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Den 11. august 1997
FREDSKOVSNOTERING

Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen
I forbindelse med ændringen af skovloven i 1996 er matriklen fremover register for
fredskovspligtens omfang på en ejendom. Oplysninger om fredskovspligt indberettes fremover
til Kort- og Matrikelstyrelsen, som herefter sørger for, at oplysningerne videregives til bl.a.
tinglysningskontorerne.
Til brug for indberetning til Kort- og Matrikelstyrelsen om ændring af fredskovspligt fremsendes
vedlagte vejledning. Vejledningen vedrører kun vedligeholdelse af fredskovsnotering i
kommuner, hvor noteringen er afsluttet, og kun når indberetningen ikke foretages af en
landinspektør.
Det fremgår af vejledningen, at der i visse tilfælde til brug for indberetningen skal rekvireres
matrikelkort i forholdet 1:4000. Omkostninger til matrikelkort afholdes da af distrikterne,
medmindre der pålægges fredskovspligt ved privat skovtilplantning uden tilskud eller, hvor en
offentlig myndighed erhverver eller etablerer skov. Her afholdes omkostningerne til matrikelkort
af den pågældende ejer. I tilfælde, hvor der pålægges fredskovspligt ved privat skovrejsning,
hvortil der gives tilskud, afholdes omkostningerne til matrikelkort gennem tilskuddet.
Når statsskovdisktriktet selv afholder omkostningerne til matrikelkort, skal der til Kort- og
Matrikelstyrelse oplyses et projektnummer. På den måde kan Skov- og Naturstyrelsen få en
samlet oversigt over de totale omkostninger til matrikelkort.
Vejledningen gælder fra 1. august 1997.
Skovpolitisk kontor er opmærksom på, at der kan være distrikter, der har en del sager om
tidligere ændringer af fredskovspligtens omfang liggende, som skal indberettes til Kort- og
Matrikelstyrelsen. Da Skov- og Naturstyrelsen ønsker et overblik over disse sager, bedes
distrikterne ligeledes indberette disse til Skovpolitisk kontor, inden arbejdet med indberetning af
nye sager påbegyndes.
Oplysningerne skal anvendes til at belyse, hvorvidt dette arbejde evt. med fordel kan løses ved
f.eks. udlicitering af opgaverne. Derfor bedes distrikterne skønsmæssigt beskrive omfanget af
disse sager opgjort i tidsforbrug, der kan løses af eksterne konsulenter samt tidsforbrug til
indtegningen af ændringerne af fredskovspligtens omfang på matrikelkort i forholdet 1:4000.
Oplysningerne indsendes til forstfuldmægtig Kim Neven, skovpolitisk kontor inden 1. oktober
1997.
Med venlig hilsen
Claus Jespersen
Skovrider
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1. BAGGRUND
Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for
næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ. Fredskovspligtige arealer skal
anvendes til god og flersidig skovdrift efter skovlovens bestemmelser herom.
Hvilke arealer, der efter skovloven er fredskovspligtige, kan fremgå af tingbogen, af skødet på
ejendommen, af matrikelkort eller af oplysninger i arkiver og lignende. Der findes endnu ikke en
samlet registrering af nøjagtigt hvilke arealer, der er fredskovspligtige på en ejendom. Ofte er det
noteret i tingbogen, at der er fredskovspligt på en ejendom, men ikke hvor og hvor meget. Dette
fritager dog ikke ejeren for at overholde skovloven, og ejeren har pligt til, at finde ud af hvilke
arealer, der er fredskovspligtige. Dette kan lettest ske ved henvendelse til det lokale
statsskovdistrikt.
Af hensyn til borgernes retssikkerhed iværksatte Skov- og Naturstyrelsen derfor efter ændringen
af skovloven i 1989 et registreringsprojekt, som i matriklen og på matrikelkortet skal sikre et
samlet overblik over hvilke arealer, der er fredskovspligtige.
Med ændringen af skovloven i 1996 er matriklen blevet register for fredskovspligtens omfang på
en ejendom, jf. § 8, stk. 4, i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 959 af 2. november
1996 om skovloven.
Når fredskovsnoteringen i en kommune er afsluttet findes der:



