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Nkn-afgørelse af 28.06.1996 om fredning af Vest volden ophæver

og erstatter deklaration tinglyst 09.02.1977 (se reg.nr. 7878.00)

I
MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. ll/ \ 1977)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

-
Gældende matrikulært kortbilag: 2. l 2 7 b ~

Se også REG. NR.: 7878.00
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Hatr.nr. :37 .§;, 37 Q

1193 og 3418
Kvarter: Husum

REG. NR. ~:1? '7
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

).~-Ir;? 7

Hoved-jr.nr. 1414~.

DEKLARATION
vedrørende

KAGSMOSEN

Det på indhæftede kort nr. 21276 ~ med rødt indtegnede areal,
Kagsmosen, matr.nr.ne 37 ~, 37 Q, 1193 og 3418 Husum, undergives
naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
naturfredningslovgivning. Københavns kommune forpligter sig til at
bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som
park.

Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København
på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre
indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener
parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de
parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet,
ligesom også udformningen af eventuel belysning af arealet skal
godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet
anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i
terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere
tilkommende bevoksninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger,
der af gartneri ske grunde tjener til opretholdelse af parken og
dens udbygning som rekreativt område. Det påhvilker kommunen ved
parkens pleje, herunder ved oprensning af vandløb m.v., i fornødent
omfang at tage hensyn til, at områdets naturvidenskabelige værdier
sikres og bevares. Foranstaltninger, der antages at ville gøre indgreb
i disse værdier, må kun iværksættes med fredningsnævnets godkendelse.

Alle spørgsmål vedrørende opstilling af l~stværker og anbring-
else af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre lig-
nende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det
ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.



I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben
''t med adgang for offentligheden, ob almenhedens adgang til rekreativ

udnyttelse af arealet må ikke begrænses.
Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Fredningsnævnet

for København.

Københavns magistrats 4. afdeling, den
P. b. v.

21 JAN.1971

H. Hørby

H. Frederiksen
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, I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben

. .med adgang for offentligheden; ob alcenhedens adgang til r~~eativ·.
udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration ~r Fredningsnævnet.
for København.

~.
)

Københavns magistrats 4. afdeling, den 21.JAN.1917
P. b. v.

H. Hørby

H. Frederiksen

• . Foranstående deklaration, der er godkendt af nævnet ved kendelse,
afsagt den 31. januar 1977, begæres tinglyst på ejendommen matr.nr.
37 ~, 37 ~, 1193 og 3418 Husum.

Fredningsnævnet for Københavns fredningskreds

31. januar 1977

P. f. v.

Jørgen Berthelsen

I ·Indført i dagbogen
den 9. februar 1977

REG. NR. lolll. O o.

Københavns Byret
lyst.

G. Petersen
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Matr.nr. :37 ~, 37 c
1193 og 3418

Kvarter: Husum

D 'B K L A R A T ION
vedrørende

KAGSMOSEN

Hoved-.)r.nr.
·Iq~
14142.2.

Det på indhæftede kort nr. 21276 b med rødt indtegnede areal,
Kagsmosen, matr.nr.ne 37 ~, 37 c, 1193 og 3418 Husum, undergives
naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
naturfredningslovgivning. Københavns kommune forpligter sig til at
bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som
park.

Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København
på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre
indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener
parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de
parksøgende og for parkpersonalet SKal godkendes af fredningsnævnet,
ligesom også udformningen af eventuel belysning af arealet skal
godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet
anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i

terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere
tilkommende bevoksninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger,
der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og
dens udbygning som rek!~ativt område. Det påhvilker kommunen ved
p~kens pleje, herunder ved oprensning af vandløb m.y., i fornødent
omfang at tage hensyn til, at områdets naturvidenskabelige værdier
sikres og bevares. Foranstaltninger, der antag~s at ville gøre indgreb
i disse Værdier, må kun iværksættes med fredningsnævnets godkendelse.

Alle spørgsmål vedrørende opstilling af kunstværker og anbring-
else af bænke, stole og borde tilbrug for publikum samt andre lig-
nende foranstaJ.tninger, der ikke ændrer parkens karakter, er d~t
ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.
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REG. NR. b?).77.co

Ar 1993 den 7. juni
traf

MOdtaget I
Skov· og Natursty~'1&n

. O 3 JUI~I i~93

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTsRÅDSKREDS

sålydende

A F G ø R E L S E

om fredning af VESTVOLDEN med tilgrænsende områder.

Ved skrivelse af 22. april 1991 fremsendte Københavns Amt og
Københavns Kommune endelige forslag til fredning af Vestvol-
den med tilgrænsende områder til Fredningsnævnene for Køben-
havns Amt og for Københavns og Frederiksberg kommuner.

Forslagene er fremkommet på baggrund af en betænkning afgivet
af Vestvoldudvalget, der blev nedsat af Hovedstadsrådet den
11. april 1988 med deltagelse af Københavns Amt og de berørte
kommuner og interesseorganisationer, herunder Vestvoldens
Venner, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Fredningens formål er ifølge forslaget fra Københavns Amt at
sikre de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til Vest-
voldområdet. Plante- og dyrelivet skal bevares, og det
skal være muligt at gennemføre en naturpleje, der sikrer, at
Vestvoldanlæggets kulturhistoriske og biologiske værdier be-
vares, samtidig med, at Vestvolden kan anvendes til almene
fritidsformål.
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REG. NR. 1~l~ 00

Naturklagenævnets afgørelse
af 28. juni 1996

om fredning af Vestvolden m.v. i Københavns,
Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre kommuner

(sag nr. 111/150-0004)

Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds har den 7. juni 1993 truffet
afgørelse om fredning efter naturfredningslovens kapitel III (nu naturbe-
skyttelseslovens kapitel 6) af fæstningsanlægget Vestvolden med tilgrænsen-
de områder. Fredningssagen er rejst af Københavns Magistrat for arealerne
i Københavns kommune og af Københavns Amtsråd for arealerne i Rødovre, Glo-
strup, Brøndby og Hvidovre kommuner. Danmarks Naturfredningsforening er
senere indtrådt i fredningssagen som medrekvirent.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af Miljømini-
steriet v/Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Amt, Københavns Kommune,
Rødovre Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune,
en privat ejer, foreningen Husum Pensionisthaver og Kolonihaveforbundet for
Danmark .• Naturklagenævnet har ved delafgørelse af 6. juli 1994 taget stilling til
nogle af klagerne og bestemt, at fredningen ikke skal omfatte ejendommene
matr.nr.e 21k, 21h, 21p og en del af 21e, alle af Brøndbyøster By, Brøndby-
øster.

Sagens baggrund og fredningsnævnet s afgørelse.

Vestvolden eller Vestenceinten er en del af Københavns Landbefæstning og er
med sin længde af ca. 14 km fra Utterslev Mose til Avedøre Holme et af de
længste fæstningsanlæg, der kendes. Anlægget blev udført omkring 1890 i en
særlig konstruktion, der har gjort det internationalt kendt. Langs vold-
graven blev anlagt en jernbane og en kørevej (Voldgaden) . Jernbanen er nu
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