse.

(A
~

Skov-

og Naturstyrelsen

gust 1993 ansøgningen
at styrelsen

intet

fremsendte

ved

skrivelse

til fredningsnævnet,

havde

at

indvende

af

23. au-

idet det oplystes,

mod

opstilling

af ma-

sten.
Fredningsnævnet

anmodede

Københavns

om

svarede

amt

en

ved skrivelse

stændighederne,

ved

ud1;:alelse over
af 15. november

da radiokædemasten

af telefonforbindelsen

om

fredning

af Saltholm

med

af

3. september

ansøgningen,

og

1993
amtet

1993, at man efter

om-

er til brug for en sikring

til Saltholm,

I § 2, i Overfredningsnævnets
_

skrivelse

anbefalede

kendelse
oml iggende

det ansøgte.

af 27. december
øer

er blandt

1983
andet

- 2 -

anført:
liDer må ikke etableres andre faste konstruktioner
og anlæg
end bygninger. Eksempelvis må der ikke anbringes vindmøller
(med mindre de tjener landbrugsdriften),
tårne og master eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser .... Ejerlauget må dog uanset fredningen foretage anlægs- og byggearbejder på Barakkebroen."
Af ansøgningen
holms

e

ejerlaug

fra KTAS

har meddelt

ningen.

Fredningsnævnet

tiltrådt

ansøgningen.

på

fredningsnævnets

19. november

af

21. juli
fuldmagt

forudsætter

foranledning

1993 oplyst

1993

fremgår,

til indgivelse
derfor,

har

KTAS

at Saltaf ansøg-

at ejerlauget

ved

skrivelse

har

af

følgende:

II

1)

Radiokædemasten

skal stå der permanent.

2)

på nuværende tidspunkt er det meningen,
stående fast på adressen.

at masten

skal blive

3)

Masten skal være placeret på Saltholm, og have den pågældende
højde for at undgå afbrydelser af telefontrafikken,
når der
sejler skibe mellem Saltholm og København.
4)

Det eneste alternativ til en radiokæde er et søkabel. Prisen
for et søkabel vil være ca. 4.000.000 kr. incl. stationsudstyr . Prisen for en komplet radiokædeløsning
vil være ca.
500.000 kr. afhængig af det anvendte udstyr. Radiokædeløsningen kan kun anvendes med en mast på Saltholm. Ud over anlægsudgifterne til et søkabel, vil der også være andre ulemper
forbundet med denne løsning. Således kan søkablet ikke pløjes
ned i havbunden p.g.a. dens opbygning, hvilket i høj grad vil
øge risikoen for kabelbrud. Et kabelbrud vil dels tage lang
tid at få repareret, dels vil det være en yderst bekostelig
affære. I mellemtiden vil alt telefontrafik til Saltholm være
afbrudt. Er der til gengæld fejl på radiokæden, vil den væsentligt hurtigere kunne rettes, og dermed være til mindre
gene for beboerne på Saltholm."

på baggrund
ved

af det ovenanførte

i enighed

kendelse

dispensation

af 27. december

naturbeskyttelse

§

fra
1983,

meddeler
§

2,

fredningsnævnet

i Overfredningsnævnets

idet der

i medfør

50, stk. 1, gives tilladelse

af den ansøgte mast.

her-

af

lov om

til opførelse

..

.
'

- 3 -

Kopi af nærværende
styrelsen
4 uger,

skrivelse

og Danmarks
fra

den

dag

klage til nærværende
naturbeskyttelse
Tilladelsen
klagefristen
eventuel
I henhold

§

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening
nærværende

afgørelse

fredningsnævn

m.fl.,
er

der inden

modtaget,

over afgørelsen

kan

jf. lov om

86 og § 87.

må i henhold
er

er fremsendt

til § 87, stk.

udløbet,

eller

før

3, ikke udnyttes
behandlingen

af

før
en

klage måtte være afsluttet.
til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

hvis

§

den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

~ rrllr(?4\
Hans Chr. Poulsen
formand

50, stk. 1, jf. § 66,
inden

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsoc

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborq

FOR KØBENHAVN

REG. N I\.
[) 1131..00.

Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 17/07-96
FRS 49/96 KP

Bio/consult as
Johs. Ewalds Vej 42-44
8230 ÅbyhØj

Vedr. dispensation
I

Skrivelse

af

DEMAC Group,
trol-

og

Øresund

14.

juni

1996

moniteringsprogram
ansøgt

om

Dispensationen

af vandarealerne
søges

for

i yderligere
endvidere

på Saltholm.
Bio/consult

as

på

vegne

og svenske myndigheders
den

faste

fra

de

forbindelse

gældende

samt bekendtgørelse
omkring

månederne

i en 4 års periode

Det fremgår

for

dispensation

på Saltholm

1993 om fredning

en udvidelse

har

som led i de danske

færdselsforbud

og april

fra adgangsforbud

regler

konover
om

af 20. august

Saltholm.

juni,

september/oktober

og frem til år 2000, mUligvis

med

2 år.

af ansøgningen:

"

For at kunne gennemføre
undersøgelserne
er mandskab fra
henholdsvis GEUS og Bio/consults
as afhængig af at kunne
færdes i kystzonen på Saltholm.
I forbindelse med udførelsen af de kystmorfologiske
undersøgelser, der forestås af GEUS, vil der blive anvendt et
større skib liggende i Øresund som basis. Fra dette skib
og ind til Saltholm foregår transporten med gummibåd, således der kan sejles direkte i positionerne for de 15 profiler, der skal måles op. Der vil ikke være behov for at
færdes på tværs af øen. De kystmorfologiske
undersøgelser
begrænser sig til juni måned med mindre end 5 dage hvert
år.
Profilopmålingen
finder langt overvejende
sted uden for
kystlinien.
Indenfor kystlinien
vil færdsel derfor være
begrænset til de nærmeste ca. 25 meter af kystzonen, og
fortrinsvis i selve profillinien.
I forbindelse med udførelsen af de biologiske undersøgelser, som bl.a. skal kortlægge den submerse vegetation og

AO

f.\"T

\ <1'\ Co - \ 'J- \ \

I
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bundfaunaen i området omkring Saltholm, vil det være nødvendigt, i mindre omfang at kunne benytte de første ca. 5
m af kystzonen som basis for prøvetagningen langs 6 transekter og 7 transekter ved henholdsvis vegetationsundersøgelsen og bundfaunaundersøgelsen. Der vil, som ved de
kystmorfologiske undesøgelser, ikke være behov for færdsel
på tværs af øen. Undesøgelserne foretages fra gummibåd, og
i forbindelse med bundfaunaundersøgelsen vil et større
skib liggende i Øresund fungere som basis.
vegetationsundersøgelserne begrænser sig hvert år til
mindre end 14 dage i august, mens bundfaunaundersøgelserne
hvert år begrænser
sig til mindre
end 3 uger i
september/oktober samt ca. luge i april.
SEMAC er naturligvis bekendt med det rige fugleliv på
Saltholm, og vort mandskab vil i deres færdsel på øen og
ved transport til og fra øen tage de nødvendige hensyn.

"
Saltholm er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27.
december 1983 om fredning af øen med omliggende småøer.
Det fremgår af fredningen:

"

~

Adgang til oq færdsel på Saltholm.
Landgang må kun ske fra Barakbroen.

•

Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod øst
må færdsel kun foregå i perioden fra 16. juli til 31.
marts. Linien er vist på fredningskortet .
på den sydligste del af øen syd for en linie fra
post- og telegrafvæsenets forstærkerstation til Jernbaneklap må der ikke foregå færdsel. Linien er vist
på fredningskortet.
Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for medlemmerne
af ejerlauget og heller ikke for adgang og færdsel i
forbindelse med lufthavnens fuglebekæmpelse eller
post- og telegrafvæsenets arbejde på de eksisterende
anlæg på øen.
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder dernæst ikke for
nødvendig færdsel i forbindelse med landbrugsdriften
og heller ikke for jagtlejerne.

