
6,1»ti7n~4<t; a/f..g 0424,7

0/1, ~47.1.~ /4Y

Stempel:	 kr.	 øre.

88313492 3_V_385
A00566326A

1111

h

a
h

Bestillings
formuler

G

Akt: Skab "nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).
t

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Matr.n.31a måfl. af

Vangede By og Sogn.

Vedrørende nedennævnte ejendomme er der i anledning af arealer-
ervelser m.ve til gml ægget af en Motorvej vest om Købehav h 6a udbyg.
ng at" Hørsholmvejen som Motorvej i henhold til lov nr.168 af 11'
ril 1942,, jfr.fererdning a: 5 1marts 1845, foretaget ekspropriation,
ie endelige omfang først kan angives, når anlægget er fuldført.

Løbe nr.
615
617
621

--"6227-6
-6.a4
625

af 627
af.627
af 627

(laf 627
q

af 627
af 628
af 628

629
630
631

af 633

af 633
639

Københavns" Amt, Sokkelund Herred, 

Vangede By, Vangede Sogn. 

Matr'.nr.	 Løbe nr.

la
	

634
24az "
	

636
241 '	af 637

af 6.37

a£ 637

637

af 638

af 638

640

af 642
af 642
af 642
af 642
af 642

6:43
645
647

648
af 650
af 650

Matr.nr.
26a
26ial
26,a'

26h
26i

/ :26k
26b
24o
&:

8t

8k

8(:1

8.15

81

59

7be

7nø.

74

ensen & Kie/ls 'k?4, København.

,24eb-
24e
24d
24bi
24bi
24bø

26O
241
26e
24O

24£1
31•
8b
28

17y



Vang8d8 

Matr.nr,	 Løbe nr.	 Matr.nr.

5f
i4/3

5f'

'Ed 666

af 666
58
5j4

' af 667	 2k
af 667

669

669a

tiz's

652

653

654

'655

'af 656
657 m. fl

Denne fertegnelee er udarbejdet på grundlag af de afholdte
6 .kainiQpril.at ottsfozibetninex iz. hvoraf et . trykt ekeemplar vedlæg..
.g48,

København d. ' .januar 1953!

0.Budtz

Zeldøn48 landinspektør.

A	 TL1S åie
K0rIztisritusiuo ve4	 tre. 'baner rA,,v

øl.) e x ffitivii, K. fï	 19.1„jf;•

Terndrup.



Genpart ns Rigtighed bekra3i tes
/1/,(

IndfOrt i Dagbogen for Retsidi; .-Isir.2; liobjnbavn ^mts

nordre Birk, den /,--/	 1$,(16

1-36t	 • fil	 )
Akt: Skib



Aflyst

"W 3fJ

/5 v

(")e,-X-e	
tin - ‘Ll

G enp art e s Rigtighed bekræftes,

Akt: Skab )/ nr. 31 ✓
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. I.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

M r. nr., ejerlav, sogn:
København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Mat r .nr . 31a m . fl .
af Vange de Uyi og
sogn.

Kommisrmrius
vGd Mnig ic.;. nLu= m. v. pca rborne

Torvegade 45 - København K.

Stempel:
	 kr.	 øre.

PÅTEGNING

på fortegnelse af 8. januar 1953,  lyst 14. s .m. over eje n—

domme , vedrørende hvilke der er fore taget ekspropriation

efter  reglerne i forordning af 5. marts 1845 til anlægget
af en motorvej vestom København m.v. :

Nærværende dokument kan aflyses af tingbogen for 

så vidt angår løbe nr. 615 — 639.

Kommissarius ve d Anlæg af Jernbaner m.v. . på øerne.
Torvegade 45.

København K . , de n /( december 1954. 

Terndrup.

