
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk
Amtsraadskreds.

Kendelse
afsagt d.17/6 1936.

Ved Skrivelse af 27.September 1935 henstillede Dansk geologisk
Forening til Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt at etablere effek-
tiv Fredning af et naturligt stenbestrøet Areal beliggende pas
Ubberup Højskoles Jorder, Værslev Sogn, Skippinge Herred.

Arealet er i Skrivelsen betegnet saaledes:
"Arealet, som er beliggende umiddelbart NNV for Højskolen, an-

slaas til ea l Tønde Land, der er firkantet og mod Vest begrænset
af et delvis kratbevokset Stendige, paa de tre andre Sider af Pig-
traadshegn, af hvilke det østlige antagelig vil blive lidt reguleret.
Arealet ønskes fredet paa den Maade, at ingen af de sig.derpaa befin-
dende større eller mindre Sten fjernes eller ødelægges, og at Arealet
ikke opdyrkes eller beplantes, hvorimod man intet har at indvende mod
at det anvendes til Græsning for Kreaturer og Heste,. ligesom man
heller ikke insisterer paa, at Offentligheden skal have Adgang, idet
det overlades til Ejeren selv at bestemme, i"hvor stort Omfang han
vil tillade saadan Adgang. Arealet benyttes af og til at Højskolen
som Friluftsscene, hvilket ~ ses at virke skadeligt paa den
Stenbestrøning, man ønsker at frede."

Foreningen har derhos henstillet, at et Stenhegn,paa Arealets
Vestside inddrages under Fredningen.

Efter at Sagen var forelagt Naturfredningsraadet, der tilraadede
Fredningen, indvilgede samtlige i Ejendommen berettige4e i .$ respek-
tere en eventuel, Fredningsdeklaration af et med Dansk geologisk For-
enings Forslag stemmende Indhold.

Den l6.April 1936 besigtigede Nævnet det oftomtalte Omraade,
hvorefter Møde afholdtes paa Ubberup Højskole.

Efter at det af Amtsraadet udnævnte Medlem, der ikke havde del-
taget i den nævnte Besigtigelse og efterfølgende Møde, havde til-
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traadt, at Fredning finder Sted mod en Erstatning paa 200 Kr. til
Ejeren af Ubberup Højskole, Forstander Jens Jepsen, afsagde s nær-
værende Kendelse paa Raadhuset i Kalundborg.

Nævnet finder det velbegrundet saave1 i landskabelige som
naturvidenskabelige Hensyn at det omhandlede Omraade i en Udstræk-
ning af 9100 m2 saaledes som indtegnet af en Landinspektør paa det
nærværende Kendelse vedhæftede Kort fredes, idet Fredningens Ind~

I. ,
Ihold bliver følgende.

Arealet, der omfatter det ved dettes vestlige Side værende Hega

skal henligge urørt og maa hverken ti1saas, bep1antes eller beby'~~~
tligesom Stenene hverken maa flyttes, fjernes eller beskadiges. 1

Derimod maa Arealet benyttes til Græsning af Kreaturer, ligesom Høj·l
,~",skolen som hidtil maa benytte Arealet som Friluftsskueplads under .'·i, <l

'r":"'~:.:.Forudsætning af, at intet, det være sig Sten eller Vegetation be-l ):
l' -.{. .

skadiges eller bringes i Uorden. f . ~
Det overlades Ejeren at bestemme i hvilket Omfang Offentli~J1~) ~~i

heden skal have Adgang til det heromhandlede Areal. ; .lki~~b~I

I Erstatning udbetales der Ejeren af det fredede Omraade, \ ~J~J~
\ ;';':;'··:'f • .f;~

Forstander Jepsen, 200 Kr., der udredes med Halvdelen af'statSkas.~~.~:,.,~,
og Halvdelen af Amtsfonden.

Overtrædelse af nærværende Kendelse, der vil være at tinglY~J'
!-:t'_ ... /~. l

som servitutstiftende paa Matr.Nr.7Sl" 26 Asminderup, Værslev Sokni:.y/·:}'
I:'I'~F:'
i ~ .... }"Paataleretten tilkommer Statsministeriet, Naturfrednings- , , '.
l f· :.' ,3
l, '\ ,': ',.~

ti' ~t,·~:J,~!'
( .M~ "\,.r

l '/ ,',,''';>,
i lili.;' ~l t~i

Det ovennævnte Omraade af Ubberup Højskoles Jorder fredes J 1 ~~tif,fl
\ J :Vl
\ "'1, .
I'" '"
I .~i-\
, ~.I Erstatning betales der Højskoleforstander Jens Jepsen, Ubberup,

straffes efter Naturfrednings10v Nr.245 at 8/5 1917 § 26.

nævnet for Holbæk AmtlOg Dansk geologisk Forening.
T h i b e s t e m m e s :

ovenfor bestemt.

200 Kr., der udredes af Statskassen og Amtsfondenft_ver med Halvdelen.
Tiltrædes

C.Larsen P.Jensen
P.Nord1ien L ,
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Areal beregnet efter Korlet
Det paa Kortet /ned gr?n Skf/!7ge /ndlagl'e Areal

.stor! 9.fOOm,2 cWtes /redel
,KopIeret e/ter en KOfJ/ ar HO'tnj(vlskortet af /9.36

Udfærdiget i Anledning af Fredn/ngssag i Oktober 197'7 ~

AMT: Holbæk
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