
Referat af Hestesko mødet den 10. marts 2015-03-14 
 
Dagsordenen var: 

Der indkaldes til møde vedr. de påbud flere havelodder i Hesteskoen har 
modtaget. De berørte have bedes selv have gjort sig nogle 
tanker/overvejelser, om hvordan de ønsker at forholde sig til kommunens 
påbud. 
 
Mødet kom hurtig til at dreje sig om at vinde hævd. At vinde hævd på at 
måtte bruge området som kolonihave med kolonihavestatus.  
 
I Naturklagenævnets afgørelse af 13. maj 2009, står der blandt andet: 
 
Kolonihaveområde: 
Solager A - havelodderne på matr. nr. 8a inden for fredningen - må anses for 
at være et kolonihaveområde omfattet af kolonihavelovens bestemmelser om 
varige kolonihaver, da den nuværende bebyggelse i større eller mindre 
omfang har eksisteret i 35-40 år og i dag fremtræder som et kolonihave-
område uanset bebyggelsens mere eller mindre tilfældige eller midlertidige 
karakter. 
 
Naturklagenævnet har, ifølge embedsmændene i Høje-Taastrup Kommune, 
ikke bemyndigelse til at tildele omtalte område kolonihavestatus. Det er dog 
Naturklagenævnets opfattelse at, havelodderne på matr. 8a inden for 
fredningen, kan benytte - som havde de kolonihavestatus.  
Dette er begrundet i den årrække, området har været benyttet under de 
nuværende betingelser, og det faktum at, benyttelsen af området ikke har 
tilstrækkeligt tungtvejende fredningsmæssige grunde, hverken set ud fra et 
biologisk eller landskabeligt synspunkt, til at kræve området ryddet.  

 
På denne baggrund ønsker vi at bruge max 10.000,- på advokathjælp. (De 
max 10.000,- det ikke lykkedes bestyrelsen af få frigjort i efteråret, også til at 
se hvorvidt vi havde en sag eller ej). Denne gang mere specifikt har vi 
overhoved har en sag, i forhold til at vinde hævd. 
 
I forhold til de ansøgninger de enkelte have skal sende til HTK, er det vigtigt 
at man forholder sig til formålet med fredningen.  
 
Fredningens formål er: 

 At beskytte og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier, 
bestående af en mosaik af lysåbne, afgræssede arealer, naturskov og 
vådområder med pilekrat 

 

 At skabe bedre indsyn over de fredede arealer fra de eksisterende veje 
 

 At regulere offentlighedens adgang til området 
 

 At sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige 
forpligtigelser til at beskytte naturen 

 
/Claus have 140 