- I matriklen (Kort- og Matrikelstyrelsen): For kommuner med digital registrering en
indtegning af fredskovspligti-ge arealer i kommunen, samt en database indeholdende
oplysninger om fredskovsplig-tens omfang for samtlige matrikelnumre. Der vil dog indtil
udgangen af 1997 være kommu-ner, hvor matrikel-korte-ne stadig vil være analoge, og
på de analoge matrikelkort er fredskovsgrænserne indtegnet, og ikke gældende
fredskovssignaturer er slettet.
- I tingbogen: notering om fredskovspligt på ejendommens hovedblad med henvisning til
Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse til tinglysningsdommeren, der præciserer
fredskovspligtens omfang på ejendommen for samtlige relevante matrikelnumre.
- I "Det fælleskommunale ejendomsdatasystem": Præci-sering af fred-skov-splig-tens
omfang for samtlige relevante matri-kel-num-re.
- På statsskovdistriktet: Oversigtsplaner (til overlægning på 4 cm kort), der viser de
fredskovspligtige arealer.
- På statsskovdistriktet: brevkopier med kort i 1:10.000 for hver enkelt ejendom med
fredskov.

Når fredskovsnoteringen er afsluttet på landsplan findes der således i matriklen dels en digital
indtegning af alle fredskovspligtige arealer, dels en database med samtlige fredskovs-plig-ti-ge
matrikelnumre med angivelse af det fredskovspligtige areal. Kort- og Matrikelstyrelsen under-
retter automatisk tingbogen og "Det fælles kommunale ejendomsdatasystem".
Den landsdækkende notering forventes afsluttet med udgangen af 1998.
Når fredskovsnoteringen er afsluttet i en kommune, skal der ske en løbende ajourføring heraf.
Det påhviler landinspektørerne og statsskovdistrikterne at sørge for at indberette oplysninger til
ajourføring af fredskovspligtens omfang i matrik-len til Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. kapitel 3.
2. AFGRÆNSNING
I kommuner, hvor fredskovsnoteringen endnu ikke er afsluttet, vil det lokale statsskovdistrikts
arkiv være den mest præcise registrering af fredskovspligtens omfang i kommunen.
I disse kommuner skal statsskovdistriktet sikre, at tingbogens oplys-ninger vedr. fredskovs-plig-
ten løbende vedligeholdes. Kun i følgende tilfælde meddeles ændringer i fredskov-splig-tens
omfang til KMS:

- Pålæggelse eller ophævelse af fredskovspligt på hele matrikelnumre.
- Pålæggelse af fredskovspligt i forbindelse med tilskud til privat skovrejsning, jf. bilag
3.

Denne vejledning vedrører herefter alene vedligeholdelse af fredskovsnoteringen i kommu-ner,
hvor noteringen er afsluttet. Bilag 1 giver en oversigt pr. 24.6.1997 over kommu-ner, hvor no-
terin-gen er afsluttet og approberet af Kort- og Matrikelstyrel-sen (KMS) samt et oversigtskort
pr. 19.6.1997.
3. VEDLIGEHOLDELSE AF FREDSKOVSNOTERINGEN
Som grundregel skal enhver ændring i fredskovspligten indberettes til KMS, der herefter
automatisk under-retter tingbogen og "Det fælleskommunale ejendomsdatasystem". Det gælder
enhver ændring i fredskov-s-pligtens beliggenhed, ud-strækning eller omfang. Indbe-retninger til
KMS skal som hoved-regel bilægges kort-materiale og arealangi-velse.
Statsskovdistrikterne skal ikke indberette ændringer, når der er tale om en matrikulær sag, hvor
ansvaret for indbe-rettelse påhviler landinspektøren.
3.1 Krav til kortmateriale
Det generelle krav til kortmateriale, som danner grundlag for indberet-ninger til KMS, er at
oplysningerne entydigt skal kunne indføres i matrik-len. Oplysningerne skal derfor entydigt
kunne relateres til matrikelkor-tets oplysninger. Der skal endvidere altid være opgivet størrelse af
det fredskovspligtige areal medmindre fredskovspligten omfatter hele matrikel-nummeret.
De specifikke krav til kortmaterialet fremgår af beskrivelsen under de respektive punkter
nedenfor. I Bilag 2 findes en oversigt vedr. rekvisition af matrikelkort i Kort- og Matrikel-
styrelsen med henblik på ajourføring af fredskovsnoteringen.



