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Bilag 1: Love og bekendtgørelser med videre
Denne gennemgang af love og bekendtgørelser med videre er inspireret af “Privat Skovrejsning,
Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” (Naturstyrelsen 2015d) med nogle tilføjelser. Der kan
desuden være anden relevant lovgivning end de der gennemgås her.
Skovloven
Skovloven (Lovbekdtg. nr. 678 af 14. juni 2013)”har til formål at bevare og værne landets skove og
hertil forøge skovarealet. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove.
Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.
Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens
administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at
1) fremme opbygningen af robuste skove,
2) sikre skovens produktion,
3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og
4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan
tilgodeses”.
Ifølge § 3 nr. 2 og 3 i Skovloven (Lovbekdtg. nr. 678 af 14. juni 2013) er fredskovspligtige arealer
blandet ”arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov” og ”arealer med
skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor
skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning”. Altså er al
offentlig ejet skov fredskov, som jævnfør § 5 er bindende. Ifølge § 4 pålægges skov der anlægges
med tilskud fredskovspligt, hvilket vil sige at privat skovrejsning med rejst med tilskud er fredskov.
Definitionen på skov er ifølge vejledning om skovlovens § 3 med flere: "som hovedregel anser man
således et areal for at være skov, hvis det er bevokset med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og hvis det som hovedregel er større
end ½ ha og mere end 20 m bredt. Vurderingen baseres på et skovbrugsfagligt skøn over
bevoksningsgrad og -type. Der findes dog, især i bynære områder, arealer, der er mindre end de
ovennævnte størrelsesangivelser, som er fredskovspligtige eller bliver pålagt fredskovspligt, fordi
de naturligt falder ind under skovlovens formål. Hertil kommer, at arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens kapitel 2 (lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer),
og andre arealer uden skovbevoksning, som udgør en naturlig del af skoven, vil være omfattet af
fredskovspligt" (Naturstyrelsen 2014c).
For det fredskovspligtige areal gælder at ”arealet skal holdes bevokset med træer, der danner, eller
som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer” jævnfør § 8 stk. 1.
Dog må der ifølge § 9 stk. 1 ske stævningsdrift og skovgræsning, som tilsammen må op til 10 % af
arealet. I så tilfælde må hegning til skovgræsning forringe mulighederne for offentlig færdsel og
ophold. I § 10 nr. 4 står der ”åbne naturarealer kan etableres på op til 10 % af arealet. Der kan
etableres 10 % ud over de arealer, der ved lovens ikrafttræden lovligt var uden træbevoksning”.
Ifølge ”Privat Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” er det sådan at
”åbne arealer i tilknytning til ny skov kan indgå i det areal, der pålægges fredskovspligt og må
derefter ikke drives med alm. landbrugsmæssig drift i medfør af skovlovens regler. De åbne arealer
må dog gerne drives med ekstensiv landbrugsdrift, hvor arealet slås eller afgræsses som en
naturpleje af arealet. De åbne arealer skal indgå i en naturlig og landskabelig helhed med de
arealer, som skal tilplantes” (Naturstyrelsen 2015d).
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Naturbeskyttelsesloven
Der er en række bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven (Lovbekdtg. nr 951 af 3. juli 2013), som
begrænser mulighederne for tilplantning.
§ 3 naturtyper såsom vandløb, søer, moser, heder, biologiske overdrev, strandenge- og sumpe samt
ferske enge over en vis størrelse er beskyttet mod ændringer. Søer på over 100 m2 er også omfattet
af § 3. Hvis der ønskes dispensation fra denne paragraf, skal kommunen behandle sagen.
Ifølge § 8 er der forbud mod ændringer i tilstanden at klitfredede arealer. Ønskes der dispensation
fra dette er det Naturstyrelsen der behandler sagen.
Ifølge §§ 15, 16 og 18 i Naturbeskyttelsesloven (Lovbekdtg. nr 951 af 3. juli 2013) er der forbud
mod tilplantning indenfor en række beskyttelseslinjer: strandbeskyttelseslinjen (fremgår af
matriklen og tingbogen), sø- og åbeskyttelseslinje (150 meter fra søer på mindst tre hektar og
vandløb registreret med beskyttelseslinje, må der ikke placeres bebyggelse, foretages tilplantning