Indført I Degbzgen for Retskreds Nr.2, 'Københavns Avrits

nordre Birk, den ..3./P	 . /g J` 7

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



NESANET
NS reg nr. 248.749

NESANET NS
Nesa Alle 1
2820 Gentofte
Tlf. 72 10 10 10

V 3&.5

Akt.: Skab	 nr.
(Udfyldes af dommerkonti)

Matr. nr. 31 a Vangede 	 , Anmelder:
Adresse: Gammelmosen	 Landinspektørfirmaet
Tinglysningsafgift kr. 1400 	 LE34

Energivej 34
27.50 Ballerup
Tlf.: 77 33 22 22

HK nr.:	 HK1261

Dekl. nr.:	 1261-11

DEKLARATION

• For 132 kVelkabler.
cIENPART 346821 01 0000.0098 	 24.10.2005 TA

1.400700 K

Den danske Stat

ved Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Nørre Voldgade 16, 1025 København K

meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere

NESANET A/S

( i det følgende kaldt Selskabet) eller den, til hvem Selskabet måtte overdrage sine rettigheclpr, ret til på ejendommen:

Matrikelnummer 31a Vangede

at lade anbringe og opretholde et 132 kV kabelanlæg med fornødent tilbehør.

Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af vedhæftede plan.

Selskabet har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg.

Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kablet som lovgivningen til
enhver tid foreskriver.

Jorden over kabelanlægget kan udnyttes som hidtil (stiareal).

Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1 m til begge sider for kabelanlæggets midtlinie,
svarende til en samlet bredde på 2 m

-	 ikke opføres bygninger

MALUNG BECK



p,

-	 ikke etableres veje eller foretages terrænændringer, hverken ved afgravning eller påfyldning uden efter nærmer
aftale med Selskabet

ikke foretages grubning, dræning, boringer eller andet, hvor der er risiko for kabelanlægget, uden at det er an
meldt til Selskabet senest 8 dage før arbejdets begyndelse. Selskabet skal herefter for egen regning påvise eller
om nødvendigt - frilægge kabelanlægget

ikke foretages skovrejsning eller anden beplantning, uden at lodsejeren har kontaktet Selskabet med henblik p
at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved Selskabets foran
staltning.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Selskabet, eller hvem man mått
overdrage sine rettigheder.

Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på ejendommen..

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til tingbogen.

Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering.

Når anlægget ikke længere bruges, og lodsejeren anmoder herom, er Selskabet forpligtet til at aflyse deklarationen og
fjerne anlægget.

<,(?) 61a.l.	 ,\/ 	den  20 •	 • '1 (.)e> 5

0

Som ejer

ULRIK AB1LD
Markedschef

Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger
Nørre Voldgade 16	 Tlf. 33 95 12 00

Postbox 2290	 Fax 33 95 13 00
DK-1025 København K CVR-nr. 20 90 58 08

I medfør af § 42 i tov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke uåkrEevet,
Gentofte Kommune Bygningsrnyn(+;gneden, den

R. KONG	 NItISEN

CIVISQN0:`,1
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Vange

Lars HvidbJerg Sørensen

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S
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Matr. nr: 31a

Ejerlav: Vangede

Ejeriavskode:	 1-22-55

Kommune:	 Gentofte

Udfærdiget i	 Januar 2005

Lsp.sags nr.:	 020437

Tegning:	 NESA.3

Beregnet/tegnet: LHS/JM	 07.01.2005

Fil:

1:4000

s:\J020437\Deklarationsrids\Ramme-003-2d-020437.dgn



Side:	 4

Akt.nr.:
V 385

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 31 A, Vangede
Ejendomsejer: Hans Majestæt Kongen
Lyst første gang den: 24.10.2005 under nr. 43222
Senest	 ændret den	 : 24.10.2005 under nr. 43222

Retten i Gentofte den 24.10.2005

Linda Holdensgaard Christensen

•

•



O

g

.°‘. Matr.nr.: 31a Vangede	 Anmelder:
Landinspektørfirmaet LE34
Energivej 34
2750 Ballerup
Tlf.: 77 33 22 22

•

Allonge
til deklaration lyst den 24.10.2005

Fjernelsesbestemmelse

Vejdirektoratet har med hjemmel i vejlovens § 42 (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.08.1999), dispenseret fra
byggeliniebestemmelser, der gælder for:

GENPART 414595 02 0000.000	 11.01.2007 TA
Motorringvej 3	 1.470 K

Dispensationen er givet til etablering af et 132 kV kabelsystem samt lyslederanlæg med fornødent tilbehør
på matr.nr .	 31a Vangede

<ablets placering er vist på deklarationens rids. Ud for motorvejens km 37.080 til km 37.220 er kablet
3Iaceret indenfor byggeliniearealet.