"
Herudover er området omfattet af bekendtgørelse af 20. august

- 3 -

1993 om fredning

af vandarealerne

Dansk ornitologisk

Forening

omkring

Saltholm.

har i skrivelse

af 17. juni 1996

udtalt:

"

DOF skal derfor henstille , at der gives dispensation til
gennemførelse
af de påkrævede
undersøgelser
på følgende
betingelser:
at landgang kun tillades i forbindelse med de kystmorfologiske undersøgelser
i juni måned,
at ophold på land gennemføres i perioder uden ekstreme
vejrforhold,
at ophold på land i perioden 1/4 - 31/7 ikke overstiger
1 time på hver lokalitet
at dispensationen
kan ændres eller tilbagekaldes,
hvis
der konstateres uforudsete problemer.

"
Københavns

amt har i skrivelse

af 26. juni 1996 vurderet:

" .....
at Bio/consult
undersøgelserne

kan gives dispensation
under forudsætning af,

at de kystmorfologiske
ges så sent på måneden

til

undersøgelser
som muligt,

at

gennemføre

i juni måned

læg-

at der ikke placeres målepunkter og tages fast ophold
på - og nær sandvolde/småøer,
hvor der forekommer ynglekolonier,
at undersøgelserne
i juni ikke gennemføres under ugunstige vejrforhold, hvor der er øget risiko for at æg og
unger går tabt, når forældrefuglene
på grund af forstyrrelserne vil være væk fra reden i længere tid,
at optællingerne
ningsaktiviteter,
på Saltholm.

koordineres
med de øvrige overvågsom DMU og Københavns amt gennemfører

"
Fredningsnævnet

meddeler

af Københavns
at landgang

amt anførte
på

en repræsentant

Saltholm

og

betingelser
ikke

fra Københavns

KOpi af nærværende
styreIsen

dispensation

skrivelse

Danmarks

finder

til det

ansøgte

på

samt på betingelse
sted uden

ledsagelse

de
af,
af

amts Naturafdeling.

er fremsendt

til Skov-

Naturfredningsforening

m. fl.

og NaturDer

kan

- 4 inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
til nærværende

fredningsnævn

turbeskyttelse

§

Tilladelsen
klagefristen

er modtaget,

over afgørelsen,

klages

jf. lov om na-

86 og § 87.

må i henhold
er udløbet,

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,
eller før behandlingen

før

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.
I henhold
stk.

til naturbeskyttelseslovens

2, bortfalder

tilladelsen,

hvis

§

den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

50, stk. 1, jf. § 66,
inden

MOdtage~u

$kov~ og Naturstyrels~:rt

•
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1,

2860 søborg
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Telefax 39 66 10 48

FRS 80/96 KP
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Københavns amt
Teknisk forvaltning
Fredningsfunktionen
Stationsparken 27
2600 Glostrup

..

Vedr.

j.nr. 8-70-53-03/03

juli 1996 vedrørende
I afgørelse
de danske
for den

og svenske

dende regler

myndigheders
over

om færdselsforbud

1993 om fredning

fredningsnævnet

kontrol-

den 17.

Øresund

dispensation

på Saltholm

BioConsult

som led i

og moniteringsprogram
fra de gæl-

samt bekendtgørelse

af vandarealerne

blev meddelt

meddelt

på Saltholm.

1996 meddelte

forbindelse

Dispensationen

af dispensation

færdselsforbud

af 17. juli

faste

20. august

ændring

omkring

af

Saltholm.

A/S på følgende

betingel-

ser:
at de kystmorfo~ogiske
sent på måneden

i juni måned

lægges

så

som muligt,

at der ikke placeres
nær sandvolde/småøer,
at undersøgelserne
vejrforhold,

undersøgelser

målepunkter

og tages fast ophold på - og

hvor der forekommer
i juni

ikke

gennemføres

hvor der er øget risiko

tabt, når forældrefuglene

ynglekolonier,
under

ugunstige

for, at æg og unger går

på grund af forstyrrelserne

vil væ-

re væk fra reden i længere tid,
at optællingerne
viteter,

som DMU og Københavns

at landgang

på Saltholm

en repræsentant

~cl 'b~

~~

koordineres

ikke

for Københavns

~ -\. G2.- '-l \ (c- c:JD L (

med de øvrige

overvågningsakti-

amt gennemfører
finder

sted uden

på Saltholm,
ledsagelse

Amts Naturafdeling.

af

- 2 ..

