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Dispensation til byggeri af 3-6 boliger i §3 beskyttet klithede fra
naturbeskyttelseslovens § 3.
Frederikshavn Kommune giver herved, dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til
at bygge 3-6 boliger i beskyttet klithed på den østlige del af matrikel nr. 261d, Skagen
Markjorder beliggende på adressen Toldergårdsvej 13, 9990 Skagen. Se vedlagte
luftfoto 2019
Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.
Dispensationen gives på betingelse af:




At byggeriet udføres som beskrevet i vedhæftede ansøgningen
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder
over ejendommen.

Kommunens vurdering af sagen
Kommunen modtog d. 30.juni.2019 din ansøgning om byggeri af 3-6 bygninger.
Matriklen er vejledende registreret som naturtypen hede. Frederikshavn Kommune har
tidligere besigtiget matriklen d. 17. oktober 2017, med det formål at afklare status på den
vejledende § 3 registrering.
Frederikshavn kommune har på besigtigelsen af området konstateret, at arealet opfylder
kriterierne for § 3 beskyttelsen.

Terrænet varierer mellem fladt og kuperet klitterræn. På matriklen vokser der
karakteristiske planter som bølget bunke, ene, hedelyng, håret høgeurt, smalbladet
høgeurt, almindelig kællingetand og sandskæg som alle er indikatorarter for naturtypen.
Derudover vokser der vej-engelskgræs, bjergfyr, gråris, sandhjælme, almindelig hvene,
almindelig hønsertarm, liden klokke, almindelig kongepen, énårig-rapgræs, klitrose,
rynket Rose, almindelig røllike, bjerg-rørhvene, gul Snerre, sand-star, almindelig syre,
almindelig torskemund, lancet vejbred, hundeviol, læge ærenpris, blåhat, almindelig
mangeløv, skræppe sp, sitka gran, kaprifolie, almindelig hundegræs, og rose sp. I alt blev
der registreret 10 positiv arter og én særlig værdifuld positiv art.
Matriklen er domineret af bølget bunke og sandhjælme. Der er pletvis dominans af vejengelskgræs, sand star og hedelyng. På matriklen finder man også pletvis dominans af
laver.
Der blev på matriklen registreret flere forskellige laver. Der blev registreret hederensdyrlav, gulhvid rensdyrlav og pigget bægerlav. Rensdyrlaver indikerer at arealet har
henlagt tilpas uberørt i længere tid, og at der ikke er en væsentlig påvirkningen af
kvælstof på arealet. Bægerlaver indikerer at der er nok forstyrrelse på arealet, til at
naturtypen grå klit kan opretholdes.
En gennemgang af de tilgængelige luftfotos fra årene, 1979, 1985, 1992, 1995, 1999,
2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 viser at
arealet har ligget uberørt hen.
På baggrund af besigtigelsen og gennemgang af luftfotos vurderer kommunen, at
arealerne vist på vedlagte kort er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet er
registreret som hede.
Der er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.
Frederikshavn Kommune kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Det er kommunen vurdering at det ansøgte kræver en dispensation, fordi tilstanden
ændres.
Ændres tilstanden væsentlig eller er det i modstrid med at opretholde naturtypen som et
beskyttet naturareal, skal der foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives
dispensation.
I denne sag foreligger der sådanne særlige omstændigheder, da byggeriet er projekteret
til at falde naturligt ind i landskabet med hensyn til den beskyttede natur på matriklen.
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Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter
Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter
og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen
kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og
rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets
bilag IV.
Arealet ligger ca. 400m af fuglebeskyttelsesområde og Natura 2000-område: H2,
Råbjerg Mile og Hulsig Hede.
Projektet vurderes til ikke have indflydelse på arter på udpegningsgrundlaget for natura
2000 området.
En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested,
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i
området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede
naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.
Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området.

Orientering fra Museerne:
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for
iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse
bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af
fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af
arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber,
lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.
Eventuelle spørgsmål herom
kulturhistoriske museum.

kan

rettes

til

nedenstående

statsanerkendte

Klage m.v.:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra
den dag afgørelsen er meddelt. Se vedlagte klagevejledning.
Afgørelsen offentliggøres ikke.
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes.
Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom.

Side 3/4

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk.1.

