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Vedrørende klage over Gribskov Kommunes registrering åf et
beskyttet naturområele på eiendornmen matr.nr. 1 y mfl
trRONNINGMøl-t-Er Fark Alle 100

lJermed vecllægges klage af 29. oktober ?Ct08 over korimunens registrering af et
beSkyttet naturområde med eng oq rxose I rnosaik med temparære våndhulier.
Arealet er registreret som omfattet af nalurbeskyttelseslovens 5 3, Jævnfør
kommlrnens afgørelse af 29. september 2008.

Klagen er rnodtaget i kommttnen den 31. oktober 2008. Klager, formand for
grundeJerforeningen, Kat€ lacobsen, har cien 30. oktober telefonisk oplyst, at det
iørst har veeret muligt fsr hende at hente brevet på posthuset den 3. oktober 2008.

Oversigt over sagsakter rnedsendes og udvalgle akter i sågen fremsendes
(fremhævet med fed).

Kommunen har registreret beskyttede naturtyper på elerirjommen rnatr.nr, 1 y mfl
Dronningmølle, foranlediget af Grundejerforenrngen Dronningmølie Strandpark
I-Iii's ansøgning orr'l at dræne arealerne i brev af 27. april ZQQB.
Grundejerforeningen Dronningmølie Strandpark 1-llI og Grunde;erforeningen
Fuglevangen ejer e;endorrrmen.

Engen er gradvis under udvikling til mose flere steder, hvor opvækst af piielræer
ikke har været hoidt nede. Rydning af opvækst med pil udføres af
gru nde;efore ni ngen, ifø lge opl ysni nger fra reprassentanter for
grundejerforeningen, som deltog ved kommunens besigtigelse af åreaierne den 22.
april 2008. Andre steder har ternporæ:-e søsr udviriet sig, hvor terrænnet ligger
lavere.

Gribskov Kommune henholder sig tii den trufne beslutning.

Klagers spørgsmål vedrørende om sagen skal indbringes lor Miljøklagenævn er
afklaret i telefonsamtale af 17" november 2008.

Kommunen skal dog bemærke at spørEsmål til kommuneris behandling af sagen
om ov€rsvømmelse ai sommerhusgrunde og rensning af kloakvand skal rettes til
teåm Vand.

Kommunen har den 5, november 2008 teleforrisi< bedt formanden Kate Jacobsen
om nærrflere oplysninger oni de af hedeskab€t tidligere foretågfie studier/ sorn
omtåles i klagen. Kate låcobsen nævner i samtalen, at det er kommunen som har
ødelagt dr;enene iområdel. I telefonsamtaje af 17. nclvember 2008 orienterer Kate
Jacobien om, at nærmere oplysninger orn Hedeselskabets studrer, herunder årsfal,
ikke har kunnet frernskaffes.

Sagerls akte,f:
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Fotos vedlagt - 9' iuli 2008:
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Endelig fremsendes uddrag ai'Plejeplan for Pandehave Å-fredningen" vedr. ejendommen matr'nr
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