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REG. NR .. R·~_·7-
%~?'I

OVERFREDNINGSN~rETS KENDELSESPROTOKOL

År 1974, den 6. februar, afsagde Overfrednin~snæv.net føl~ende
'" ..

t i l l æ ~ s k e n d e l s e

tilOverfredningsnævnets kendelse af 6.7.1973 i sa~en nr. 2191/73
vedrørende fredning af Ledrebor~ ~ods.

Til de i kendelsen side 17 linie 7 fra neden an~ivne fredede
ejendomme,matrikuleret under Skullerup Hovedgård, Kisserup sogn,
føjes "og matr. nr. l fn.

Ejendommen indgår under rodsets jordtillig~ende og er vist
som fredet areal på det tilOverfredningsnævnets ovennævnte kendelse
af 6.7.1973 hørende kort.

Til den i kendelsen side 16, trediesidste afsnit, anførte til-
føjelse til fredningsservituttens § 7 nr. l, der omhandler stianlæ~,
fø j es som punkt litra d)):

'--o

"Lanv;s nordvestbrynet af Orens1cov på matr. nr. 12, Hule- og:

Bispegård, Allerslev sogn, i dalen langs Orenskov over matr. nr.
l a sri1"Gds.til eksisterende ve j og sti ~ennem Møllesø skov op: park
og videre gennem Ledreborg Dyrehave langs dalen og ad ny sti til
Ledreborg alle". Stien er vist på det til Overfredningsnævtlets
ovennævnte kendelse af 6.7.1973 hørende kort.

Bestemmelsen er indføj~~t med samtykke af ejeren af ~odset,
le~sgreve K. Holstein-Ledreborg:, der ikke har ønsket at fremsætte
krav om erstatning.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Overfredningsn~vnet den 6.7.1973 afsa~te kendelse om'_l, .fredning-af Ledreborg gods ændres i overensst emmelse med forat'lstående.-
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OVER FREDNINGSNÆVNET>



tilhører Knud lensgreve Holstein-Ledreborg, og ejendommen matr.nr.
~' 2 B Ledreborg hovedgaard, Kisserup sogn, der tilhører landinspektør

Hans Nielsen, Roskilde, samt ejendommen matr.nr. 2 g, Hule- og Bis-
pegaard, Alllerslev sogn, tilhørende komtesse Marie Holstein-Ledre-
bor·g.
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REG. NR. g~7
6/7-? 3

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1973, den 6. juli, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 2191/73 vedrørende fredning af Ledreborg gods.

Ved kendelse af 29/12 1972 har fredningsnævnet for Roskilde
amts fredningskreds fredet Ledreborg gods, matr.nr. l g m.fl.,
Ledreborg Hovedgaard, Allerslev og Kisserup sogne m.fl. Sagen er
forelagt Overfredningsnævnet i medfør af § 25 i bekendtgørelse nr. 445
af l/lo 1972 af lov om naturfredning.

r. Hovedindholdet af fredningsnævnets kendelse.
r juni måned 1972 rejstes efter begæring af fredningsplan-

udvalget for Roskilde amt fredningssag far godset Ledreborg, der

l. Fredningens baggrund.
r fredningsplanudvalgets rejsningsskrivelse erindres om,

at der gennem de senere år er gennemført en række fredninger i

_ ....... :;;;;;J;> .... • • ~ ... '" ..... ..
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Bramsnæs, Hvalsø og Lejre kommuner med henblik på etablering af en
større sammenhængende landskabsfredning, der påregnes gennemført
etapevis.

I et af fredningsplanudvalget udarhejdet notat hedder det:
"Ledreborg er et ca. 1.800 ha stort gods beliggende ved

Gl. Lejre vest for Roskilde. Det ejes af Knud Lensgreve Holstein-
Ledreborg og drives hovedsageligt som skovbrug, ca. 975 ha og som

I ... landbrug, ca. 780 ha. Et ca. 19 ha stort areal udlejes dog til insti-
tutionen "Historisk, arkæologisk Forsøgscenter, Lejre", der på ekspe-
riment81 basis beskæftiger sig med forhold vedrørende tidligere tiders
kulturfænomener, specielt for så vidt angår husbygning, håndværk og
landbrug. En til Ledreborg knyttet park omfatter ca. 25 ha.

