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Afgørelser - Reg. nr.: 05961.00
Fredningen vedrører:

Løgumgårde Hede

Domme

Taksations komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

09-10-1978

Fredningsnævnet

03-10-1975, 20-12-1978

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

o

OVERFREDNINGSNÆVNET

REG. NR.

o

Ar 1978, den 9. oktober,

•

afsagde overfredmngsnævnet

følgende
kendelse
i sag nr.

2288/75 om fredning af arealer

ved Løgumgårde i Løgumkloster

kommune:
Fredningsnævnet

for Sønderjyllands

amts sydlige frednings-

kreds afsagde den 30. oktober 1975 kendelse om fredning af et ca. 26 ha
stort areal ved Løgumgårde i Løgumkloster
Fredningssagen

er rejst

af fredningsplanudvalget

jyllands amt efter kommunens anmodning,
vare nogle lyngKlædte arealer
nem dertil

for Sønder-

og fredningen tilsigter

og muliggøre lyngarealets

at be-

udvidelse gen-

egnede plej eforans taltninger.
Arealerne,

tilhører

kommune.

7 ejere.

der er omfattet af fredningsnævnets

En af ejerne har frafaldet

ejere fik af fredningsnævnet

erstatning,

tilkendt erstatning

Fredningsnævnets

kendelse

kendelse,

og de 6 øvrige

med ialt 16.300 kr.

er indbragt for overfredningsnæv_

net af 3 ejere med påstand om ophævelse af kendelsen

eller forh~jelse

af erstatningen.
Efter besigtigelse
;

af arealet

og møde med ejerne og interes_

- 2 serede myndigheder m. v. har overfredningsnævnet
fredningsnævnets
serne.

kendelse med enkelte ændringer

besluttet

af fredningsbestemmel-

Beslutningen herom er truffet med 6 stemmer

let har fundet, at fredningsnævnets

at stadfæste

mod 1.

Mindretal-

kendelse burde ophæves.

Med de besluttede ændringer

er fredningsbestemmelserne

herefter:

1.

Der må ikke placeres
master

2.

bygninger,

skure,

campingvogne,

telte,

og lignende på det fredede areal.
Arealerne

må ikke tilplantes

eller opdyrkes,

se dog punkt

3 og 4.
3.

Eksisterende

nåletræsbevoksninger

drevet senest om 40 år.
der for,

Denne bestemmelse

at der i den på matr. nr.

skal være af-

er således ikke til hin-

382 eksisterende

0,6 ha) fældes og genplantes nåletræer
Det på matr.nr.

på arealet

granplantage

(ca.

inden for det nævnte åremål.

205 beliggende skovstykke (ca. 2,12 ha) må endvi-

dere fortsat benyttes til almindelig skovdrift.
4.

Eksisterende

landbrugsarealer

må ikke tilføres kunstgødning

eller kalk, men skal henligge som græsningsjorder
tet indvandring af lyng for øje.
matr. nr.

med en forven-

Dog må græsningsarealerne

15 (ca. 2,95 ha), matr. nr.

på

205 (ca. 2,5 ha) og matr. nr.

382 (ca. O,55 ha) fortsat benyttes som græsningsjord

og i det hertil

fornødne omfang tilføres kalk og kunstgepdning, ligesom det er tilladt

)e

i forbindelse

~

>e

med en omlægning af disse græsarealer

at anvende dem

til korn eller lignende i indtil 2 år.

\

'te

5.

Der må ikke foretages

6.

Fredningen

ændringer

i terrænet.

er ikke til hinder for, at der etableres

bredt brandbælte. ~p.ngssydskellet for matr. nr.

7.

Der tillægges fredningsplanudvalget
meddelelse

289.

ret til efter forudgående

til ej erne og uden udgift for dem

a) at foretage de plej eforanstaltninger,
varelse

et 15 m

der er nødvendige for en be-

af lyngen, som f. eks. afgræsning,

ning af selvsået opvækst,

slåning,

afbrænding,

ryd_

samt

b) at fjerne fra landevejens

østside 50 m af det levende hegn i østlig

retning i skellet mellem matr. nr. 205 og matr. nr.

302, således at

der gives oversigt til lyngarealerne.
8.

Det skal, være tilladt ejerne at opsætte bistader
ningsnævnet godkendt sted.

på et af fred_

-

9.