eller ændringer i terrænet) samt fortidsmindebeskyttelseslinjen (100 meter fra fortidsmindets
ydergrænse må der ikke foretages ændringer i tilstanden). Ændringer i tilstanden i forhold til
fortidsmindebeskyttelseslinjen betyder at der ikke må ”foretages ændringer i terrænet, beplantning
eller hegning” (Naturstyrelsen 2015b). Desuden gælder der at ”på jordbrugsejendomme kan der ske
sædvanlig hegning. Skovarealer kan gentilplantes” (Naturstyrelsen 2015b). Dette tolker til at der
ikke må etableres ny skov indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Kommunen kan oplyse om eventuelle beskyttelseslinjer ligesom det er kommunen der behandler
dispensationsansøgninger om fortidsminde- og å-beskyttelseslinjen. Det er Naturstyrelsen der
behandler forholdet til strandbeskyttelseslinjen.
Jævnfør § 17 er der en skovbeskyttelseslinje idet der ikke må “placeres bebyggelse, campingvogne
og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove”. Foregår der skovrejsning op til en by eller i
forbindelse med byudvikling, vil der ofte være et ønske om at reducere byggelinjen. Dette er
Naturstyrelsen som udgangspunkt positiv overfor, idet et væsentlig formål med disse
skovrejsningsprojekter er at skabe nye naturområder og skove med stor rekreativ værdi
(Naturstyrelsen 2013).
Jævnfør § 19 må der ”ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300
meter fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen”.
Der kan ikke eksproprieres til statslig skovtilplantning under naturforvaltning jævnfør § 60 stk. 2 i
Naturbeskyttelsesloven (Lovbekdtg. nr 951 af 3. juli 2013).
Museumsloven
Ifølge § 29 a i Museumsloven (Lovbekdtg. nr. 358 af 8. april 2014) er sten- og jorddiger og
lignende beskyttet mod ændringer. Det er kommunen som kan oplyse om disse og det er også dem
som behandler eventuelle dispensationsansøgninger.
Fortidsminder er beskyttet for ændringer jævnfør § 29 e. Kommunen kan oplyse om kendte
fortidsminder. Søges der om dispensation fra dette, er det Kulturstyrelsen som behandler sagen.
Jævnfør § 29 f må der ikke foretages jordbehandling, plantes eller gødes på fortidsminder og inden
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for en afstand af 2 meter fra et fortidsminde. Kulturstyrelsen behandler eventuelle ansøgninger om
dispensation fra dette.
Vandløbsloven
Ifølge § 6 stk. 1 i Vandløbsloven (Lovbekdtg. nr. 1208 af 30. september 2013) står der at ”ingen må
uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre
det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.”
Ifølge § 6, stk. 3 i Vandløbsloven (Lovbekdtg. nr. 1208 af 30. september 2013) er det forbudt at
foretage beplantning så nær rørlagte vandløb, herunder drænledninger, at der kan være fare for, at
rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Der kan i regulativet være bestemmelser om at beplantning
kun må foretages et vist antal meter fra rørledningen af et rørlagt offentlige vandløb (Naturstyrelsen
2015d).
Jævnfør § 69, stk. 1 (Lovbekdtg. nr. 1208 af 30. september 2013), er det blandt andet forbudt at
foretage dykning, jordbehandling, terrænændring plantning og anbringelse af hegn i en bræmme på
to meter langs søer og vandløb, der er naturlige eller højt målsatte i kommuneplanen. En undtagelse
er dog isolerede søer, der er mindre end 100 m2.
Efter § 69 stk. 2 kan vandløbsmyndigheden i regulativer for offentlige vandløb fastsætte et særligt
arbejdsområde langs vandløbet, som det er nødvendigt at råde over det maskinel vedligeholdelse af
vandløbet.
Kommunen, som er vandløbsmyndigheden, kan oplyse om der er forhold i relation til
vandløbsloven, som det er nødvendigt at være opmærksom på i forbindelse med skovrejsning
(Naturstyrelsen 2015d).
Randzoneloven
Ifølge § 1 i Randzoneloven (Lovbekdtg. nr. 894 af 15. juli 2014) må der ikke i landzone “foretages
gødskning og anden jordforbedring, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning i en
randzone på indtil 10 m, jævnfør stk. 4, fra bredden af de åbne vandløb og søer med et
overfladeareal på mere end 100 m2,
1) der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb,
2) der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse,
3) der er omfattet af kravet om 2-meterbræmmer i § 69, stk. 1, i lov om vandløb, eller
4) for hvilke der er fastsat miljømål i
a) de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven eller
b) bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning.