Det er vigtigt, at være opmærksom på, at oplysningerne om fredskovspligtens omfang i ma-trik-
len på matr.nre, der kun delvist er omfattet af fredskovspligt har forskellig nøjagtighed afhængig
af det oprindelige grundlag for oplysningerne. Årsagen til, at der i disse tilfælde ikke er sket en
opmåling i marken skyldes dels, at det ikke er nødvendigt for at opnå det til-sigtede resultat med
fredskovsnoteringen - større retssikkerhed for den enkelte borger, samt en entydig og let adgang
til oplysningerne - og, at omkostningerne vil være alt for store for til, at det kan gennemføres.
Generelt kan siges, at oplysningerne i disse tilfælde ikke er udtryk for fredskovens nøjagtige
areal, som det vil kunne konstateres ved en opmåling i marken. Ejeren har i forbindelse med
fredskovsnoteringsprojektet fået oplyst fredskovens størrelse afrundet for arealer beregnet på
baggrund af flyfoto: Fredskovsarealer under 1000 kvm er afrundet til nærmeste 100 kvm, mens
fredsskovsarealer over 0,1 ha er angivet i ha og oprundet til nærmeste 0,1 ha, jf. eksempel 1,
nedenfor.
Eksempel 1: Afrunding af fredskovsarealer beregnet på baggrund af flyfoto
Arealer under 1000 kvm
En skovejer har i forbindelse med fredskovsnoteringen fra statsskovdistriktet fået en afgørelse
efter skovloven om, at der f.eks. er 900 kvm fredskov på matr.nr. 13a, som er på i alt 2.2000 kvm.
Størrelsen af det fredskovspligtige areal er afrundet fra 925 kvm beregnet på baggrund af flyfoto
til 900 kvm (nærmeste 100 kvm). Fredskovsarealet på 900 kvm er indberettet til Kort- og
Matrikelstyrelsen, og er det fredskovsareal, som fremgår af matrikelregistret.
Arealer over 0,1 ha
En skovejer har i forbindelse med fredskovsnoteringen fra statsskovdistriktet fået en afgørelse
efter skovloven om, at der f.eks. er 0,6 ha fredskov på matr.nr. 1a, som er på i alt 5.500 kvm.
Størrelsen af det fredskovspligtige areal er oprundet fra 5.001 kvm beregnet på baggrund af
flyfoto til 0,6 ha (oprundet til nærmeste 0,1 ha). Fredskovsarealet er derimod indberettet
afrundet til Kort- og Matrikelstyrelsen i kvm som 5.000 kvm så fredskovsarealet ikke overskred
lodarealet.
Eksempel 2: Registrering af arealændringer i matriklen efter afslutning af
fredskovsnoteringen
Fremtidige arealændringer uanset størrelse registreres i matriklens register for at kunne følge
den historiske udvikling. Ved mindre ændringer af det fredskovspligtige areal f.eks. ved en
skelregulering kan det ske, at 75 kvm af skoven overføres til naboen. Oplysningerne om
størrelsen af den fredskovspligtige lod i matriklens register ændres således fra 900 til 825 kvm
fredskov på matr.nr. 13a, og arealet af matr. nr. 13a ændres til 2.1925 kvm, (jf. eksempel 1,
arealer under 1.000 kvm ovenfor). Samtidigt ændres størrelsen af den fredskovspligtige lod på
matrikelkortet for så vidt angår den i marken opmålte skelregulering. Det bemærkes, at det i
matriklen altid er det areal, der fremgår af matrikelregistret, der er det officielle og dermed ikke
det areal, der kan beregnes på grundlag af matrikelkortet.
3.2 Eksempler på krav til indberetningsgrundlaget til KMS afhængigt af ændringens
karakter
Følgende situationer vil kræve en indberetning fra statsskovdistriktet til Kort- og
Matrikelstyrelsen:

3.2.1 Ændringer vedr. fredskove registreret i for-bindelse med fred-skovsnoteringen.
3.2.2 Privat skovtilplantning, når der pålægges fredskovspligt.
3.2.3 En offentlig myndighed erhverver/etablerer skov.

Hertil kommer
3.2.4 Udstykning/arealoverførsel af et fredskovspligtigt areal.