Københavns
august

amt, Teknisk

1996

til

på Saltholm

fredningsnævnet,

ved skrivelse

at betingelsen

ikke må finde sted uden ledsagelse

for Københavns
og amtet

forvaltning/meddelte

Amts

foreslog

at landgang

Naturafdeling,

derfor,

på Saltholm

ring af Københavns
Fredningsnævnet
ke kriterier

at denne

at

landgang

af en repræsentant

være

ressourcekrævende,

betingelse

ændredes

således,

ikke fandt sted uden forudgående

oriente-

amt.

anmodede

dette

kunne

om,

af 14.

Københavns

amt om at oplyse,

i så fald ville give tilladelse

under hvil-

efter

oriente-

ring.

•

Københavns

amt besvarede

respørgslen

ved skrivelse

af 25. september

1996 fo-

således:

" .....

Det kan i den anledning oplyses, at Københavns Amt, jævnfør
skrivelse af 26. juni 1996, anser færdsel/landgang
på Saltholms sydkyst og Svaneklapperne
i fuglenes yngletid
ca. 1.
april - ca. 15. juni for problematisk. Landgang i denne periode bør ikke tillades, uden at Københavns Amts Naturafdeling
forud har haft lejlighed til at vurdere effekten af aktiviteterne. på basis af en detaljeret
beskrivelse
udarbejdet
af
BioConsult,
hvor aktiviteternes
omfang og lokalisering
(med
kortbilag) er præcist angivet, vil Naturafdelingen
vurdere og
give meddelelse
om, hvorvidt landgang kan finde sted på det
pågældende tidspunkt,
og om det skal foregå med eller uden
ledsagelse af en medarbejder
fra Københavns Amts Naturafdeling.
Udenfor fuglenes yngletid er færdsel i området ikke i samme
grad problematisk. Tilladelse vil i den periode normalt kunne
gives, hvis Københavns Amts Naturafdeling forud orienteres om,
hvor og hvornår aktiviteterne
pågår. Naturafdelingen
vil om
nødvendigt kunne anvise hensigtsmæssige
færdselsmuligheder
i
området"
De første
nævnets

4 betingelser,

dispensation

Den sidste
sted uden

ledsagelse

ladelse

til

betingelse

ændres

om at landgang
af en repræsentant

således,

at færdes

for frednings-

på Saltholm

Amts

aktiviterne

fra

BioConsult

1. juli

Naturafdeling

pågår.

ikke må finde

for Københavns

at der meddeles

på Saltholm

af, at Københavns

om, hvor og hvornår

som vilkår

af 17. juli 1996, opretholdes.

betingelse,

turafdeling,

der er anført

til

Amts

A/S til-

15. marts

forud

Napå

orienteres

- 3 -

Fra 16. marts
på

Saltholm

til 30. juni tillades
på

forud har haft
ne. på basis

betingelse
lejlighed

af,

delelse

om,

tidspunkt,

landgang

kan

fra Københavns

måtte

give

finde

vurdere

sted

på

med eller uden

uden

af aktiviteteraf BioCon-

og lokalisering

Amts Naturafdeling.

tilladelse

Naturafdeling

udarbejdet

kan Naturafdelingen

og om det skal foregå

medarbejder
lingen

hvorvidt

omfang

A/S at færdes

Amts

effekten

beskrivelse,

sult A/S, hvor aktiviteternes
angivet,

at Københavns

til at vurdere

af en detaljeret

lag) er præcist

det BioConsult

ledsagelse

(med kortbiog give med-

det

pågældend~

ledsagelse

Såfremt

af en

Naturafde-

af en medarbejder,

skal den have oplyst navn på den eller de personer,

der skal have

landgang.
Kopi af nærværende

skrivelse

relsen

Naturfredningsforening

uger

og Danmarks

fra den dag, denne

klagenævnet
skyttelse
værende

over
§

afgørelse

afgørelsen.

87 indgives

fredningsnævn,

er fremsendt

til Skovm.fl.

er modtaget,

Klagen

skriftligt

skal
inden

der videresender

Der kan
klages

ifølge
fristens

inden

Hans Chr. Poulsen

4

til Natur-

lov om naturbeudløb

til nær-

den til Naturklagenævnet.