Det er et vilkår for dispensationen, at 132 kV kabelsystemet placeret i byggeliniearealet skal
Jernes/omlægges af den til enhver tid værende ledningsejer uden udgift for vejmyndigheden, hvis ændring

vejforholdene, herunder etablering af vejudstyr, eller hensynet til færdslens tarv gør det nødvendigt.

Deklarationen tinglyses på

-natr.nr.:	 31a Vangede

,3ervitutstiftende forud for pantegæld og tidligere servitutmæssige bestemmelser, jf. vejlovens § 112.

Påtaleberettiget er Vejdirektoratet som vejmyndighed for Motorring 3.

Dato: oDy-c	 Dato: 12 . 11- Lo c. (0

Ledningsejer: LARS Lo2ENSEn1

DONG Energ Nord Elnet A/S
CVR.nr. 21158739

Som ejer af ejendommen:
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Al3 ^ LD
M&R iZEI)5C tf F

1 medfør af § 42'i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Bygningsrnyndigheden, den ty,z #20,v

KONGST WirLSEN
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*** *	 ***

* *	 *
* *	 ***

* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 31 A, Vangede
Ejendomsejer: Hans Majestæt Kongen
Lyst første gang den: 11.01.2007 under nr.
Senest	 ændret den	 : 11.01.2007 under nr.

Retten i Gentofte den 24.01.2007

Grete Wittendorff

Side:	 2

Akt.nr.:
V 385

1251
1251



Akt.: Skab	 nr.
(Udfyldes af dommerkont.)

Matr. nr., ejerlav, sogn: 	 Anmelder:
3ia Vangede By, Vangede

	
N ESA A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg
Tlf: 72 10 2194

Dekl. nr.:

DEKLARATION

for elkabler med spændinger til og med 20 kV og lysledere

Den Kongelige Veterinær & Landbohøjskole

Bfflowsvej17,1870 Frederiksberg C

meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere

N ESANET A/S

( i det følgende kaldt Selskabet) eller den, til hvem Selskabet måtte overdrage sine rettigheder, ret til
på ejendommen:

31a Vangede By, Vangede

at lade anbringe og opretholde et 	 kabelanlæg med fornødent udstyr.

Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af vedhæftede plan.

Selskabet har ret til etablering af flere kabler til betjening af samme anlæg.

Selskabet har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg.

Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kablet som
lovgivningen til enhver tid foreskriver.

jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til almindelig have og dyrkning af afgrøder, herunder,
behandling med almindelige redskaber.

Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på i,o m til begge sider for ka-
belanlæggets midtlinie

-	 ikke opføres bygninger

HOVEDKONTORET:	 Destination:
NESA NET	 NESANET A/S	 NESANET A/S
AIS reg nr. 248.749	 Strandvejen 102	 Hagedornsvei 4

2900 Hellerup	 282o Gentofte
72 to to to	 Tlf: 72 to to to

Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K



ikke etableres vej eller foretages terrænforandringer, hverken ved afgravning eller påfyldning
uden efter nærmere aftale med Selskabet
ikke foretages grubning, dræning, boringer eller andet, hvor der er risiko for kabelanlægget, uden
at det er anmeldt til Selskabet senest 8 dage før arbejdets begyndelse. Selskabet skal herefter fyr
egen regning påvise - eller om nødvendigt - frilægge kabelanlægget
ikke foretage skovrejsning eller anden beplantning, uden at ejer har kontaktet Selskabet med
henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

Selskabet enFor de rettigheder Selskabet gennem denne deklaration har erhvervet, yder
gangserstatning på kr. 9.45.3,7o

Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved
Selskabets foranstaltning.