3

-

Fredningsnævnet

kan fastsætte

nærmere

regler

for ophold

og færdsel på de fredede arealer.
Overfredningsnævnet
noget større

erstatninger

sationskommissionen
1977 har fastsat

har fundet, at fredningen bør medføre

end tilkendt af fredningsnævnet.

vedrørende

erstatningerne

se med overfredningsnævnets

naturfredning

Efter at tak-

i kendelse af 14. april

til de 3 ankende ejere i overensstemmelerstatningstilbud,

udgør den samlede er-

statning 24.660 kr.
Erstatningerne

er udbetalt.

Herefter

bestemmes:

Den af fredningsnævnet
fredningskreds
arealer

afsagte kendelse af 30. november

ved Løgumgårde stadfæstes

ændringer

for Sønderjyllands

og således,

1975 om fredning af

med de af foranstående

følgende

at kendelsen hviler på følgende ejendomme af

Lepgumgårde, Neprre Lepgumsogn:
dele af matr. nr.

amts sydlige

Matr. nr.

34, 289, 365 og 382 samt

5, 6, 15, 205 og 302 som vist på kendelseskortet.

~~~;·G~d2AL~
Bendt Andersen

oVllrfredningsnævnets

,

ul

-

formand

FREDNINGSNÆVNET>

Naturrred:1i;:~snævnot

S'Vr::::~';i:A{anc!s

{er

amts sydlige {redningskre,~:;
Dommerkontoret

i Tønder

Nørregade 31 . Tønder. Telf. 04-722205

,'I

+,

År 1975 den 3o.oktober blev i
Fredning af lyngarealer

J. nr. 41/75

Løgumgårde,

ved

Løgumkloster

kommune

afsagt sålydende
k e n d e l s e:
{

I skrivelse af l. april 1975 har Fredningsplanudvalget
Sønderjyllands

amt begæret fredningssag

for

rejst for et ca. 25,7 ha

stort, delvis lyngklædt areal, omfattende
matr. nr. eller del af matr. nr. 5,6,15,34
og 302, 382 samt 350 Løgumgårde,
liggende i Løgumkloster
Fredningsplanudvalget,
al' Løgumkloster

og 365, 205,289

Nørre Løgum sogn, be-

kommune.

der har rejst sagen efter opfordring

kommune, har anført, at formålet med fredningen

at bevare arealerne

lyngklædte

og at foretage plejeforanstaltninger

fnaVnlig med henblik på lyngens bevaring og lyngarealets
Arealerne

er

udvidelse.

er placeret på begge sider af hovedvej nr. 322 Kolding-

Tønder, umiddelbart

syd for Løgumgårde.

helhed omfattet af naturfredningslovens
om vej- og skovbyggelinier.

Arealet er i forvejen i sin
§ 47, stk. l, pkt. l og 2

Offentligheden

arealer i henhold til naturfredningslovens
Der er i sagen oprindelig

har adgang til de udyrkede
§ 55 og § 56.

nedlagt følgende fredningspåstand:

l. Der må ikke placeres bygninger,

skure, campingvogne,

telte, master

og lignende på det fredede areal.
~2. Arealerne
f

må ikke tilplantes

3. Eksisterende
omdriftsalder,

eller opdyrkes.

nåletræsbevoksninger

på arealet afdrives ved normal

dog senest om 25 år og må ikke forynges.

4. Eksisterende landbrugsarealer

må ikke tilføres kunstgødning

eller

,
"

l:

-2kalk, men skal henligge

tt vandring

som græsningsjorder

med en forventet

ind-

af lyng for øje.

5. Der må ikke foretages ænderinger

i terrænet.

'I

6. Det skal være de påtaleberettigede
ejerne, at foretage
foranstaltninger,

tilladt, uden udgift for lods-

de til bevarelsen

af lyngen nødvendige

som f.eks. afgræsning,

rydning af selvsået

pleje-

slåning, afbrænding

samt

opvækst.

7. Det skal være tilladt at opsætte bistader på et af de påtalebe-

•

rettigede godkendt

sted •

8. De påtaleberettigede

ti
tt) 9.

fastsætter

nærmere regler for ophold og

færdsel på de fredede arealer.
Påtaleberettigede

er naturfredningsnævnet

sydlige fredningskreds,

Løgumkloster

udvalget for Sønderjyllands
Fredningspåstanden

for Sønderjyllands

amts

kommune og Fredningsplan-

amt hver for sig.

vedrører

følgende arealer:

