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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til opsætning af to gangbroer, 12
kunstlamper, beplantning og anlæggelse af grussti i forbindelse med projekt ArkenWalk,
matr. nr. 7000ak, 43a, 43b, 43c Tranegilde By, Ishøj.

Afgørelse
Ishøj Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til opsætning
af to gangbroer, matr. nr. 43a, Tranegilde By, Ishøj og § 16 til opsætning af 12 kunstlamper,
beplantning og etablering af grussti på matr. nr. 7000ak, 43a, 43b, 43c Tranegilde By, Ishøj.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 og 21.

Oversigtskort. Søbeskyttelseslinje.
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LBK nr. 240 af 13. marts 2019 (Lov om naturbeskyttelse)
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Oversigtskort. Beskyttet natur (vejledende).
Vilkår for dispensationen
Dispensationen gives på følgende vilkår:
-

Det ansøgte opføres i overensstemmelse med fremsendte ansøgning.
Der må ikke efterlades varige kørespor i området
Hvis brinken ved etablering af gangbroerne mod forventning beskadiges, skal den
reetableres. Der må dog ikke pålægges muldjord eller plantes og sås på den nye brink.
Det skal sikres at udvaskningen af sand og jord begrænses mest muligt i forbindelse med
anlægsarbejdet.
Der skal sikres mindst mulig påvirkning af søens egentlige bund.
Alle maskiner, der er på eller i søen skal anvende biologisk nedbrydelig hydraulikolie.
Opførelse af gangbroerne må ikke ske i fuglenes yngleperiode 1. marts – 30. august.

Dispensationen er tidligst gældende efter klagefristens udløb og efter at andre nødvendige tilladelser
er indhentet.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. naturbeskyttelseslovens § 66 stk.
2.
Sagsfremstilling
Naturmyndigheden i Ishøj Kommune har den 27. april 2020 modtaget en ansøgning fra Ishøj Kommune
om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og16 til gennemførelse af en del ARKENWALK i
Strandparken i Ishøj. Der er den 21. maj 2020 sendt supplerende oplysninger til ansøgningen.
ARKENWALK er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Real Dania og ARKEN, hvor der ønskes at
skabe en forbindelse imellem Ishøj Station og ARKEN, hvor kunst, kultur, byrum og natur går hånd i
hånd, og skaber oplevelser og gode betingelser for såvel gæster til Arken som alle Ishøjs beboere.

2

Projektet ARKENWALK strækker sig fra Ishøj Station til ARKEN, og består af en række delområder.
Nærværende afgørelse omhandler de dele af projektet der er beliggende inden for
søbeskyttelseslinjen og som berører beskyttet natur.

Intentionen med ARKENWALK inden for disse områder:




Med udvidelse af stisystemet og etablering af to nye gangbroer skabes en forbedret
mulighed for at opleve de landskabsmæssige værdier der er til stede i området.
Øge kvaliteten af skovplantningerne på poppeløen, med fokus på balance mellem rekreativ
værdi og betingelser for dyrelivet.
Tilføje landskabsarkitektoniske elementer i form af kunstlamper, der iscenesætter disse
værdier og medvirker til at skabe en identitet for området og for Ishøj.

Forhold der i afgørelsen dispenseres for:
SKOVSTIEN
Beplantning – tegning L.X.1.N16A
Langs trådhegnet til foreningshuset og Strandparkens materialegård på det første stykke af Skovsti
plantes et levende hegn af søjleeg.
Kunst:
 Der opstilles 2 stk. kunstlamper v. Studio Jeppe Hein. Type L og F. Kunstlamper tilsluttes
eksisterende vejbelysning (Fig. A).
Kunstlamperne bliver tilkoblet eksisterende vejbelysning, så de tænder og slukker med
gadebelysningen. Derved fungerer de også som gadebelysning langs ARKENWALK. Deres lysstyrke
indstilles dog separat, så de tilpasser sig den kontekst de placeres i. Der er lagt vægt på at lamperne
ikke lysforurener, men stadig sikrer at færdsel langs ARKENWALK kan fungere sikkert.
POPPELØEN
Poppeløen er i ansøgningen defineret som området mellem Jægersø og skovvej, hvor der er
skovbevoksning med tilhørende stisystem langs Jægersø. Denne stedsbetegnelse vil fortsat blive
brugt som reference til området.
Grusstier – tegning L.X.1.N17A, Bilag 1 - foto1:


Grusstierne omlægges delvist så de har et mere oplevelsesrigt forløb, og bevæger sig på
kanten mellem skoven og den åbne søbred. Nye stier etableres i 2 meters bredde.
Eksisterende stier ændres fra 2 hjulspor til en samlet grusbelægning i 2 meters bredde.