~ ~.rp~\
formand

og Natursty-

..
"

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDS VEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39693219
TELEFAX 39 661048

Gladsaxe, den 16/04-99
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Zoologisk Museum
Universitetsparken
2100
København ø

Vedrørende

.. Ved

15

adgang

skrivelse

til Saltholm .

af 15. marts

1999 har museet

til udførelse

af feltarbejde

og

Projektet

år

2000.

måger,

samt

blive mærket

mærkning

omkring

sætningen

museets

bibringe

lokale

trækbevægelser,

den

af Kastrup

værdi

for

viden

lufthavnen,

En minimal
kan bruges

i et

sildevil

sig til området

forstyrrelse

skal

deres mulige

som vil

blive

vil

ske

i forbin-

forskningspro-

Herudover

sildemågers

Resultaterne

er forud-

i forskningsøjemed.

og trækstrategi.

herunder

ForstyreIsesef-

internationalt

om Saltholms

lufthavn.

af

1999

sildemåger

indskrænke

at observationerne

trækruter

jektet

tre

og til og fra disse.

deltagelse

jekt om sildemågers

ligesom

på øen vil

for, at resultaterne

med

maj-juni

satellitsendere.

at være minimal.

oplyst,

i perioden

om tilladelse

feltopservationer

sildemåger,

at færdsel

er endvidere

delse

af

sildemågekolonierne

fekten skønnes

Det

indbefatter

med miniature

Det er oplyst,

på Saltholm

ansøgt

lokale

vil profærden

fouragering
således

orienteret

også

og

i nærhevære

om projektet

af
og

dets resultater.
Saltholm
cember
§1.

er fredet

1983.

I

ved Overfredningsnævnets

fredningen

er blandt

Fredningens

formål.

Fredningens

hovedformål

tl6-S1\j l ~~b-l~l\.\
2)

af 27. de-

andet bestemt:

er at opretholde

('-00 l

afgørelse

områdets

funktion

- 2

som et rastesigter

og yngleområde

tillige

landskabelige
§4

Adgang

at bevare
værdier/

for vandfugle.

de botaniske,

der er knyttet

Fredningen

til-

kulturhistoriske

og

til området.

til og færdsel på Saltholm.

Landgang

må kan ske fra Barakkebroen.

Syd for en linie langs hegnet
sel kun foregå

i perioden

fra Holmegård

mod øst må færd-

16. juli til 31. marts.

Linien

er

fra post-

og

vist på fredningskortet.
på den

sydligste

telegrafvæsenets
ikke foregå

del

af øen

forstærkerstation

færdsel.

Bestemmelserne

Linien

i stk.

ejerlauget

og heller

delse

lufthavnens

med

syd for en linie

Jernbaneklap

ikke

for adgang

fuglebekæmpelse

og

færdsel

eller

arbejder

på de eksisterende

Bestemmelserne

i stk. 2 og 3 gælder dernæst

i forbindelse

der

for medlemmerne

legrafvæsenets

dig færdsel

må

er vist på fredningskortet.

1 - 3 gælder
ikke

til

af

i forbin-

post-

og

te-

anlæg på øen.
ikke for nødven-

med landbrugsdriften

og heller

ik-

ke for jagtlejerne.
Personer,
..

der

på Saltholm,

ben. Dette er forbud gælder
Det pålægges
orientere/
hedens

ansøgte

må

ikke medføre

skydevå-

ikke de jagtberettigede.
efter

ved skiltning

aftale

med ejerlauget

om begrænsning

at

i offentlig-

færdselsret.

adgang

Kopi af denne
og Danmarks

hovedstadsrådet

f.eks.

Fredningsnævnet

e,

færdes

skal

herved

i enighed

meddele

dispensation

til

til øen.
skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

til Skov- og Naturstyrelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

den dag, denne afgørelse

er modtaget,

over

skal ifølge lov om naturbeskyttelse

afgørelsen.