Erstatninger udbetales, når arbejdet er udført og denne deklaration tinglyst.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Selskabet, eller
hvem man måtte overdrage sine rettigheder.

Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på ejen-
dommen.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til ting-
bogen.

Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering.

il at afly;eNår anlægget ikke længere bruges, og lodsejeren anmoder herom, er Selskabet forpligtet
deklarationen og fjerne anlægget.

Xci	 ek.v.	 d. 	 / 20  t? 

Som ejer:

E. Siber

BYGGEDIREKTORATET
Nørre Voldgade 16, 1358 København K
Tlf.: 33 12 54 88	 Fax: 33 15 52 88

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles

herved samtykke til tinglysning af ovenstående

dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den •GCP/,e — 2D-0/

M. KONG AD NIELSEN
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16c

Matr.nr. 31a

Vangede by, Vangede

NESA den 19.10.2000

1:A000
Planen angiver anlæggenes placering i princi ppet og må ikke anvendes

i forbindelse med udmåling og afsætning. Til brug hertil skal an -

vendes deallplaner. som kan rekvireres hos NESA.

Form. 267 G

•

•

.11

E

Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K



Side: 4

Akt.nr.:
V 385

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 31 A, Vangede
Ejendomsejer: Hans Majestæt Kongen
Lyst første gang den: 26.07.2001 under nr. 18424
Senest	 ændret den	 : 26.07.2001 under nr. 18424

Dokumentation forevist.

Retten i Gentofte den 03.08.2001

Line Drud Benche

•

•



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

31 a af Vangede by og sogn
Gade "?rg hus ni'. :

Stempel : il.	 kr. 00 øre
	

Akt: Skabt- nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Advokat H. Tiemroth
H. C. Andersens Boulevard 38
V

•

Deklaration
Kabel anlæg

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,

atilowsvej 13, 1870 V,

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem sel-
skabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra t og efterfølgende ejeres side uopsige-vor
lig tilladelse til på ejendommen:

mtr.nr . 31 a af Vangede by og sogn,

at lade anbringe underjordiske kabler og opstille kabelskabe, således som vist på vedhæftede
plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er -4v4;9• indgået på:

at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme
disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan,

at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående etkab-
ler overholdes.

For tilladelsen gælder iøvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen
snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes tfer1: en erstat-
ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt fornødne
fjernelse af buske m. m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,

at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlæg-
get ikke længere agtes benyttet til elforsyning.

Bestillings-
formular

G
5555-6c. DEK6.A26.2.3.4.5.13,73.9.10.11,12.13.14.15,udg.

Jensen & Kjeldskov A/S, København



kr.For denne tilladelse yder selskabet (§n gang for alle en erstatning på

Erstatningen udbetales, når anlægget er anbragt og denne deklaration tinglyst.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendom-
mens folio i tingbogen.

I tilfælde af udstykning afgør selskabet på grundlag af en forelagt udstykningsplan, om de ved
nærværende deklaration påtagne forpligtelser fortsat er opfyldt, og om deklarationen skal over-
føres på den eller de udstykkede parceller.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller om-
prioritering.

	 den 	  19

Som ejer Landbrugsministeriet, den 12.2.69.

P.M.V.
E.B.

sign. J. Graff Nielsen
eksp.sekr.

I medfør af § 4, stk 2 i byggelov for købstæderne og landet, lov
nr. 246 af 10. juni 1960, meddeles herved samtykke til tinglys-
ning af ovenstående dokument.

Gentofte kommunes bygningsvæsen, den 28.2.69.

sign. Poul Gøtzsche/sign. Ejlers



Lyst
enpartens Rigtighed b kræft.

4;LA,

tadført i)dogilogen for retelnde nr,

Gentofte civilref,

den 1 9 MÅR. 1969

•
•

•



Akt: Skab	 nr.