Træbro 1 – tegning L.X.1.N18 og L.X.5.N05:
Der anlægges en lysning hvorfra en græssti leder ud til en træbro i Jægersø. Træbroen har en længde
på i alt 25 meter. Hvor broen placeres, er der en bredzone af rørskov, som hovedsagelig består af
tagrør. Rørskoven vil blive fjernet hvor broen placeres.
Broen udføres med udgangspunkt i følgende:
 Bæreevne 2,5 kN/m² (karakteristisk last)
 Broen udføres som uden værn
 Pæle pr. ca. 5 m.
 Pæle udføres som stålpæle eller hårdttræ på pladefundamenter forankret med løse jordspyd
eller hårdtræspæle
 Pæle, vanger og brodæk udføres i varmforzinket stål/FSC certificeret hårdttræ.
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Længde: 25 m Bredde: 2 m. Højde over vandoverflade: ca. 0.50 m. Afstand fra brospids til nærmeste
sandbanke/fugleø, anslås at være omtrent 30 meter.
Selvbestaltet bro - tegning LX1 N17A, Bilag 1 - foto 2:
I Jægersø umiddelbart syd for Poppeløen ligger to fugleøer, som blev etableret i forbindelse med
anlæggelsen af Strandparken. Den ene af fugleøerne er en sandbanke som fungerer som rastested for
fugle, der dog må formodes i særdeles grad at være forstyrret pga. den direkte adgang der er fra
landsiden til øen - dels via en selvbestaltet adgang etableret af tømmer og paller og dels ved at
sandaflejringer gennem årene har lagt sig mod landsiden.
Den selvbestaltede adgang nedlægges.
 Tømmer og paller ryddes.
 Ophobet/opfyldt sand- og plantemateriale fjernes, så rørskoven kan genetablere sig.
Kunst:
Der opstilles 3 stk. kunstlamper v. Studio Jeppe Hein. Type E, B, og A. Kunstlamper tilsluttes
eksisterende vejbelysning (Fig. A).
HOLMEN og ARKEN
Træbro 2 - L.X.1.N18, L.X.5.N06 og Bilag 1 -foto 3-6
Der anlægges ved slusen og slæbestedet en træbro på 78 meter i slynget forløb fra Poppeløen til
Holmen. Gangbroen giver gående gæster til ARKEN mulighed for at ankomme fra ”vandsiden” og
opleve Arken som en del af Strandparkens landskab.
Broen udføres med udgangspunkt i følgende:
 Bæreevne 5 kN/m² (karakteristisk last)
 Værn dimensioneres for vandret last på 1 kN/m(karakteristisk last) i håndlistehøjde OK
 Værn på lav bro udføres på en del af broen kun i broens ene side.
 Værn på høj bro udføres i begge sider
 Pæle pr. ca. 5 m
 Pæle, vanger og brodæk udføres i FSC certificeret hårdttræ.
Total længde: 78 m, bredde: 2,4. Bro på terræn: 22 m.
Bro ved sluse: Længde: 33 m Bredde: 2,4 m. Bredde m. værn: 2,52 m. Højde på værn, nordlig side:
1,24 m (inkl. brodæk). Højde over vandoverflade: ca. 1,0 m.
Bro til holmen: Længde: 25 m. Bredde: 2,4. Bredde m. værn: 2,64 m. Højde på dobbeltsidigt værn:
1,24 m (inkl. brodæk). Højde over vandoverflade: ca. 1 – 1,4 m (stigende med 26 %0).
Ishøj Kommune, naturmyndigheden gør opmærksom på, at der i forhold til brostrækningen ved
slusen, ikke meddeles dispensation til opholdssæde langs værn og opholdstrin mod vandet. Dette er i
tegningsmaterialet L.X.1.N18 anført som en mulighed, og anses ikke for at være en del af
ansøgningsmaterialet.
Grussti:
På Holmen etableres en ny grussti som skaber forbindelse fra Bro 2 til ankomstvejen til
Arken. Den nye sti etableres i 2 meters bredde.
Kunst:
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Der opstilles 6 stk. kunstlamper på Arken Holmen og 1 kunstlampe ved indgangen til Arken.
Type B, F, I, N, O og P. Kunstlamper tilsluttes eksisterende vejbelysning (Fig. A og
visualisering Fig. B).