ca. 3 ha af matr. nr. 5 tilhørende

Christine

og Ludolf E. Johansen,

Højbo, Løgumgårde.

ti

ca. 2,25 ha af matr. nr. 6, tilhørende

Niels C. Martensen,

Løgumgårde.

ca. 2,95 ha af matr. nr. 15 tilhørende

Therkild Ehmsen, Ulstrup, Løgum-

kloster.
ca. 1,56 ha tilhørende

Løgumkloster

kommune, matr. nr. 34 og 365.

ca. 4,62 ha af matr. nr. 205 tilhørende

e Løgumkloster.

Christian

Hansen, Koldkåd,

ca. 9,84 ha af matr. nr. 302 og hele matr. nr. 289, tilhørende

Land-

brugsministeriet •
. ca. 1,35 ha tilhørende

Johannes

Tjørnelund,

Storegade,

Løgumgårde,

matr. nr. 382.
Ca. 0,15 ha af matr. nr. 350 tilhørende
Sønderjylland,
\~'

A/S Plantningsselskabet

Skærbæk.

Sagens rejsning har været bekendtgjort

5. april 1975, samt
Fredningsnævnet

i lokale

i Statstidende

den

aviser.

har efter indkaldelse

holdt møde den 22. august

,,

-3-

tt1975,

'I

hvor bl.a. samtlige lodsejere bortset fra Niels C. Martensen
var mødt eller repræsenteret.
Lodsejerne Løgumkloster kommune og Landbrugsministeriet erklærede
sig indforstået med fredningen, medens de øvrige lodsejere i det store
og hele fandt fredningen overflødig. I tilfælde af fredning har de
fremsat krav om en erstatning på fra 8.000 kr. til 10.000 kr. pr. ha.,
dog har Løgumkloster kommune frafaldet erstatning.
Under sagens behandling har fredningsplanudvalget erklæret sig
indforstået med, at matr. nr. 350 udgår af fredninr,en, samt at åremålet i påstandens punkt 3 forlænges til 40 år. Endvidere har fred~ingsPlanUdvalget
erklæret sig indforstået med, at skoven, ca. 2,12
ha på matr. nr. 205 fortsat kan benyttes til almindelig skovdrift,
..
4tsamt at markerne, ca. 2,5 på matr. nr. 205 og ca. 2,95 ha på matr. nr.
tt15 fortsat kan benyttes som græsningsarealer med ret til kalkning og
gødsning i det omfang en græsninp, gør dette nødvendigt.
Fredningsnævnet finder, at det omhandlede areal, bla. på grund
af sin landskabelige værdi bør fredes.
Idet arealet er beliggende i sin helhed i.ndenfor ve;j- af!,skovbyg~plinien, samt da rtRD ændrede fredningspåstand giver ejerne bortset fra Joh.8."1nes
T,lwrnelunrl- r1Ul i..rrh8d for at anvende deres
arealer på samme ~åde9 at de nu henll~ppr, findes erstatninpen for
servitutpålæg om fredning at burde ansættes til 600 kr. pr. ha.
Til Johannes Tjørnelund som ejer af matr. nr. 382, hvor fredningen
foruden ca. 0,8 ha skov og hede omfatter ca. 0,55 ha markjord,
der fremtidig skal springe i lyng, fastsættes erstatningen undet eet
• til 2500 kr.
Erstatningen, der er rundet op til hele hundrede kroner, udredes
~f

statskassen med 3/4 og af Sønderjyllands

Amtsfond med 1/4 og vil

være at udbetale til ejerne, idet panthavernes
forringet. Erstatningen

sikeerhed ikke skønnes

forrente s med en årlig rente på 1% over National-

bankens diskonto pr. dato for kendeIsens

afsigelse og fra denne dato

indtil betaling sker.
T h i

b e s t e

ID ID

e s:

Følgende ejendomme eller del heraf, nemlig matr. nr. 5, 6, 15, 34,

~365, 205, a89, 302 og 382 Løgumgårde ejerlav, Nørre Løgum sogn, a~
areal ca. 25,7 ha som indtegnet på vedhæftede kort, undergive s følgende fredningsbestemmelser:

ttrt'fS"'CM

.
~

-4,

l. Der må ikke placeres bygninger,

skure, campingvogne,

telte, master

og lignende på det fredede areal.
2. Arealerne må ikke tilplantes

eller opdyrkes.

3. Eksisterende nåletræbevoksninger
omdriftsalder,

dog senest om 40 år og må ikke forynges. Dog må

det på matr. nr. 205 beliggende

skovstykke af areal ca. 2;12

fortsat benyttes til almindelig

skovdrift.