Bilag:
Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven
Luftfoto 2019
Skitseprojekt
Ansøgning
Uddrag fra museumsloven
Kopi til:
Slots- og ejendomsstyrelsen og fortidsminde kontoret post@slks.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning svana@svana.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Nordjylland, njl@svana.dk
DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund,
frederikshavn@dof.dk
Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk
Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet
Brug besvarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget dette brev digitalt.
Har du ikke digital adgang, kan du:
1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag
Oplys altid sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen
Birthe Dilling Berg
Centerchef
Center for Teknik & Miljø
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Vejledning om klagemuligheder m.v.
efter
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1122 af 03/9/2018)
Reglerne fremgår af lovens kapitel 12
Hvem kan klage:

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af i)
1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

4 ugers klagefrist:

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Opsættende virkning:

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagen sendes til:

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link:
https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via
virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Orientering:

Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og
om klagens opsættende virkning.
Civil retssag
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opkrævning af gebyr:

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for organisationers og
virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker dig fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til
nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning efterkommes.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klageren får helt eller delvis medhold i sin klage,
2) afgørelsen ændres eller ophæves eller
3) betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller nævnet ikke har
beslutningskompetence i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for efterkommelse af afgørelsen,
som ændres efter nævnets behandling af sagen.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

i

Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Højbjerg, den 30. juni 2019

Vedr. Toldergårdsvej 13, Vesterby , 9990 Skagen – Ansøgning om dispensation

Jeg skal hermed ansøge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 17 til virkeliggørelse af
lokalplan SKA.B.04.02.01 – Toldergårdsvej Midt, Skagen.
Konkret vedrører dispensationsansøgningen en ansøgning om dispensation til opførelse af de 3 – 6 boliger,
som ovennævnte lokalplan giver mulighed for.
Lokalplan SKA.B.04.02.01 foreskriver som bekendt i lokalplanredegørelsen, at de 3 byggefelter i lokalplanen
er placeret lavt i landskabet og i vid udstrækning respekterer den beskyttede natur.
Det anføres, at Frederikshavn Kommune vil være sindet at meddele den nødvendige dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Det, af undertegnede, ønskede byggeri af grunden vil efterleve det foreskrevne i lokalplanen og således
tage vidtrækkende hensyn til § 3-områderne - alt i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.
Jeg vedlægger skitseprojekt for så vidt angår det påtænkte byggeri på grunden, der kan udføres med 3
større enkelthuse eller 3 mindre dobbelthuse indenfor de angivne byggefelter eller som en variant heraf.
Byggefelter ligger ud til Toldergårdsvej mellem eksisterende byggeri, og bør ikke umiddelbart være
omfattet af §3 og §17.
Såfremt Frederikshavn Kommune har behov for uddybning af nærværende dispensationsansøgning,
kontakt mig venligst herom, idet jeg står til rådighed for supplerende og eller uddybende bemærkninger.
I det jeg ser frem til en imødekommelse af ansøgningen.

Med venlig hilsen
Werner Kaihøj
Moesgårdvej 30
8270 Højbjerg
T. 2840 4646
E. w@kaihoej.dk

Klithusene
Toldergårdsvej 13
Skagen
Skitseprojekt

Toldergårdsvej 13 i Skagen

Introduktion

HAVN

SKAGEN

TOLDERGÅRDSVEJ 13

KLITHEDE MED BEBYGGELSE

KLITPLANTAGE

Mellem by og klitlandskab
Grunden på Toldergårdsvej 13 er vidtstrakt, og rummer et varieret landskab.
Mod vest er grunden en del af Skagen Klitplantage, og mod øst en del af den åbne,
bynære klithede, hvor der i dag er spredt bebyggelse på flere af matriklerne rundt om.
I den vestlige kant af grunden - mellem de yderste huse og byen - ønskes nu opført tre til seks boligenheder til helårsbeboelse, der i henhold til den gældende
lokalplan placeres på to åbne, lavtliggende områder af grunden, hvor der ikke er
paragraf 3 bevoksning.
Husene tænkes ens udformet, og orienteres efter grundens landskabelige karakter og naturlige skønhed. Herved fremhæver bygningerne landskabet. Husene har
åbne facader mod sydvest, klitplantagen og havet.
Projektet respekterer de fredede dele af klitlandskabet, der bevæger sig ind
mellem husene i en kileformet klit. Husene underordner sig således klitlandskabets karakter, og der udføres minimale terrænændringer i de lavtliggende, flade
områder omkring husene, hvorfor den stedsspecifikke paragraf 3 vegetation og
beplantning ikke ændres i forbindelse med projektet.
For at forankre husene i landskabet, og for beskytte naturen og beplantningen mest
muligt fremadrettet, placeres husene på et lavt plateau, der definerer et smalt belagt
areal til udendørs ophold. Herved sikres der tilgængelig adgang, og de åbne områder omkring husene kan uforstyrret fortsat springe i natur.
Mod vest indrykkes husfacaden, så der dannes et bredere areal, der kan bruges

Arkitekterne Thomas Røn Niels Povlsgaard

til udendørs ophold. Plateauet udføres udvendigt i kostet beton. Den organiske
overfladestruktur spiller sammen med den overordnede materialekarakter, planter og græsser omkring huset.

adgangsvej. Herved reduceres antallet af indkørsler fra tre mulige til to. Alle
vejarealer og parkeringsområder udføres med græsarmering, så arealerne altid
fremstår grønne.