Jordflytning:
 Mindre lokal terrænregulering (mindre en +/- 50 cm) omkring brofæstet ved Bro2.
Forhold som ansøges til, men vurderes ikke at kræve en dispensation
Gentilplantning:
I ansøgningen er der redegjort for hvordan man ønsker området gentilplantes. Genbeplantning i
skovområder er undtaget bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 16, og berører ikke § 3.
Gentilplantningsplanen og den fremadrettede drift, aftales indbyrdes mellem grundejer og bygherre,
og vil derfor ikke blive berørt i denne afgørelse. Der arbejdes overordnet med at åbne udsigtskiler,
udtynding og tilplantning. Skovbevoksningen vurderes samlet set at blive uændret.
Jordflytning:
I forbindelse med anlæggelse af nye grusstier vil der fremkomme et mindre overskud af ren jord.
Størstedelen vil blive kørt væk, men en mindre del (ca. 110 m3)distribueres lokalt på poppeløen i
forbindelse med rydningsarbejder, hvor jorden allerede er forstyrret. Der ses ingen synlige
ændringer i terrænet.
Jordforbedring:
På den vestlige del af Poppeløen befinder sig en forhøjning i landskabet på ca. 1,5 meter der dækker et
areal på omkring 500 m2. Forhøjningen består hovedsageligt af jord og grene. Kanterne er stejle og
uafrettede. Brændenælder og græs dominerer overfladen og den invasive japansk pileurt har indfundet
sig i den østlige del.
For at opnå et mere naturligt udtryk af den eksisterende forhøjning, afrettes de stejle kanter og
grenaffald fjernes og køres bort. De steder hvor japansk pileurt dominerer, graves de øverste 50 cm af
jordlaget. inkl. 3 meter i radius af planterne for at hindre at planten genindvandrer. Der køres rent muld
på i det omfang det behøves, for at efterlade forhøjningen i samme højde.

Luftfoto – 1995. Rækkebeplantningen og stisystemet ses tydeligt, med adgang langs skovvej og ad grusstien syd for
Skovstien.
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Fig. A. Kunstlamper af Jeppe Hein. Højde 4 meter. Farve orange. I Strandparken og de områder der er omfattet af
søbeskyttelseslinjen opsættes 12 lamper. I alt på hele ARKENWALK strækningen sættes 32 kunstlamper op.

Fig. B. Visualisering af de seks kunstlamper, som ønskes opsat på holmen. Der gøres opmærksom på, at gangbro 2
ikke er medtaget i visualiseringen.

Ishøj Kommuneplan 2020-2032
Strandparken er udpeget som Naturområde i Grønt Danmarkskort. Inden for disse områder skal
naturen bevares og søges udvidet, og de skal sikres et mangfoldigt og varieret plante- og dyreliv.
Inden for naturområderne skal der endvidere tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for
oplevelse og forståelse af naturværdierne.
Det er Ishøj Kommunes vurdering at ARKENWALK projektet efterlever disse intentioner.
Det fremgår af kommuneplanen at skovrejsning er uønsket i Strandparken. Kommunen har vurderet
at der i det indeværende projekt ikke er tale om skovrejsning, men en ændring af skovbevoksningen
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som den er i dag, hvor der bliver udtyndet og genplantet. De mindre tilplantninger vil have karakter
af meget spredt, lysåben træplantning i tråd med den eksisterende karakter i randen af Poppeløen,
og at skovbevoksningen samlet set vil være uændret.

Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV arter
Før der træffes afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16, skal det vurderes, om det ansøgte
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt eller hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter som er optaget på Habitatdirektivets bilag
IV2.
Projektområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde. Nærmeste Natura2000 område
er Vestamager og havet syd for beliggende 7 km øst for projektområdet.
Grønbroget tudse er tidligere (2008) registreret langs den nordlige del af Jægersø. Senest i maj 2020
er der foretaget lytninger af grønbroget tudse ved lagunen omkring Arken og langs den østligste
rørskovsbræmme af Jægersø. Her blev der ikke registreret grønbroget tudse. Lytningen er
indledende registrering af grønbroget tudse, som senere på sommeren vil blive fulgt op af ketching i
området. Det vurderes dog, efter denne indledende registrering at arten sandsynligvis ikke findes i
området. I lagunen ved Arken er der åbent, med stejle brinker og forholdsvis dybt, hvilket giver
mellemstore fisk mulighed for at trække ind, og dermed dårlige vilkår for grønbroget tudse. Steder
hvor grønbroget tidligere er fundet i Jægersø er åbne områder med strandkogleaks der giver
beskyttelse men også solbeskinnede vandflader, som ikke er til stede langs søens østlige
rørskovsbræmme, der er domineret af tagrør.
Der blev i forbindelse med anlæggelsen af Kunstens Ø observeret brunflagermus, skimmelflagermus,
dværgflagermus, troldflagermus og vandflagermus fouragere i området (2011). Træerne i
projektområdet vurderes dog ikke at være egnede som yngle/rastehabitat for flagermus, da træerne
er relativt unge med forholdsvis lav stammediameter. Der vil alligevel forud for udtyndingerne i
eksisterende skovplantninger på Poppeløen, blive foretaget en vurdering af om træerne er egnet som
yngle/rastehabitat. Nødvendige udtyndinger vil blive foretaget i perioden oktober-november for at
undgå såvel flagermusenes yngle- som dvaletid.
Ishøj Kommune vurderer, at gennemførelse af ARKENWALK ikke vil påvirke habitatområdet eller
forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
Søens målsætning
Jægersø er i henhold til Vandområdeplanen (2015-2021), målsat til at opnå ”God økologisk tilstand”.
Tilstanden i dag er vurderet til at være ”Høj økologisk tilstand” (kun tilstanden for fytoplankton er pt
kendt). Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke fremtidig målopfyldelse.
Kommunens bemærkninger og vurdering
Naturbeskyttelseslovens § 3
Jægersø er omfattet naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med loven er at sikre, at der ikke sker
indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose, overdrev, søer, vandhuller og vandløb).
Efter Naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne
bestemmelse.
Jægersø er en på 4 hektar og har forbindelse til Lille Vejlesø vest for, som også har en størrelse på
omkring 4 hektar. Søerne blev anlagt som en del af kystsikringsanlægget slutningen af 1970érne.
BEK nr. 1595 af 6. juni 2018 (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter)
2
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Jægersø, som de andre strandparkssøer, er udgravet med lav dybde mod landsiden og dybere mod
kystsiden. Både Jægersø og Lille Vejlesø har betydning for især rastende fugle i vinterhalvåret.
Ishøj Kommune har lagt vægt på, at der ved etablering af den nye bro bliver fjernet en selvbestaltet
adgang til en mindre fugleø/sandbanke, som kommunen i forbindelse med projektet er blevet
bekendt med og som i en ukendt tidsperiode, har givet direkte adgang til sandbanken, hvor der ofte
ses rastende fugle.
Man vil med fordel kunne omfordele sandet ved fugleøen, så de aflejringer der med årene har lagt sig
mod landsiden, bliver lagt om på den modsatte side af øen, således at incitamentet til at betræde øen
reduceres yderligere. Dette tiltag er dog ikke inkluderet i projektet og vil kræve en særskilt tilladelse.
Gangbro 2 anlægges så den krydser vandsiden ved slusebygværk og landsiden ved slæbested. Ishøj
Kommune vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig forstyrrelse af fuglelivet i dette område, da
området i forvejen er præget af aktivitet såsom tilsyn af slusebygværk og benyttelse af slæbested.
Broerne vurderes ikke at påføre en væsentlig fysisk ændring af Jægersø, da det kun er ved
fæstningsstederne, der vil ske en ændring og de steder hvor pælene til broerne nedsættes. Ishøj
Kommune vurderer endvidere, at broernes omfang set i forhold til størrelsen af Jægersø, ikke vil
forringe naturtilstanden i Jægersø.
Naturbeskyttelseslovens § 16 (Søbeskyttelseslinjen)
Jægersø er omfattet naturbeskyttelseslovens § 16. Formålet med loven er at sikre søer og åer som
værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Bestemmelsen omfatter et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, campingvogne og