I dette tilfælde er det den udførende landinspektør, der forestår indberetningen til Kort- og
Matrikelstyrelsen.
Punkterne gennemgås enkeltvis nedenfor:

3.2.1 Ændringer vedr. fredskove registreret i for-bindelse med fred-
skovsnoteringen



3.2.1.1 Fredskovspligten ændres på hele matrikelnumre
Statsskovdistriktet skriver til KMS, at fredskovspligten skal ændres (ophæves eller
pålægges) på hele matrikelnummeret. Kortbi-lag vedlægges til KMS. Kortbilagene
an-vendes af KMS til kontrol for grove fejl, og skal blot have en kvalitet, som sikrer
en entydig identifikation af de berørte matrikelnum-re. Som kort-grund-lag anvendes
matri-kelkort. Afhængig af kvaliteten (alder) af det eksisterende matrikelkort vurderes
det, hvorvidt der er behov for at bestille et nyt kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. I
forbindelse med bestilling af matrikelkort oplyses projekt nr. 5251, jf. bilag 2.
Bemærk, at såfremt der er tale om en matrikulær sag, så indberetter landin-spektøren
til KMS, jf. afsnit 3.2.4.
3.2.1.2 Fredskovspligtens omfang på et matri-kel-nummer ændres delvist
Distriktet skriver til KMS, at fredskovspligten skal ændres (ophæves eller udvides) på
en del af matrikelnum-meret. Kortbi-lag ved-lægges. Det skal her tydeligt fremgå
hvilke dele af matrikelnum-meret, der fremover er fredskovsplig-tige og hvilke dele,
der fremover ikke er fredskov-spligtige. Endvidere oplyses ændringen i det fred-skov-
s-pligti-ge areal. Til orientering oplyses, at KMS fra-trækker dette areal eller sup-
plerer med dette areal i forhold til det oprindeligt noterede areal i matriklen. Det fred-
-skovs-pligtige areal oplyses efter ændringen i hele kvm. (dvs. det bliver ikke
afrundet) af hensyn til den histori-ske regi-strering af ændringerne. Som kort-grund-
lag anvendes matri-kelkort i 1:4000. Matrikel-kor-tet rekvireres i KMS. I forbindelse
med bestilling af matrikelkort oplyses projekt nr. 5251, jf. bilag 2.
Bemærk, at såfremt der er tale om en matrikulær sag, så indberetter landin-spektøren
til KMS, jf. afsnit 3.2.4.
3.2.2 Privat skovtilplantning, når der pålægges fredskovspligt
Når private med statstilskud tilplanter arealer med skov, stilles som betingelse, at det
tilplantede areal pålægges fredskovspligt. Ordningen administreres af Skov- og
Naturstyrelsen.
Private ejere kan også ansøge om, uden statstilskud, at tilplante og herefter pålægge
fredskov-spligt på landbrugsejendomme større end 35 ha som en be-tingelse for, at
land-brugspligten efter landbrugslovens regler kan ophæves (administreres af jord-
brugskommissionerne). Eksisterende skovarealer kan indgå i de 35 ha. Skov- og
Natur-styrel-sen skal godkende på-læggelsen af fredskovs-pligten efter skovlovens
regler. Også i disse tilfælde sker der en notering af fredskovspligten som beskrevet
nedenfor.
Med ændringen af skovloven i 1996 kan man med virkning fra 1. januar 1997 und-
lade tinglysning af fred-skovsdeklaration, idet registrering af fredskovsoplys-ninger-
ne i matriklen fremover også sikrer en notering i ting-bogen.
Krav til kortgrundlaget ved registrering af fredskovspligt
Fremover skal kortmaterialet kunne anvendes til statsskovdistriktets indberetning til
KMS. Det bemærkes, at der ikke kræves kortmateriale i de tilfælde, hvor hele
matrikelnummeret bliver fredskovsplig-tigt.
I sager, hvor der gives statstilskud til, at private planter skov fremgår krav til kort-
materiale og proceduren i øvrigt af Skov- og Naturstyrelsens vejledning til stats-
skovdistrikterne om opgaver vedr. tilskud til skovrejsning efter 1. januar 1997.
Afsnittet om indberetning af fredskovspligt fra vejledningen er i gengivet i bilag 3.
Der stilles i fremtiden følgende krav til kortmaterialet:

- Der anvendes matrikelkort i 1:4000. Matrikelkort rekvireres i KMS
og ud-le-veres af statsskovdistriktet til ejeren. I sager, hvor tilplant-
ningen sker med statstilskud betales matrikelkortet via tilskuddet (der
oplyses ikke projektnr. ved rekvisition af matrikelkort i KMS). I sager
uden tilskud betaler ejeren matrikelkortet.



