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REG. HR. 03'2. 72. ..000

UDDRAG AF:

Overfredningsnævnets afgørelse
af 7. marts 1986

om fredning af Maglemosen i Søllerød, Birkerød og
Hørsholm kommuner (sag nr. 2624/84).

Selve afgørelsen se: REG. NR.07700.00~

Ophævelse af ældre fredninger.
a. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt:

l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 El
og 4 fu, Trørød By, Vedbæk.

2) Deklaration, tinglyst den 26. august 1964, dengang på matr.nr.
3 ~, Trørød By, Vedbæk.

3) Deklaration, tinglyst den II. maj 1966, dengang . matr.nr. 8 b.,pa
9 ~, 11 og 34, Trørød By, GI. Holte.

4) Deklaration, tinglyst den 23. juni og 25 august 1966, dengang på
matr.nr. l ~, l ~, l f, l g, l b. og l i, Sandbjerg By, Birkerød,
og matr.nr. 4~, Trørød By, Vedbæk.

5) Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973 om fredning af
matr.nr. 10~, Trørød By, Vedbæk.

~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves for så vidt an-
går de arealer, der er omfattet af denne fredningsafgørelse:
6) Deklaration, tinglyst den 14. marts 1964, dengang på matr.nr. 38

og 39, Trørød By, Vedbæk.
7) Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af area-

ler af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.
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l/Ejendommen matr.nr. 38 og 39 St.m~~~Pf1@~~

af Trørød by,
Vedbæk sogn

LANI) ;!< l ,\1" , r' I

PARVI:W il\/ )r~2 • 1:8ffVN. K
MINEHVA 5521

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 38 og 39 af Trørød by, Vedbæk
sogn, erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af nævnte ejendom føl-
gende:

l. De på vedhæftede plan med dobbelt skravering angivne arealer
udlægges til villabebyggelse efter de i byplan nr. 17 for Trø-
rød (tinglyst d. 25/7-62) anførte bestemmelser.

2. De med enkelt skravering angivne arealer fredes, således at·
det uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede er
forbudt
a. at udstykke ejendommen,
b. udover een villa med dertil hørende u~bygninger

at opføre boder, skure og lignende eller at anbringe
ledningsmaster eller skæmmende indretninger,

c. at anvende ejendommen i erhvervsm~ssigt øjemed udover
almindelig tidssvarende landbrugsdrift og herunder frugt-
plan~age, men ikke til erhvervsmæssigt havebrug og gart-
nerbrug,

d. at foretage tæt beplantning,
e. at foretage afgravninger eller påfyldninger af det natur-

lige jordsmon,
f. at henkaste affald på ejendommen,
K. at nedbryde gærder,
ll. at anlægge veju oe stier udover hvad der er nødvendigt

for ejendommens drift eller at tilstå trediemand vejret-
tigheder over ejendommen.

Ovenstående begæres lyst som servitutstiftende forud for al pantegæld
med fredningsnævnet og Søllerød kommunalbestyrelse som påtaleberettigede.

Angående de ejendommen iøvrigt påhvilende servitutter og byrder hen-
vises til ejendommens blade i tingbogen.

V 1nolo .den•••~.:. ••? 1964
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Man har herfra intet at erindre imod tinglysning af nærværende deklaration.

80l1erød kommunalbestyrelse,

A;~#;:.clU(
Erik ;~?:;d
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03272.00

Dispensationer i perioden: 30-08-2006



, FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN ræE6eHl 32 7J. "d
FREMTIDS VEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19 Gladsaxe, dell 30. august 2006
TELEFAX 39661048 FRS lir. 39/06 BH

Københavns amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup rKl"Pil

Modtaget i
Skov. o'! Natu'tstyrelsen

~ 1 AU6 2006

Jr. nr. 9879153 - Opstilling af klimastation i Maglemosen iSøllerød kommune.

De har i skrivelse af 13. juli 2006 på vegne Geografisk Institut, Københavns Universi-
tet, søgt om dispensation til at opstille en klimastation ved Vedbæk øvelsesplads, der
ligger i Maglemosen i Søllerød.

Det fremgår af ansøgningen, at Geografisk Institut de næste 3 år ønsker at forske i
danske moser med fokus på kulstofomsætning i jord og frigivelse af drivhusgasser.

Maglemosen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af7. marts 1986 hvorefter
der ikke må etableres faste konstuktioner og anlæg, herunder vindmøller, tårne, sky-
deplatforme, skilte og master.

De har i skrivelse af 13. juli 2006 anført følgende

• "

Klimastationen opsættes i en tidsbegrænset periode på 3 år, hvor der udtages prøver for
blandt andet at måle frigivelsen af kuldioxid. Målestationen indgår som en del af et
projekt om kulstofomsætning i jord og frigivelse af drivhusgasser. Målestationen op-
stilles som angivet på vedlagte kortbilag.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (grundejer), Skov- og Naturstyrelsen
samt Nationalmuseet i Brede har godkendt det ansøgte og den ønskede placering.

Såfremt der indhentes dispensation fra Fredningsnævnet udarbejder Skov- og Natursty-
re1sen et tillæg til den gældende plejeplan for området hvor projektet er indeholdt.

Amtet finder, at formålet med projektet er relevant for området, hvorfor amtet indstil-
ler, at der dispenseres for en 3-årig periode ..... "

• Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dis-
pensation til det ansøgte på betingelse af, at klimastationen nedtages senest den 1. ok-
tober 2009.
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Side 2/2
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttel-
se § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der vide-
resender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemrneside www.nkn.dk.

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.

L\~<CP~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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* Placering af Klimastation i Maglemosen i Søllerød Kommune
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