4. Eksisterende landbrugsarealer

4t

på arealet afdrive s ved normal

må ikke tilføres kunstgødning

kalk, men skal henligge som græsningsjorder

med en forventet

vandring af lyng for øje. Dog må græsningsarealerne

e
e

eller
ind-

på.. matr. nr .

15 ( ca. 2,95 ha ) og på matr. nr. 205 ( ca. 2,5 ha ) fortsat benyttes som græsningsjord,

og i det hertil fornødne omfang tilføres

kalk og kunstgødning.
5. Der må ikke foretages ændringer

i terrænet.

6. Det skal være de påtaleberettigede

tilladt, uden udgift for lods-

ejerne, at foretage de til bevarelsen
foranstaltninger,

af lyngen nødvendige

som f.eks. afgræsning,

pleje-

slåning, afbrænding,

ryd-

ning af selvsået opvækst, samt for at give oversigt til lyngarealerne

•

at fjerne fra landevejens

østside 50 meter af det levende hegn i

østlig retning i skellet mellem matr. nr. 205 og matr. nr. 302.

7. Det skal være tilladt at opsætte bistader på et af de påtaleberet-

4t

tigede godkendt sted.
8. De påtaleberettigede

fastsætter

nærmere regler for ophold og færdsel

på de fredede arealer.

9. påtaleberettigede

er Naturfredningsnævnet

sydlige fredningskreds,
for Sønderjyllands
Der tillægges

Ir

Løgumkloster

amts

kommune og Fredningsplanudvalget

amt hver for sig.

ejerne følgende erstatninger,

kassen med 3/4 og af Sønderjyllands

og Ludolf E. Johannsen,

der udredes af stats-

amtsfond med 1/4.

Ejeren af matr. nr. 5 Løgumgårde
Christine

for Sønderjyllands

e3erlav, Nørre Løgum sogn,

Højbo, Løgumgårde,

1800 kr.

--~~------..
~;:

/76
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Ejeren af matr. nr. 6 smst., Niels C. Martensen,

ta

Løgumgårde,

Ejeren af matr. nr. 15 smst., Therkild Ehmsen, Ulstrup,

1400 kr.

Løgumkloster

1800 kr.

Ejeren af matr. nr. 205 smst., ~hristian

Hansen, Koldkåd, Løgumkloster,

2800 kr.

Ejeren af matr. nr. 289 og 302 smst., Landbrugsministeriet,
Ejeren af matr. nr. 382 smst. , Johannes

Tjørnelund,

6000. kr.

Storegade,

Løgum-

gårde, 2500 kr.
Erstatningerne forrente s fra kendelsens afsigelse til betaling
e sker med
en årlig rente på 1% over Nationalbankens diskonto pr. dato

et

for kendelsens

tt

Kendelsen

..

afsigelse.
tinglyses

som servitut på de pågældende

prioritet forud for hæftelser

og med ovenstående

ejendomme med

som påtaleberettigede.

kan inden 4 uger efter modtagelsen indanke s -'forOverfredningsnævnet, Nyropsgade 224, 16~ København V .
Kendelsen

.f

~/

~
A'/"--r~~
vØ~Vu'--~
Peter Nissen

•
"

S.A.J ~oust/,f'
~~

f1brmandV

FREDNINGSNÆVNET>

REG.NR.

.'
År 1978 den

20.

december blev i

J. nr. 196/78 jfr. 41/75

Udvidelse af fredningso':lr2.de
t
omkring de allerede fredece

.e

lyngareal er ~ Løgumgårde,
Løgumkloster kommunet

~fsagt

sålydende
k e n d e l s e:
Ved O'verfredningsnævnets kendelse af 9. oktober 1978 (

n:r~

j.

??lJ/75), der i det væsentlige stadfæstede fredningsnævLlets kel".de1
-.~
af 30. oktober 1975 ( j. nr. 41/75 ), blevet

ca. 26 ha stort

a~H2~

i Løgwngårde i Løgumkloster kommune frecet. Erstatningen fasts'''';
"':es
til

.

1000 kr. pr. ha .

)
)

Ved ~krivelse af lo. august 1978 har fredningsp:anudvalget

for

Sønderjyllands Amt begæret det fredede areal udvidet med et ca.

·e2,03
J

ha stort lyngklædt areal af matr. nr. 5 L0gumgårde, tilhørende

tlhristine og Lu101f E. Johannsen, Højbo, Løgumgårde, Løgumkloster,
.
. 4tdet dette areal, der ligger op til det allerede fredede areal,

'

,

blev glemt ~~der den tidligere fredningssag.
Ejerne har erklæret sig indforstået med fredningen og har