lignende), foretage beplantning eller ændringer i terrænet i en afstand af 150 m fra de omfattede
søer og åer.
Beplantning langs skovstien:
Beplantningen med søjleeg indgår ikke som en del af gentilplantningen af skovarealet ved
poppeløen. Træerne plantes på den øvre del af skovstien. Skovstien forløber på denne strækning
med bygninger på hver side. At træerne bliver plantet på dette stykke vil ikke påvirke udkig til søen
eller det landskabelige indtryk af søen.
Gangbroerne:
Bro 1 ligger lavt i forhold til vandspejlet og går kun med nogle få meter ud på den anden side af
rørskovsbræmmen. Broen er enkel uden værn, og vurderes at blive meget lidt synlig i landskabet og
dermed ikke forringe indkigget til søen.
Bro 2 er længere, og har et S-formet forløb på vandsiden, ved slusebygværket. Udover at broen
vurderes at tilføje området en rekreativ værdi, vil broen skjule det bagvedliggende beton
slusebygværk. Det sidste forløb af bro 2 til holmen har et dobbeltsidet værn, som er nødvendigt af
sikkerhedsmæssige årsager. Broen vurderes samlet set ikke at forringe Jægersø som værdifuldt
landskabselement, men vil i sine fulde udstrækning være med til at gøre området mere
sammenhængende og indpasset i det landskab man færdes i.
Grusstier:
Stisystemet i Strandparken blev etableret i årene umiddelbart efter Strandparkens tilblivelse.
Intentionen var allerede dengang, at give mulighed for færdsel langs med søbredden af Jægersø. De
nyetablerede grusstier vurderes at give et mere spændende forløb og passet ind i området som det
ser ud nu mange år efter Strandparken blev anlagt.
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Ishøj Kommune vurderer at forstærkningen af grustierne og anlæg udgør et meget begrænset
indgreb i landskabet og vil ikke ændre indkigget til søen eller have betydning for områdets funktion
som spredningskorridor.
Kunstlamper:
Kunstner Jeppe Hein har skabt et samlet kunstværk, bestående af 32 kunstlamper, hvor 12 af lamperne
vil blive opsat inden for søbeskyttelseslinjen. Kunstlamperne er beskrevet som værende det bærende
element og udgør derfor et væsentligt bindeled i hele fortællingen om ARKENWALK. Kunstlamperne
har, på trods af den karakteristiske orange farve, en lav højde på 4 meter og organiske former, der er
spinkle i sin opbygning. Kunstlamperne forventes af samme årsag ikke at fremstå dominerende i
landskabet.
Samlet vurdering
Ud fra ovennævnte betragtninger, vurderer Ishøj Kommune at projektet ikke er uforeneligt med de
interesser, der søges beskyttet gennem bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Projektet vurderes
samlet set at øge den rekreative værdi i området uden at forringe naturtilstanden i Jægersø eller forringe
Jægersø som værdifuldt landskabselement, eller forringer søen som spredningskorridor eller levested
for plante- og dyreliv. Ishøj Kommune meddeler derfor dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt, dvs. at klagen skal være indgivet senest den 22. juli 2020. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Der klages via Klageportalen, som kan findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der kan også klages
ved at logge på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Ved indsendelse af klage, skal der betales et gebyr på kr. 900 for
privatpersoner eller kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønskes der fritagelse for, at bruge Klageportalen,
sendes en begrundet anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Ishøj Kommune, som har
truffet afgørelsen. Ishøj Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Offentliggørelse
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Da Ishøj Kommune anser dispensationen til det ansøgte for at være af almindelig offentlig interesse
bliver denne afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven offentliggjort ved annoncering på kommunens
hjemmeside3.

Med venlig hilsen
Lennie Rotvit
Naturforvalter

Vedlagt tegningsmateriale og bilag
-

L.X.1.N16A – Skovstien
L.X.1.N17A – Oversigt Poppeløen
L.X.1.N18 – Udsnitsplan Broer
L.X.5.N05 – Bro1
L.X.5.N06 – Bro 2
Bilag 1 – foto af eksisterende forhold

Afgørelsen er sendt til:
 Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, att. Anne Klinker Jørgensen, annkj@ishoj.dk
Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Strandparken I/S, att. Rune Byrnak-Storm, runby@ishoj.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Vallensbæk/Ishøj lokalafdeling,
dnvallensbaek-ishoej-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Ishøj lokalafdeling, ishoj@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest, v/ Niels Egebjerg,
storkoebenhavnvest@friluftsraadet.dk
Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

3

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer nr 1066 af 21/08/2018
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