- Matrikelkortet skal bære en titel om matr.nr. og ejerlavsbetegnelse,
samt en påtegning om, at der på-lægges fredskovspligt på x,x ha. Hvis
fred-skov-spligten omfatter flere matrikelnumre, gives area-l-oplys-
ning for hvert matrikelnummer. Det nye fredskovspligtige areal
fremhæves med en passende signatur, og kortet påtegnes om, at det
fremhævede areal er nyt fredskovsareal.
- Matrikelkortet skal bære en påtegning om, hvem der har indlagt det
fredskovspligtige areal (ejeren, ejers konsulent eller landinspektør) og
dermed har ansvaret for ridsets rigtige udvisende for så vidt angår
udstrækningen af det nye fred-skovspligtige areal. På-teg-ningen skal
forsynes med ejers underskrift inden det sendes til KMS.
- Det fredskovspligtige areal skal fremhæves med skygge, skra-vering,
raster eller lign.
- Omfatter det fredskovspligtige areal kun en del af et matrikel-
nummer, skal de grænser, der ikke følger matrikelskel, kunne defi-
neres og genaf-sættes i marken på et senere tidspunkt med en nøjag-
tighed på 5-10 m. Der vil kunne påføres mål i forhold til byg-ninger
eller skelhjørner. Der vil normalt ikke være behov for, at en land-
inspektør afmærker fredskovsgrænsen i marken. Det be-mærkes, at der
for så vidt angår udbetaling af tilskuddet til det tilplantede fred-
skovspligtige areal, er særlige regler for hvorledes arealet opmåles,
samt hvilken nøjagtighed der kræves.

Statsskovdistriktet sender kortmaterialet, samt oplysninger om det fredskov-spligtige
areal fordelt på matrikelnumre til KMS indenfor en frist på 1 måned, fra kortet er
modtaget fra ejeren.
3.2.3 En offentlig myndighed erhverver/etablerer skov
Alle offentligt ejede skove er med skovloven fra 1989 blevet fredskovspligtige.
Problemerne i forbindelse med denne slags sager vil ofte være, at statsskov-distriktet
ikke i øjeblikket automatisk får kendskab til, at f.eks. en kommune
erhverver/etablerer en skov.
Med ændringen af skovloven i 1996 skal staten, kommunerne og folkekirken
orientere miljø- og energiministeren om erhvervelse og etablering af skov, jf.
skovlovens § 4, stk. 6. Skov- og Naturstyrelsen vil udarbejde en vejledning om
reglerne på området herunder om, hvorledes de offentlige myndigheder skal
indberette oplysningerne (kortmateriale m.v.).
Det bemærkes, at Skov- og Naturstyrelsen med virkning fra 15. oktober 1996
modtager indberetninger fra offentlige myndigheder om EU-tilskud til offentlig
skovrejs-ning (tidligere administreret af Strukturdirektoratet).
Skov- og Naturstyrelsen vil endvidere undersøge muligheden for, at der fra det fælles
-kom-mu-nale ejen-doms-datasy-stem under Kommune-da-ta automatisk gives
besked til Skov- og Natur-styrelsen i forbindelse med ejerskifter for eksisterende
skov.
Når statsskovdistriktet får oplyst, at en offentlig myndighed har erhvervet/etableret
skov, der ikke tidligere er regi-streret som fredskov-spligtig, skal statsskovdistriktet
indberette oplysningerne til KMS indenfor en frist på 4 uger at regne fra modtagelsen
af med-delelsen.
3.2.4 Matrikulære ændringer (Udstykning/arealoverførsel af et fredskovspligtigt
areal)
I disse matrikulære sager indberetter landinspektøren, som foretager ud-stykningen,
til KMS.



Statsskovdistriktet skal ikke sende kopi til KMS af den tilladelse, der sendes til
landinspektøren.