Alle hustage har ensidig hældning mod syd, og udføres med brede udhæng, der
flugter med plateauet i terræn. Herved fremhæves den grønne tagflade, der bæres af en række ens trærammer. Dette giver husene et åbent og imødekommende
præg, som var husene blot lette overdækninger i landskabet.

Boligerne kan indenfor lokalplanens rammer opføres i to etager. På side 15 er
der vist et alternativt landskabssnit, hvor husene er ophørt som dobbelthuse i to
etager med en samlet bygningshøjde på 7 meter over niveauplanet.

I overensstemmelse med kommunens og naturfredningsforeningens ønsker fremstår facaderne i naturlige materialer og overvejende i ubehandlet hårdttræ, der
patinerer i en gråtonet skala.

Arealopgørelse ved opførelse af tre enkelthuse huse i ét plan:

Tagfladen udføres som et grønt tag, der podes med stedsspecifikke græsser og
planter, så tagfladen fremstår grøn og levende. Dermed indgår husene som en
harmonisk del af den landskabelige helhed, når man betragter husene fra klitheden og stranden.
Fra Toldergårdsvej mod vest, vil de tre huse fremhæve de landskabelige kig mellem bygningerne, og udsigten fra de eksisterende, omkringliggende byggelser berøres minimalt.
Hvert hus har en enkel plandisponering med et åbent køkken/alrum mod sydvest,
der flankeres af værelser, entre og bad/toilet mod øst og nord. Plandisponeringen
sikrer, at boligens primære rum er uforstyrrede og skærmet for indblik.
Huset længst mod syd har egen indkørsel, mens de to huse mod nord har fælles

Bebygget areal pr. enkelthus				
Bebygget areal enkelthuse i alt 				

160 m2
480 m2

Etageareal pr. enkelthus 					
Etageareal enkelthuse i alt					

110 m2
330 m2

Arealopgørelse ved opførelse af tre dobbelthuse i to plan:
Bebygget areal pr. dobbelthus 				
Bebygget areal dobbelthuse i alt 				

160 m2
480 m2

Etageareal pr. dobbelthus 					
Etageareal dobbelthuse i alt				

212 m2
636 m2

Maksimalt etageareal pr. enhed (iht. loklapl.)			

250 m2
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Situation og principper

Grundens byggefelter

Bygninger + maksimal natur + udsigtslinjer

Klithedens vegetation 100%

Klithedens vegetation 100% + bygning

Klithede + brat afgrænsning

Klithede + naturlig overgang

Grunden er beliggende på den bynære klithede mellem spredt bebyggelse og byens vestlige kant
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Visualisering af enkelthuse fra syd
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Nuværende situationsplan 1:500
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Fremtidig situationsplan - 3 til 6 boligenheder 1:500
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Plan - enkelthus 1:50
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Visualisering af enkelthus fra syd
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Facade af enkelthus fra syd 1:50
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Facade af enkelthus fra øst og vest 1:50
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Facade af enkelthus fra nord 1:50
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Vue fra køkken/ alrum mod vest
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Landskabssnit - enkelthuse 1:200

skråt højdegrænseplan
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Visualisering af enkelthus fra vest
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Landskabssnit - dobbelthuse 1:200
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Naturbesigtigelse, flade

Uddrag fra Museumsloven (Lov nr. 1517 af 27/12 2009):
§ 25. Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af
arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse.
Stk. 2. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det
arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet
vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere
tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v., jf. § 27,
stk. 3-10.
Stk. 3. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4
uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre
større forundersøgelser, jf. § 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger.
§ 26. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er
nødvendig som grundlag for museets udtalelse, jf. § 25.
Stk. 2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal
udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde
tilskud til en sådan forundersøgelse. Såfremt årsagen til forundersøgelsen er jordarbejde i forbindelse med erosion eller
jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, afholdes
udgiften til forundersøgelsen af kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor driften forestås af en statslig eller
kommunal myndighed, afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de forundersøgelser, som museerne gennemfører efter stk. 1
og 2.
§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs.
strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den
sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte
kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra
kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller
statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.
Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget
en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at
anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse
af fortidsmindet efter stk. 8.
Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt
1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning
af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller
kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.
Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres
efter stk. 3, jf. stk. 4.
Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil
spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om
erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven.
Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan
kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation
efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til
steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan formodes at fremkomme
fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte
adgangsretten.
Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og
om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.