accepteret, at erstatningen fastsættes til 1000 kr. pr. ha.
Da arealet er beligeende umiddelbart

i tilknytning til de

allerede fredede lyngareal er finder nævnet at fredningen bør gennemføres, idet der for arealet skal gælde følgende fredningsbestemmelser:
l. Der må ikke placeres bygninger, skure, .campingvogne, telte,master

"tlg

lignende på det fredede areal.

2. Arealet må ikke tilplantes eller opdyrkes.

-2-

, 3. ~cr ;nt.. ikke foretages ændringer i terrænet eller foretages furar.~
~

staltninger, der vil kunne ødelægge lyngvegetat~onen.
4. 2er tillægges fredningsplanudvalget

ret til efter forudgåe~de

meddelelse til ejerne og uden udgift for de~
a) at foretage de plejeforanstaltninger,

der er nødvendige for e~

bevarelse af lyngen, som f.eks. afgræsning, slåning, afbrændin~,
rydning af selvsået opvækst, samt
b) ~t fjerne det nåletræshegn,

e

der er beliggende i arealets sydve~c

njørne.

5. Det skal være tilladt ejeren at opsætte bistader på et af fredningsn~vnet godkendt sted.
Fredningsnævnet kan fastsætte nærmere regler for ophold og færdseJ.
på ce fredede arealer.
Herefter
b e s t e m

Det på vedhæftede kendelseskort

ID

e s:

med skravering indtegnede a~2~1,

påtegnet juni 1978, af matr. nr. 5 Løgumgårde, Nørre Løgum sogn,
af areal ca. 2,03 ha fredes, idet der for arealet skc.l gælde de

)

J foran angivne fredningsbestemmelser.
,~

I erstatning til ejerne Christine og Ludolf E. Johannsen

, Højbo,

ttøgumgårde, Løgumkloster betales 2.030 kr.

:4t

Erstatningsbeløbet

forrentes med 1% over Nationalbankens

diskonto

på datoen for kendeIsens afsigelse.
Erstatningsbeløbet

udredes af statskassen med 3/4 og af

,s vm derjyl:!.D.nd
s Amtsfond med 1/4.

Jessen-Hansen

S;A.:'KG.ustrup
formand.

Edgar Andersen

I~a.
~I:;tur:-

~dr:::o:,
c. 7is
c',

. .'
"

,~~~~;'~,~i~~
,~~r~:;~IGHE

~;'lt'Jj[,~
"

1"
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I L ~

1
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BEKRÆFTES,

j

.

,

f)j~~
S . .'.. ;s.-ol.[.; 'lr~p

den

21.

~

r~

december 1978.

KORT>

05961.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05961.00
Dispensationer i perioden:

09-07-1982 - 24-01-1983

"'.

REG. NR.

-'Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds

ej

~'1~I

Dommerkontoret i Tønder
Nørregade 21 - 6270 Tønder - Telf. 04 - 722205

Den 9. juli 1982 afholdt nævnet møde i Løgumkloster
dommer S.A. Koustrup,

og suppleanten

Hans Ravn, Frederiksgaard,

e

for det lokale medlem, gårdejer

Løgumkloster,

J.nr. 107/82

hvor da foretoges:

Opgravning af et mindre vådområde
på matr.nr. 495 tidl. matr.nr. 5
Løgumgårde indenfor det fredede
lyngareal ved Løgumgårde i Løgumkloster kommune.

I

- Fredningssag
Der fremlagdes

med formanden,

skrivelse

-

af 2. juni 1982 med bilag fra amtsrådet,

j.nr. '540-90-15-74.
For amtsrådets

fredningsafdeling

For Løgumkloster

mødte Aksel Voigt.

kommune mødte formanden for ejendomsudvalget

Niels T§stensen.
For Danmarks Naturfredningsforening

l'

mødte adjunkt Susanne øster-

lund.
l stedet for det lokale medlem af nævnet, borgmester
der havde meldt afbud, mødte suppleanten,

tt

Ejeren af arealet Ludolf Johannsen

Jessen Hansen,

gårdejer Hans Ravn.
var mødt sammen med Hans Henrik

Lorenzen.
Der foretoges besigtigelse,

hvorunder

ejeren påpegede,

at der altid

havde været et vandhul på stedet, og at der alene var tale om en vis udvidelse af det eksisterende

vådområde.

Fra nævnets side blev det påpeget, at terrænændringer- i det fredede
areal ikke er tilladt uden forud indhentet