4. VEJLEDNINGER.
Der kan blive tale om, at udarbejde følgende opfølgende vejledninger vedr. vedlige-holdelse af
fred-skovs-no-teringen:
Kort og Matrikelstyrelsen:

Vejledning til alle praktiserende landinspektører.
Skov- og Naturstyrelsen:

Vejledning til distrikterne: Den foreliggende, gældende fra 1. februar 1996.
Vejledning til tingbogen: Præcisering af, hvorledes notering skal ske.
Vejledning til offent-lige myndig-heder: Reglerne på området samt præcisering af
hvilke oplysninger statsskovdistrikterne skal have og hvornår (under udarbej-delse).
Vejledning til advokater: Retlig status på området.
Bilag 2: Oversigt vedr. rekvisition af matrikelkort i Kort- og Matrikelstyrelsen
med henblik på ajourføring af fredskovsnoteringen.
Hvornår oplyses projekt nummer til KMS ?

Når statsskovdistrikterne selv afholder omkostningerne til matrikelkort i forbindelse med
vedligeholdelse af fredskovsnoteringen , skal der altid oplyses følgende projekt nummer til
KMS: projekt nummer 5251 i forbindelse med bestillingen af matrikelkort.
Faktura sendes på sædvanlig vis til statsskovdistriktet.
Projekt nummeret betyder, at Skov- og Naturstyrelsen kan få en samlet oversigt over
omkostningerne til matrikelkort.
Hvornår oplyses projekt nummer ikke til KMS ?
I tilfælde hvor ejer selv betaler matrikelkortet, eller matrikelkortet betales af midlerne til den
private skovrejsning anvendes projekt nummeret ikke.
Bilag 3: Statsskovdistrikternes opgaver vedr. den private skovrejsning med tilskud efter 1.
januar 1997: procedure vedr. indberetning af fredskovspligt gengivet fra vejledningen
Procedure vedr. indberetning af fredskovspligt fra vejledningen gengives:
"1. indberetning
Efter at ansøger har påbegyndt projektet, indsendes 1. indberetning til distriktet. Fristen er 2 år
fra tilsagn. Indberetningen indeholder ejerens samtykke til, at der bliver pålagt fredskovspligt på
arealet. Hvis projektet er opdelt i etaper, vil der blive indsendt indberetninger for hver etape.
Fredskovspligt.
Distriktet skal nu sørge for, at der bliver pålagt fredskovspligt på det areal, ansøgningen omfatter
(samtlige etaper + evt. andre arealer, der er aftalt.) Dette sker i henhold til skovlovens § 8.
Uanset om fredskovsnoteringen er afsluttet i distriktet vil fremgangsmåden være følgende:
Distriktet rekvirerer et matrikelkort fra KMS og indlægger det nye fredskovspligtige areal på
matrikelkortet med en passende signatur. Dette sker på grundlag af det kortmateriale i 1: 4000,
som ansøger har vedlagt sin ansøgning. Kortet forsynes med en påtegning af distriktet om, at det
fremhævede areal er nyt fredskovsareal på matr.nr. xxy, xx ejerlav. Påtegningen skal forsynes
med ejers underskrift, inden det sendes til KMS med en anmodning om registrering.
Indberetningsslip bør ikke sendes til styrelsen, før ejeren har underskrevet påtegningen på
matrikelkortet, og matrikelkortet er sendt tilbage fra ejer til distriktet. Regning for levering af
matrikelkortkopier attesteres og sendes til 6. kontor, der sørger for , at udgifterne bliver betalt.
Det skal bemærkes, at der ikke længere er behov for at tinglyse bestemmelse om tilbagebetaling
af tilskud, hvis fredskovspligt eller evt. landbrugspligt ophæves inden 8 år. Vilkåret er nu
indarbejdet i tilsagnet.

Indberetningen skal af distriktet stemples med indkomstdato.
Indberetningen påtegnes og sendes til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på udbetaling af
tilskud.



Distriktet bør naturligvis ikke påtegne projekter, hvis der er mistanke om, at projektet ikke er
gennemført korrekt efter reglerne. Er der mistanke, bør distriktet gennemføre en besigtigelse."

Bilag 1: Oversigt over kommuner, hvor fredskovsnoteringen er approberert af
Kort- og Matrikelstyrelsen

Noteringen er afsluttet i samtlige kommuner pr. 31.12.1998