Y- 1 fløj	 Jensen & Kjeldskov A/S

(udfyldes af dommerkontoret)

Tr,

os

Bestillings-
formular

motor ringv€ien

12 f
31 G

16 c

xabler

bb bo
/0 >0

ø
az
10
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31 f	 8 bo

8 c/

8 ca

8

11111111111
S00336689S 3_V_385
A00566326A 88313492

IIII

8 c e



*** *	 ***	 Side:	 10
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_V_385

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 31 A, Vangede
Ejendomsejer: Hans Majestæt Kongen
Lyst første gang den: 19.03.2008 under nr.	 6328
Senest ændret den	 : 19.03.2008 under nr.	 6328

Tillige lyst på matr.nr . 2 f og en del af matr.nr . 31 f Vangede

Retten i Gentofte den 25.03.2008

Grete Wittendorff

•

•

0
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•
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•
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14.03.200B TA
1.4001, 00 K

KENDELSE

GEMPART 303018 01 0000.0020
om fredning af Gammelmosen

beliggende i Vangede, i Gentofte kommune

afsagt den 28. januar 2008 af Fredningsnævnet for København

Danmarks Naturfredningsforening har rejst sag om fredning af Gammelmo-
sen i Vangede.

Forslaget omfatter matr.nr . 31 a, og 2 f, Vangede by, der ejes af Videnskabs-
ministeriet ved Københavns Universitet, og en del af matr.nr . 31 f, Vangede
by, som ejes af Gentofte kommune.

Fredningsarealet er i alt 20,94 hektar. I forbindelse med Vejdirektoratets ud-
bygning af Motorring HI kan der ske fraskillelse til vejareal i Gammelmo-
sens nordlige skovbryn og matrikulær berigtigelse.

Området afgrænses mod nord af Motorring III, mod øst af industrianlæg, in-
stititutionen "Vangedehuse" og eksisterende hegn, mod syd af en asfalteret
vej, Kellersvej, samt mod vest af institutionen "Lillemosegård" og en grus-
vej, der fører langs mosen til institutionens værksteder.

Baggrunden for fredningsforslaget

Gammelmosen er en skovmose og et af Storkøbenhavns mest specielle natu-
rområder, 20 km fra Rådhuspladsen i København. Mosearealet er omtrent
kvadratisk og omgivet af en lagg-zone samt stedvis en smal stribe randskov.
Lagg-zonen er en smal og ofte sumpet bræmme, der afgrænser mosen fra
den omgivende løvskov på mineraljord. Lagg-zone og randskov udgør
skønsmæssigt 3 hektar af det samlede areal.

Gammelmosen har stor naturvidenskabelig, forskningsmæssig og frednings-
historisk betydning. Mosen har ligget urørt i mere end 160 år. Moser er en
truet naturtype både her i landet og det øvrige Europa. Den bynære beliggen-
hed gør mosen til såvel et grønt åndehul som et vigtigt naturvidenskabeligt
reference- og forskningsområde.

Fredningsforslaget er en opdatering og præcisering af Danmarks ældste na-
turvidenskabelige fredning. Området blev fredet ved Kongelig Resolution af
28. februar 1844. Gældende fredning er Justitsministeriets bekendtgørelse
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nr. 84 af 18. februar 1918.

Forslaget er baseret på naturbeskyttelsesloven samt ny viden om området og
	 •

moser generelt.

Formålet med en revideret fredning af Gammelmosen er at opnå den bedst
mulige sikring af mosens naturværdier og videnskabelige forskningsmulig-
heder samtidig med, at der åbnes for formidling og offentlighedens oplevel-
se af mosens specielle naturtype.

En opdateret naturfredning med formålsbeskrivelse og bestemmelser efter
nutidige principper kan sikre mosen bedre for fremtiden. Dette gælder både
påvirkning fra de omgivende, bebyggede arealer og eventuelle fremtidige
ønsker om at inddrage mosen i anden arealanvendelse samt projekter, som
indebærer placering af bygningsanlæg, infrastrukturelle tekniske anlæg og
lignende i naturområdet.