Klagen

- 3 -

klages til Naturklagenævnet
§

87

'1'

e

indgives

skriftligt

ningsnævn,
Tilladelsen
klagefristen

inden

der videresender
må

l

henhold

er udløbet,

fristens

udløb

til

nærværende

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

§

87,

stk.

eller behandlingen

måtte være afsluttet.

~~~r?~~
Hans Chr. Poulsen
formand

3,

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage
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Gladsaxe, den 21/06-00
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!v1()dtaget i
3KOV ;):.-'Naturslyreisen

~ 1, JUi't\ 2Cn~
Zoologisk

Museum

Københavns

Universitet

Universitetsparken
2100

København

Vedrørende

•

15

0.

ansøgning

I skrivelser

af 15. og 22. marts

tion til opsætning
arealer

på

om dispensation

10 x

af et cirka
10 meter

fra Saltholmfredningen.

2000 har De ansøgt

om dispensa-

l meter højt trådhegn

i området

mellem

på l eller 2

Hollænderbrønden

og

Amagerskoven.
De har endvidere
rørende

om tilladelse

fugle på Saltholm.

tag ikke kræver
Saltholm

ansøgt

Fredningsnævnet

dispensation

"§ 2
Der

Arealernes
må

fra nedennævnte

er fredet ved Overfredningsnævnets

cember 1983. I fredningen

•

til yderligere

ikke

bygninger.

ved-

at disse

til-

fredningskendelse.
afgørelse

af 27. de-

andet bestemt:

drift.

etableres
Eksempelvis

mindre de tjener

er blandt

finder,

tiltag

andre
må

faste

der

konstruktioner

ikke

landbrugsdriften)

anbringes

anlæg

vindmøller

, tårne og master

opslagspladser

og

motorbaner,

Fredningsnævnet

har den 14. juni 2000 besigtiget

området.

Fredningsnævnet

meddeler

opsætning

højst l meter højt trådhegn
10 x 10 meter i området
perioden

indtil

o..e\. lq %-t~
QUb

tI

III

(hønsenet)

mellem

l. august

HXjl/

tilladelse

2001.

(med

eller etable-

res skydebaner,

herved

end

eller lossepladser."

til

på l - 2 arealer

Hollænderbrønden

af

et

på cirka

og Amagerskoven

i

- 2 Kopi af denne
og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

.. den dag, denne afgørelse
over afgørelsen.
indgives

Klagen

skriftligt

ningsnævn,

inden

der videresender

Tilladelsen

må

klagefristen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,
skal

i henhold

er udløbet,

til Skov- og Naturstyrelsen

ifølge

fristens

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

nærværende

§

87

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

eller

§

87,

stk.

3,

behandlingen

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

~~r.rt?~L'

Hans Chr. Poulsen
formand

•

stk.

l,

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt .

•

50,

j f.

§

66,

inden 3 år
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FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEfON 39 6932 19
TELEFAX 39661048

REt!..NI.
2'1- 3Z . 00
g.

den 12. februar 2001
FRS nr. 56100 - jm

Københavns amt
Teknisk Forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Vedr.

•

Opfyldning på Barakkebro Havn på matr.nr.
Saltholm 0, Kastrup, Tårnby kommune.
Deres j.nr. 9827114-1.

1 a

I skrivelse af 8. november 2000 har De fremsendt en ansøgning af 27. oktober 2 O O O fra Saltholmsejerlauget om
tilladelse til at oprense ca. 150 m3 tilskyllet sand i
den ca. 500 meter lange sejlrende til Barakkebro Havn,
idet vanddybden på 1,6 meter ikke overalt er til stede.
De har anbefalet ansøgningen under forudsætning af, at
Københavns amt som tilsynsmyndighed anviser en placering
af den oprensede sandmængde i umiddelbar tilknytning til
havnen.

•

Saltholm er fredet ved Overfredningskendelse af 27. december 1983, hvorefter der ikke må ske ændringer i terrænet.
Tårnby kommune har i skrivelse af 6. december 2000 anbefalet ansøgningen.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på den af Københavns amt stillede betingelse.

~e

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og NaturstyreIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl.
Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives
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FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVN

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

REG.NR. 2+32~oo
Gladsaxe, den 18. april 2002
FRS nr. 17/2002 - jm

Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138-140
1620 København V.

Vedr. studiebesøg på Saltholm.

Ved skrivelse af 18. marts 2002 har Fugleværnsfonden ansøgt om tilladelse til
at arrangere et besøg til Saltholm i foråret 2002. Formålet er at foretage udveksling af erfaringer med Kristianstad Vattenrike vedrørende pleje af strandenge for at optimere betingelserne for strandfugle.
Anmodningen vedrører tilladelse til færdsel syd for Holmegaard under en endagstur , placeret i perioden medio maj - medio juni. Det forventes, at 7 - 15
personer, herunder biolog, Christian Ebbe Mortensen, Københavns amt, vil
deltage.
Københavns amt, Teknisk forvaltning, har ved skrivelse af 22. marts 2002