Stk. 2. stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park eller dambrugsaktiviteter.
Stk. 3. Forbuddene i stk. 1 gælder endvidere ikke for ikke-målsatte vandløb beliggende i
marskområder m.v. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om,
hvilke områder der er omfattet af 1. pkt.
Stk. 4. Ministeren fastsætter regler om bredden af randzonen”. Der er altså ikke krav om en
randzone ved skov.
Jævnfør § 2 må der i randzonerne “uanset § 1, stk. 1, ske dyrkning af vedvarende græs, hvis
dyrkningen foregår uden anvendelse af gødskning og sprøjtning, og hvis det i øvrigt ikke er i strid
med anden lovgivning” (Lovbekdtg. nr. 894 af 15. juli 2014).
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Hvis der rejses tilskudsskov kræves der ikke længere dispensation til jordbearbejdning
(Naturstyrelsen 2015d).
Natura 2000-områder
Natura 2000-områder skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er
truede, sjældne eller karakteristiske for EU-landene (Naturstyrelsen 2015c). Det drejer sig om
fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og ramsarområder (Naturstyrelsen 2015a). Det er EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver, som består af habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF fra 1992 om
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) og
fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle
med senere ændringer), som er grundlaget for disse områder. EU’s medlemslande er hermed
forpligtet til at udpege særlige områder for at bevare de mere end 200 udpegede naturtyper, 700
udpegede arter af planter og dyr og over 170 udpegede fuglearter. Målet med Natura 2000 er at
skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura
2000-områderne (Naturstyrelsen 2015c).
Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark, som tilsammen udgør 9 % af landarealet og
18 % af havarealet. Inden for disse områder er der regler for beskyttelse af arter og naturtyper,
særlig retningslinjer for fangst og jagt samt krav om overvågning og rapportering om naturens
tilstand (Naturstyrelsen 2015c).
Fredninger
Skovrejsning kan være i strid med fredninger. Kommunen kan oplyse om eventuelle fredninger. Det
er Fredningsnævnet for det pågældende område, som behandler sager om dispensation fra
fredningsbestemmelserne (Naturstyrelsen 2015d). I bekendtgørelse om nedsættelse af
fredningsnævn (bek. nr. 1174 af 20. november 2006) ses fredningsnævnene.
Tinglyste servitutter
Der kan være tinglyste servitutter eller lignende knyttet til arealet, som begrænser mulighederne for
skovrejsning. Eksempler kunne være servitutter om rørlagte vandløb, fastholdelse af udsigter,
ledningsanlæg (el, gas, olie, vand, telefon), færdselsret eller maksimal højde. Den elektroniske
tingbog kan ses på www.tinglysning.dk (Naturstyrelsen 2015d).
Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Hillerød Kommunen fastlægger i kommuneplaner udpegning af områder til ønskede, neutrale og
uønskede skovrejsningsområder for hele kommunen. Ved udpegning af disse områder tager
kommunen tager især hensyn til de landskabelige forhold men også interesser afvejes.
I kommuneplanen er der udpeget ønskede skovrejsningsområder (positivområder), og områder hvor
skovrejsning er uønsket (negativområder). Der må ikke plantes skov på landbrugsejendomme hvor
skovrejsning er uønsket, der kan dog gives dispensation af kommunen særlige tilfælde jævnfør lov
om drift af landbrugsjorder (Lovbekdtg. nr.191 af 12. marts 2009). I det øvrige landområde
(neutralområder) kan der plantes skov (Hillerød Kommune 2013).
Baggrunden for udpegning af områder for uønsket skovrejsning er at sikre kirkernes omgivelser
samt værdifulde kulturmiljøer og landskaber herunder områder, hvor særlige naturværdier ønskes
bevaret. Der tages også hensyn til geologiske interesser, lavbundsområder, dyrkningsjorder af høj
kvalitet og områder for eksempelvis byudvikling. Der laves også friholdelseszoner omkring
vindmølleområder. I Hovedstadsregionen er udpegningen af skovrejsningsområder sket med
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henblik på at øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne, beskytte grund- og
drikkevandsressourcer samt at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet her under fremme deres
spredningsmuligheder. I næste planperiode vil der ske en revidering af udpegningen af områder til