Mosen har hidtil været lukket for offentligheden.
	 •

Ved fredningen i 1844 ønskede man at lade mosen i fred efter mange års tør-
vegravning og give mulighed for videnskabelige undersøgelser af højmosers
evne til at regenerere.

Fredningen blev ajourført i året efter vedtagelsen af Danmarks første natur-
fredningslov. Ved bekendtgørelsen i 1918 blev "al tørvegravning, mosind-
samling, bærplukning, afgræsning og deslige, samt al færdsel forbudt alle og
enhver, hvem særlig tilladelse fra Veterinær-og Landbohøjskolen ikke er gi-
vet."

For at sikre det historiske forskningsprojekt og den sårbare natur i den cen-
trale del af mosen er det fortsat ønskeligt, at der ikke i fuldt omfang åbnes
for offentlig adgang efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Men af
hensyn til offentlighedens mulighed for at opleve Gammelmosens særpræ-
gede natur foreslås dels udlagt en vandre- og cykelsti i Gammelmosens
randzone samt frem til et udsigtspunkt i den centrale del af mosen, dels givet
mulighed for at opsætte information, bænke m.m. i forbindelse med stisyste-
met.

Fredningsforslaget er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening i sam-
arbejde med Eforatet for Gammelmosen under Københavns Universitet.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har modtaget forslaget med brev af 5. februar 2007. Med
forslaget fulgte udtalelser fra Københavns Amt samt Skov- og Naturstyrel-
sen, arealangivelse, lodsejerliste samt kortmateriale. •
Nævnet har desuden modtaget en udtalelse fra Gentofte kommune.
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Forslaget har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1, været be-
kendtgjort i Statstidende den 19., i Politiken den 17., i Villabyerne den 18.
og i Søndagsavisen, region 6, den 22. juli 2007.

Nævnet har holdt offentligt møde i henhold til naturbeskyttelseslovens § 37,
stk. 5, den 30. august 2007.

Der er ikke modtaget indsigelser mod forslaget.

Nævnet har besigtiget området den 3. oktober 2007.

***

Der fastsættes herefter følgende

FREDNINGSBESTEMMELSER

§ 1 Fredningens formål

Fredningen af Gammelmosen har til formål at

a. bevare og styrke mosens værdier,
b. bevare de frie udviklingsprocesser i den næringsfattige mose,
c. opretholde tilstrækkelig høj vandstand i mosen,
d. bevare mosen som natur- og kulturhistorisk referenceområde,
e. styrke forsknings- og formidlingsinteresserne i området,
f. give offentligheden mulighed for i nærmere beskrevet omfang

at opleve mosens specielle natur og rekreative værdier og

g. give mulighed for nødvendig pleje og genopretning

§ 2 Fredningsområdet

Fredningen omfatter matr.nr . 31 a, 2 fog en del af 31 f, alle Vangede by.

Fredningsarealet er i alt 20,94 hektar. Der henvises vedhæftede frednings-
kort. I forbindelse med Vejdirektoratets udbygning af Motorring DI kan der
ske fraskillelse til vejareal i Gammelmosens nordlige skovbryn og matriku-
lær berigtigelse.

§3

Forvaltning og tilsyn

De forvaltningsbeføjelser, som har været henlagt til Eforatet for Gammel-
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mosen under Københavns Universitet, opretholdes, for så vidt ikke andet er
bestemt i denne kendelse.

Eforatet kan iværksætte nødvendig naturpleje eller naturgenopretning, der-
under pleje, som er forenelig med fredningens naturvidenskabelige formål
om forskning i mosens naturlige udviklingsprocesser. Eforatet kan således
fjerne  invasive arter og begrænse gamle afvandingskanalers drænende virk-
ning.

Pleje og genopretning er i øvrigt indskrænket til, hvad der fremgår af denne
kendelse.

Tilsynet med fredningen påhviler Gentofte kommune, jf. herved naturbe-
skyttelseslovens § 73.