indstillet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Saltholmsejerlauget har ved skrivelse af 30. marts 2002 meddelt, at det ingen
bemærkninger har til den planlagte studietur , eftersom fredningsmyndighedernes repræsentant fra Københavns amt, Christian Ebbe Mortensen, har indvilget i at deltage.
•

Saltholm er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983.
Ved dennes § 4 er adgangen til Saltholm og færdsel på Saltholm reguleret.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens
stk. 1, dispensation til foretagelse af den ansøgte ekskursion.

§ 50,

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Gladsaxe, den 9. september 2003
FRS nr. 37/03 BH
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Infrastrukturproduktion
Støberigade 10
2450 København SV
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•

Vedr. nedgravning

af telekabel på Saltholm.

I skrivelse af 7. august 2003 har De ansøgt om dispensation til at grave et nyt telekabel ned i det gamle teletrace på Saltholm.
Saltholm er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1083 om
fredning af Saltholm med omliggende øer, hvorefter der ikke må ske terrænændringer.
Københavns amt har i skrivelse af 19. august 2003 anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte, dog at arbejdet skal udføres uden for fuglenes yngleperiode.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at arbejdet udføres uden for fuglenes yndleperiode efter aftale med Københavns
amt, Fredningssektionen, og
at området retableres efter arbejdets udførelse.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, .at den er meddelt.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Institut for Bioscience
Att.: Preben Clausen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-43-2018

Via e-post: pc@bios.au.dk

Den 12. juli 2018

Saltholm – Færdsel i forbindelse med fugletælling
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til færdsel på Saltholm i 2018-2020
på de dele af Saltholm (matr.nr. 1a Saltholm Ø, Kastrup), hvor der i henhold til fredningen og
reservatbekendtgørelser er færdselsforbud. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der
er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering af arealer med færdselsforbud fremgår af
kortbilaget til Overfredningsnævnets kendelse af 19. november 1982.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19.
november 1982 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”…”
§ 1. Fredningens formål.
Fredningens hovedformål er at opretholde områdets funktion som et raste- og yngleområde for
vandfugle. Fredningen tilsigter tillige at bevare de botaniske, kulturhistoriske og landskabelige
værdier, der er knyttet til området.
…
§ 4. Adgang til og færdsel på Saltholm.
Landgang må kun ske fra Barakkebroen.
Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod øst må færdsel kun foregå i perioden 16. juli til
31. marts. Linien er vist på fredningskortet.
På den sydligste del af øen syd for en linie fra post- og telegrafvæsenets forstærkerstation til Jernbaneklap må der ikke foregå færdsel. Linien er vist på fredningskortet
Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for medlemmerne af ejerlauget og heller ikke for adgang
og færdsel i forbindelse med lufthavnens fuglebekæmpelse eller post- og telegrafvæsenets arbejder på de eksisterende anlæg på øen.
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder dernæst ikke for nødvendig færdsel i forbindelse med landbrugsdriften og heller ikke for jagtlejerne.
Personer, der færdes på Saltholm, må ikke medføre skydevåben. Dette forbud gælder ikke de
jagtberettigede.
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Det pålægges hovedstadsrådet efter aftale med ejerlauget at orientere, f.eks. ved skiltning om begrænsningerne i offentlighedens færdselsret.
…
§ 6 Dispensation.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-4 kan meddeles af fredningsnævnet efter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte projekt planlægges gennemført i af følgende internationale naturbeskyttelsesområder:
Fuglebeskyttelsesområde SPA 110 Saltholm og omliggende hav
Habitatområde SAC 126 Saltholm og omliggende hav
Efter karakteren af projektet har fredningsnævnet vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos lodsejer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Tårnby Kommunes fredningstilsyn har ikke udtalt sig imod projektet, der i de foregående år
har været tilladt af kommunen uden indhentelse af dispensation fra fredningsnævnet. Fredningstilsynet har anført, at de løbende fugletællinger efter tilsynets vurdering er en forudsætning for, at man kan sikre sig, at fredningens hovedformål er opfyldt.
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet i 2018-2020. I det omfang fugletælling er gennemført i 2018 har denne
dispensation karakter af en retlig lovliggørelse af forholdet.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at forholdet bidrager til sikring af fredningens formål.
Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at der er tale om en aktivitet, der ikke efterlader
sig ændringer i det fredede areal, og at aktiviteten har været gennemført i en årrække med
fredningstilsynets samtykke, uden at dette har medført skadelige virkninger.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturSide 2 af 4

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Saltholms Ejerlaug, Tårnby Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

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 ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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,
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•
•
•

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
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 klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 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 Fødevareklagenævnet 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 partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Institut for Bioscience
Att.: Preben Clausen

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-19-2021

Via e-post: pc@bios.au.dk

Den 5. juni 2021

Saltholm – Færdsel i forbindelse med fugletælling
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til færdsel på Saltholm 4-5 gange
årligt i perioden 2021-2023 på de dele af Saltholm (matr.nr. 1a Saltholm Ø, Kastrup), hvor der
i henhold til fredningen og reservatbekendtgørelser er færdselsforbud. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering af arealer
med færdselsforbud fremgår af kortbilaget til Overfredningsnævnets kendelse af 19. november 1982.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19.
november 1982 om fredning af øen Saltholm med omliggende småøer.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”…”
§ 1. Fredningens formål.
Fredningens hovedformål er at opretholde områdets funktion som et raste- og yngleområde for
vandfugle. Fredningen tilsigter tillige at bevare de botaniske, kulturhistoriske og landskabelige
værdier, der er knyttet til området.
…
§ 4. Adgang til og færdsel på Saltholm.
Landgang må kun ske fra Barakkebroen.
Syd for en linie langs hegnet fra Holmegård mod øst må færdsel kun foregå i perioden 16. juli til
31. marts. Linien er vist på fredningskortet.
På den sydligste del af øen syd for en linie fra post- og telegrafvæsenets forstærkerstation til Jernbaneklap må der ikke foregå færdsel. Linien er vist på fredningskortet
Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for medlemmerne af ejerlauget og heller ikke for adgang
og færdsel i forbindelse med lufthavnens fuglebekæmpelse eller post- og telegrafvæsenets arbejder på de eksisterende anlæg på øen.
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder dernæst ikke for nødvendig færdsel i forbindelse med landbrugsdriften og heller ikke for jagtlejerne.
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Personer, der færdes på Saltholm, må ikke medføre skydevåben. Dette forbud gælder ikke de
jagtberettigede.
Det pålægges hovedstadsrådet efter aftale med ejerlauget at orientere, f.eks. ved skiltning om begrænsningerne i offentlighedens færdselsret.
…
§ 6 Dispensation.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-4 kan meddeles af fredningsnævnet efter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte projekt planlægges gennemført i af følgende internationale naturbeskyttelsesområder:
Fuglebeskyttelsesområde SPA 110 Saltholm og omliggende hav
Habitatområde SAC 126 Saltholm og omliggende hav
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos lodsejer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet i 2021-2023. I det omfang fugletælling er gennemført i 2021 har denne
dispensation karakter af en retlig lovliggørelse af forholdet.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at forholdet bidrager til sikring af fredningens formål.
Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at der er tale om en aktivitet, der ikke efterlader
sig ændringer i det fredede areal, og at aktiviteten har været gennemført i en årrække med
fredningstilsynets samtykke, uden at dette har medført skadelige virkninger.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Saltholms Ejerlaug, Tårnby Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

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 ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og miljø, og
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landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
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 klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 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 Fødevareklagenævnet 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 partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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.
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