ønsket og uønsket skovrejsning på baggrund af kommunens landskabskarakteranalyse, udpegning
af råstofområder og vindmølleområder, arealer med højdebegrænsning samt grundvandsinteresserne
(Hillerød Kommune 2013).
Høringsfase ved det lokale museum
Ifølge kravene beskrevet i “Privat Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” vil
ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning blive forelagt de lokale museer (Naturstyrelsen
2015d). Så kan det lokale museum vurdere om der er sandsynlighed for at finde skjulte
fortidsminder på arealerne og om dette skal undersøges nærmere. Dette vil eventuelt kunne resultere
i udsættelse eller afslag, hvis de nærmere omstændigheder skal undersøges nærmere eller hvis der
er en forventning om skjule fortidsminder på hovedparten af arealet (Naturstyrelsen 2015d).
Vurdering af virkninger på miljøet
Der skal foretages en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af visse større projekters virkning
på miljøet. Dette skal give et bedre beslutningsgrundlag før der gives tilladelse, så alle relevante
parter og miljøeffekter er taget i betragtning. Der er en række procedurekrav til VVM med blandt
andet forudgående offentlighed, høringsperiode og klageadgang (Anker 2011).
Planlovens (Lovbekdtg. nr. 587 af 27. maj 2013) § 11 g siger at ”Enkeltanlæg, der må antages at
påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets
miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt)”. Disse enkeltanlæg er afgrænset i VVM-bekendtgørelsen
(Bek. nr. 1184 af 6. november 2014) jævnfør Planlovens § 11 h.
Anlæg der fremgår af bilag 1 har VVM-pligt ifølge § 1, stk. 2, og er derfor underlagt VVMproceduren i §§ 2, 4-7 i VVM-bekendtgørelsen. Hvad angår skovrejsning, så er ”Nyplantning af
skov på mere end 30 ha. i områder, hvor skovrejsning i henhold til den gældende kommuneplan er
uønsket” ifølge bilag 1 punkt 30 VVM-pligtig (Bek. nr. 1184 af 6. november 2014).
Anlæg der fremgår af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1184 af 6. november 2014) er ifølge
§ 1, stk. 3 underlagt proceduren i §§ 2-7, hvor der skal ske en konkret vurdering. Skovbrug fremgår
af bilag 2 punkt 1, hvorfor der skal ske en konkret vurdering at arealet. Denne vurdering skal tage
hensyn til kriterierne i bilag 3; projektets karakteristika, projektets placering/miljøfølsomme
områder og potentiel miljøvirkning. ”Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)” som er
tilgængelig på http://naturstyrelsen.dk/media/135851/bilag-a-screeningsskema_bekg-1184.pdf kan
bruges til at screene området efter kriterierne i bilag 3 (Naturstyrelsen u.å.).
Uanset om projektet er VVM-pligtigt eller ej, skal det anmeldes jævnfør §2 i VVM-bekendtgørelsen
(Bek. nr. 1184 af 6. november 2014).
Særlig miljøvurdering
Særlig miljøvurdering (SMV) foretages for visse planer og programmer jævnfør
Miljøvurderingsloven (Lovbekdtg. nr. 939 af 3. juli 2013). Dette skal give et bedre
beslutningsgrundlag før der gives tilladelse, så alle relevante parter og miljøeffekter er taget i
betragtning (Anker 2011).
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Som hovedregel skal der laves en SMV af planer og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
af projekter. Undtagelsen er projekter, der fastlægges i detaljer ved en plan, eksempelvis en
lokalplan. Der kan laves en samtidig SMV og VVM, idet VVM-vurderingen kan suppleres af de
”ekstra” SMV-krav såsom høring af berørte myndigheder og overvågning (Anker 2011).
Ifølge ”Vejledning i god statslig skovrejsning” punkt G6 så er Naturstyrelsens ”skovrejsningsaftaler
med kommuner og vandværker ikke omfattet af reglerne om ”Særlig Miljøvurdering” (SMV), idet
aftalerne ikke i sig selv er en tilladelse. Det er derimod andre planer, for eksempel indsatsplaner
for grundvands-beskyttelse, kommuneplanen og andre der sætter rammerne for projektets faktiske
gennemførsel. Tilsvarende gælder konkret tilplantning” (Naturstyrelsen 2013).
Bekendtgørelse om jordressourcers anvendelse til dyrkning og natur
Der skal laves en anmeldelse/ansøgning om skovetablering hos kommunen, for at jorden kan gå fra
at være landbrugsjord til at være skov. Dette sker i henhold til bekendtgørelse om jordressourcernes
anvendelse til dyrkning og natur §§ 8-9 (Bek. nr. 637 af 10. juni 2010).
Naturskovstrategien
Naturskov er de oprindeligelige skoves efterkommere, altså selvgroede skov af danske træer og
buske. Disse områder er blevet udpeget (Skov- og Naturstyrelsen 1992).