§4

Tilstandsændringer

Medmindre andet er bestemt i denne kendelse, må der ikke foretages terræn-
ændringer, derunder afgravning, opfyldning og deponering, ej heller af have-
affald. Der må ikke opføres byggeri, hverken permanent eller midlertidigt,
anbringes campingvogne, ske teltslagning eller lignende.

Der må ikke placeres tekniske anlæg ud over dem, der eksisterer på fred-
ningstidspunktet. Fredningsnævnet kan dispensere herfra, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 50, efter indstilling fra Eforatet for Gammelmosen.

§5

Retningslinjer for driften

Hovedparten af fredningsarealet er noteret som fredskov. Fredningen inde-
bærer, at bevoksningen i skovlovens forstand skal anses for "naturskov",
som skal udvikle sig uden forstlige indgreb og henligge urørt med naturlig
succession.

Arealet må ikke gødskes, sprøjtes eller kalkes.

Hestefolden ("Havearealet" fra 1988) i områdets østlige udkant (angivet på
fredningskortet) kan opretholdes under forudsætning af, at dyrehold udeluk-
kende fungerer som fysisk og psykisk tilbud for udviklingshæmmede, at dy-
reholdet alene består af ikke over 2 heste og 2 får, og at al gødning fra dyre-
ne opsamles og fjernes. Ophører denne anvendelse af arealet, skal hegn og
bygninger fjernes, og arealet overlades til naturlig succession.

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af stierne, jf. § 9, stk. 1.



Side 5/6

§6

Vandstandsforhold

Der må ikke graves kanaler eller ske andre indgreb, som kan fremme afvan-
ding af mosen.

Eforatet for Gammelmosen kan under hensyn til vandstandens betydning for
mosen begrænse eventuel negativ afvanding, derunder genskabe den tidlige-
re dokumenterede vandstand i mosen.

§ 7

Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser

Der kan foretages arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser, hvis
Eforatet for Gammelmosen tillader det.

§8

Jagt

Jagt er forbudt.

§9

Adgang og information

Offentligheden har adgang til fods og på cykel, men kun på stier, der er an-
givet på fredningskortet. Eforatet for Gammelmosen kan dispensere herfra.

Eforatet kan opsætte informationstavler, borde, bænke eller lignende publi-
kumsfaciliteter ved stierne.

§10

Retsvirkning

Fredningsbestemmelserne træder i kraft, når der er sket offentlig bekendtgø-
relse efter naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 2, jf. § 41, stk. 1.

Der afsiges ikke erstatningskendelse, idet hele det fredede område er offent-
ligt ejet, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1.
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§11	 •
Forholdet til tidligere fredninger

Denne fredning træder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, jf.
herved § 38, stk. 7, i stedet for Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af
18. februar 1918 om Fredning af "Gammelmose" i Vangede By, Gentofte
Sogn.

§12

Dispensation

Nævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1.	 •

Poul Adam Trier Jacobsen
udpeget af Gentofte kommune

Kjeld Wiingaard
formand

•

•
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Forholdet til tidligere fredninger

Denne fredning træder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, jf.
herved § 38, stk. 7, i stedet for Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af
18. februar 1918 om Fredning af "Gammelmose" i Vangede By, Gentofte
Sogn.

§12

Dispensation

Nævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1.

Malene Hauxner	 Poul Adam Trier Jacobsen
udpeget af Miljøministeriet udpeget af Gentofte kommune

Kjeld Wiingaard
formand

•
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§11	 •
Forholdet til tidligere fredninger

Denne fredning træder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, jf.
herved § 38, stk. 7, i stedet for Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af
18. februar 1918 om Fredning af "Gammelmose" i Vangede By, Gentofte
Sogn.

§12

Dispensation

Nævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1.	 •
Malene Hauxner 	 Poul Adam Trier Jacobsen
udpeget af Miljøministeriet udpeget af Gentofte kommune	 .
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Foranstående fredningskendelse begæres tinglyst på matr.nr . 31 a, 2 fog en del af 31 f
Vangede by.

Fredningsnævnet for København, den

Kjeld Wiingaard
Formand.

•

•
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