Ejeren beklagede

tilladelse

fra fredningsnævnet.

det skete, men ønskede gerne tilladelse

til at bi-

beholde vådområdet.
Der var for så vidt enighed om, at vådområdet,

der er af mindre om-
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fang, ikke er til nævneværdig gene for området, samt at det er til gavn
for dyrelivet.
Der var herefter i nævnet enighed om at meddele tilladelse til bibeholdelse af vådområdet på betingelse af, at den opgravede fyld udjævnes
og eventuelt opgavet affald fjernes fra arealet, og at de plantede træer
og buske fjernes. Der må ikke foretages udsætning eller opdræt i vandhullet, men det tillades af hensyn til vildtplejen, at der i begrænset

omfang foretages fodring af ænder me~orn.
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Afgørelsen kan inden 4 uger tre den. modtagelse indkllg8S lor
Overlredninpnævnet, Amaliegade 13, 1266 K.benhavn K. al ansøgeren og lorskellige myndigheder. F.rat når det efl1lr klagefristens udllb er konstateret, at afgerelsen ikke er indbragt for
Overlr8dninpnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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\~l1.turfredningsnævnet fo~ Sønderjyllands
amts sydlige fredmngskreds
Dommerkontoret

_ørregad8

REG. NR.

I tønder

S~,

I

21 _6270 Tønder - Telf. 04 - 722205

Den 24. januar 1983 foretog retsassessor O. Iversen følgende
sag på dommerkontoret:
J.nr. 8/83

Skelforandring mellem matr.nr. 34 og
342 Løgumgårde, Løgumkloster.
Dispensation fra Overfredningsnævnskendelse af 9.10.1978 om fredning af
lyngarealer i Løgumgårde.

e
e

(O.F.N. j.nr. 2288/75).
Der fremlagdes skrivelse af 12. januar 1983 med bilag fra Sønderjyllands amtsråd (j.nr. 540-90-15-74).
Af sagens oplysninger fremgår bl.a.
at ejeren af matr.nr. 342 Løgumgårde, Gunner Lindgaard, ønsker at erhver2
ve ca. 300 m af matr.nr. 34 Løgumgårde, tilhørende Løgumkloster kommune og fredet ved ovennævnte kendelse, hvis formål har været at bevare lyngarealer,

•
•

at det nævnte areal, der er en gammel losseplads, i en årrække er blevet
benyttet som have af Gunner Lindgaard for at hindre ukrudt spredning
til egen grund, hvorfor forholdet nu ønskes lovliggjort,
at arealafståelsen ikke kr.æver zonetilladelse, hvis den kan gennemføres
ved en skelforandring,
at fredningsafdelingen efter besigtigelse indstiller, at den ansøgte tilladelse meddeles på betingelse af, at Gunner Lindgaard mellem det fredede areal og det nye skel etablerer en tor.ækket egebeplantning bestående af vintereg (Queraes petrea), der plantes med l m afstand mellem
plante og række.
Idet et enigt fredningsnævn finder, at den ansøgte arealerhverveIse
ikke vil stride mod den gennemførte fredningsformål, meddeles herved i
medfør af naturfredningslovens

§ 34, jfr. cirkulærskrivelse nr. 239 af

15. december 1978, tilladelse til det ansøgte på den af fredningsafde-

- 2 li~gen ovenfor anførte betingelse vedrørende egebeplantning.
Det bemærkes, at fredningsservitutten

fortsat er gældende på det

omhandlede areal, således at dette fortsat ikke kan bebygges, ændres
til gårdsplads, benyttes til oplag eller ligne

Q cL.vo\"A..l~"'-'''
O. Iversen
suppl.
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Afglrelsen kan IndeR 4. Upr fra dens modtagelse Indklagee for
Overlrednlllgsnl5YnBt, Amaliegade 13, 1258 København K. af ansøgeren og forskellige myndigheder. Føl1lt nAr det efter klage-fristens udl.b er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfrednin2S/lllYnet, kan dispensationen udnyttes.