VII

Bilag 2: Beregning af andele
Her fremgår de eksakte målte værdier og beregningerne til leder til andelen af vådområder med
videre. De udklippede papirstykker er vejet af på en meget nøjagtig kemivægt.
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Bilag 3: Kortmateriale
Her er vedlagt de kort, som danner grundlaget for analysen og resultatet.
Per Smed
Legende til Per Smeds kort (Smed 1981).
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GEUS jordartskort
GEUS jordartskort for Skævinge Skov (GEUS 2011):

X

GEUS jordartskort zoomet ind på projektområdet (GEUS 2011):

XI

Signaturforklaringen for GEUS jordartskort i 1:25.000 (GEUS 2011):

Legend
FG - Ferskvandsgrus
FS - Ferskvandssand
FL - Ferskvandsler
FP - Ferskvandsgytje
FT - Ferskvandstørv
FJ - Okker og myremalm
HG - Saltvandsgrus
HS - Saltvandssand
ES - Flyvesand
DG - Smeltevandsgrus
DS - Smeltevandssand
DL - Smeltevandsler
ML - Moræneler
SØ - Sø
X - Ukendt lag, oplysninger mangler
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Kvartermesterstabens kort
Kvartermesterstabens kort for hele Skævinge Skov (Geodatastyrelsen 1857):
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Høje målebordsblade
Høje målebordsblade for Skævinge Skov (Kortforsyningen 2015a):
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Høje målebordsbade for projektområdet (Kortforsyningen 2015a):

XV

Signaturforklaring til høje målebordsblade (Korsgaard 2006):
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Lave Målebordsblade
Lave målebordsblade med hele Skævinge Skov (Kortforsyningen 2015c):

XVII

Lave målebordsblade zoomet ind på projektområdet (Kortforsyningen 2015c):
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Signaturforklaring til de lave målebordsblade (Korsgaard 2006):

XIX

Høje- og lave målebordsblade kombineret med GEUS jordartskort
Her fremgår det forsimplede GEUS jordartskort opdelt i kategorierne sand/grus (gul), ler (brun) og
tørv (grøn; GEUS 2011). Markeringerne og stregerne viser våde områder, grøfter og vandløb fra de
høje (turkis)- og lave (mørkeblå) målebordsblade (Kortforsyningen 2015a, Kortforsyningen 2015c).
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Bilag 4: Tinglyste servitutter
Der er nogle tinglyste servitutter for projektområdet. I dette bilag er først en oversigt over
servitutterne på området, dernæst er udvalgte sider fra to relevante servitutter
Oversigt over servitutter
Alle nedenstående servitutter og oplysninger for projektområdet på Harløsevej 236, 3400 Hillerød
er fundet via Tingsbogsattesten via www.tinglysning.dk (Tinglysningsretten 2015c).
Servitut
Dok om færdselsret mv.
vedr. 10a
01.12.1853-923244-15
Filnavn: 15_D_235

Beskrivelse
Anser ikke muligheden for en færdselsret
som værende af stor betydning for
planforslaget, da planforslaget ikke vil
indeholde stier.

Dok om færdselsret mv.
vedr. 9b, 9i
05.12.1866-923246-15
Filnavn: 15_NN_511

Anser ikke muligheden for en færdselsret
som værende af stor betydning for
planforslaget, da planforslaget ikke vil
indeholde stier.

Dok om kirke og skolesti
vedr. 10a
25.03.1952-923249-15
Akt 15_B_86

Anser ikke muligheden for en færdselsret
som værende af stor betydning for
planforslaget, da planforslaget ikke vil
indeholde stier. Kunne desuden ikke finde
servitutten i akten.

Dok om vandværk mv.
vedr. 10a, 8d, 9b, 9i, 10b
24.02.1959-923252-15
Akt 15_E_390 (side 40-50)

Der er oprettet en overenskomst mellem
Københavns vandforsyning og en lang
række lodsejere om blandt andet udførsel af
et fælles vandværk. Ikke relevant for denne
opgave.

Dok om ekspropriation/foreløbig
ekspropriation mv.
vedr. 9b, 9i, 10a
30.04.1960-3240-15
Filnavn: 15_A_433 (side 36-38, 42-43,
45; vedlagt som del af bilag 4)
(Tinglysningsretten 2015b)

Ekspropriation på en række ejendomme da
”Københavns kommune agter at lægge en
500 mm jernbetonledning med tilhørende
elektrisk kabel m.v. fra Æbelholt kildeplads
til Åttemose kildeplads”.
For 9b, 10a med flere: ”der er pålagt et
areal af længde ca. 1416 m og bredde 5 m”
og placering af en række brønde (figur 6.x).
For 9b og 10a med flere: ”ret til færdsel på
de servitutbelagte arealer ad den private
fællesvej” (se placering på bilag xx).

Dok om luftlinier, ikke til hinder for
prioritering
vedr. 8d, 9b, 10a
23.08.1976-25559-15
Akt 15_B_86 (side 26-29 ; vedlagt som

Deklaration om at der anbringes ”et indtil 9
m bredt højspændingsluftledningsnet…samt
til enhver tid at have adgang for eftersyn
og vedligeholdelse af anlægget” (bilag xx).
Desuden gælder at ”under ledningsnettet

XXI

del af bilag 4).
(Tinglysningsretten 2015a)

samt 9 m uden for dette til begge sider,
svarende til en bredde på 27 m… at der
ikke plantes vækster, hvis højde antages at
kunne overstige 3 m” (figur 6.x).

Dok om transformerstation/anlæg
mv., Ikke til hinder for prioritering
vedr. 10a, (9b, 9i)
26.02.1982-5607-15
Akt 15_B_86 (side 45-48)

Deklaration, transformerstation og kabler.
Ligger udenfor projektområdet.

Dok om telefonkabler/anlæg mv.,
Ikke til hinder for prioritering
vedr. 10a, 9b, 9i
06.09.1984-32583-15
Akt 15_B_86 (side 38-40)

Ligger udenfor projektområdet.

Deklaration om forbud mod
anvendelse af pesticider og ret til
placering af indvindingsboringer mv.
15.05.2012-1003551560

Deklaration om at der ikke må anvendes
pesticider på jorden hele projektområdet.

Notering om fredskov
vedr. 10h, 9o, 10b
26.06.2012

Del af 10h (183.000 m2) og en del af 9o
(17.000 m2) samt på hele 10b (54115 m2).
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Deklaration om luftlinier
Der er indhentet deklaration om luftlinier fra www.tinglysning.dk (Tinglysningsretten 2015a).
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Ekspropriation
Der er indhentet deklaration om ekspropriation fra www.tinglysning.dk (Tinglysningsretten 2015b).
Her vises de relevante sider; 36-38, 42-43 og 45 sider fra filen 15_A_433.
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Bilag 5: Drænkort fra Orbicon
Her er en mail fra Orbicon med informationer om de detaljerede drænkort de
ligger inde med for Lønsgård og omkringliggende områder. Kortet nedenfor indeholder
drænkortsnumrene (Steen 2015, personlig kommunikation).
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