Godset, der består nf hovedgårdene Ledreborg o~ Skullerupholm
samt et antal bondegårde, har en langstrakt afgrænsning i henholdsvis
vestlig og sydlig retning udgående fra et centralt område umiddelbartr.

vest for Gl. Lejre, hvor hovedgården Ledreborg ligger. Under godset
hører også nogle fjernereliggende dele uden sammenhæng, nemlig de
højtliggende og kuperede skove, Lerbjerg skov,Aunstrup skov og Ebbe-

.' rup skov, indflettet i Københavns magistrats skove ved Aunstrup.
Herudover ejer godset nogle småholme i Lejre Vig samt mindre arealer,

tt' tildels søer, ved Kornerup og Svogerslev.
Godsets centrale område er højtliggende og stærkt kuperet.

Det krans€s mod vest af skovene Slorup skov og Kisserup Lod, og mod
syd af Røgerup skov, Hulegårds skov, Gravhøj skov samt park og Dyre-
have, og endelig mod øst af en ikke navngivet skov.

Den vestlige udløber af godsets område er højtliggende og
stærkt kuperet i den yderste del, der imidlertid er adskilt fra det
centrRle område ved en lavereliggende udstrakt slette, i hvis nordlige

Ilt). del Skullerupholm ligger. Den kuperede del optages af skovene Bjerg-

'Ø(~ \
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skov og tildelo Bæsted skov.
D~n sydlige udløber rummer lettere kuperede områder, men

præges af en smeltevandsdal, Lejre ådal, der gennemskære r udløberen
ved HulGmølle og herefter videre afgrænser det centrale område mod
sydøst og øst. Sydligere i udløberen findes skoveno Indelukket og
Oren skov.

Godset rumm8r et antal søer, fortrinsvis i det centrale område
og hGr i form Bf langstrakte, slyngede afløbsfri søer. Mod øst Knapsø,
der mod nord går over i en dal~ Herthadalen, som fra det højtliggende
område falder vinkelret ned mod Lejre ådal ved GI. Lejre. LVlodnord-
øst findes Langesø~ mod nord-syd for en markant bakke, aoskilde bakke,
en unavngiven sø~ der tidligere var mOSG, og mod vest, i Slorup skov,
findes lVlartinesøen. Vest for Kiss8rup Lod frE:mtræder en tidligere
mose, St. Enghave, nu som et søområde.

B~byggGlsesforhold.
Udover et slotsanlæg findes der på ejendommen af bygninger kun

•
J

f de nødvendige drifts- og funktionærbYbninger foruden en restaurant
og et antal tidligere funktionærbygninger~ der nu udlejes til andet

-.~ formål, fortrinsvis til forskningscentret og ungdomskorps. De større
bygningsanlæg er koncentreret omkring slottet~ ved Skullerupholm og
E:tvest herfor liggende teglværk, samt ved Herthadalen, mens den
øvrige bebyggelse, en halv snes huse~ er beliggende spredt i skov
eller i landskabet vel indpasset i dette, således at indtrykket af
et ubebygget landskab dominerer. Herudover ejer godset nogle landsby-
huse i Gl. LGjre.

tf> Fredningsforhold.
På ej8ndommen findes kun få tinglyste fredninger. Disse vedrø-

rer foruden alleen, der fra Gl. Lejre fører mod slottet, en stendysse
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og 24 Oldtidshøje, af hvilk~ Bt fåtal ligger i åben mark. Foruden
oldtidshøjene må en voldgr8v ved Skullerupholm og 2 granitbroer
hørende til Ledreborg alle ved Blæscnborg antages at være omfattet
af naturfredningslovens beskyttelsesbeRte~nelser i § 48. Rigsanti-
kvarens fortidsmindeforvaltning foranledig~r i nærmeste fremtid
tinglyst frednine af disse objekter.

Væsentlige arealer er imidlertid omfattet af naturfrednings-
4t lovens byggeliniebestemm~lser ved skove og søer samt beskyttelsesbe-

stemmelserne ved fortidsminder. For skov- og søbyggeliniernes vedkom-
mende drejer det sig om et areal på ca. 500 ha og for de udenfor
skove ligg8nde fortidsminders vedkom~ende om et nreal på ca. 26 ha.

Bortset fra de ved Aunstrup libgende skovparceller, hvortil

;,

der er adgBng fra omliggende og Københavns kommune tilhørende skove
samt Indelukket og formentlig Oren skov, omfattes ejendommen .lllfQ

af naturfredningslovens bestemmelser om offentlig adgang til private
skove, idet ingen offentlig v8j fører til disse arealer.

Zonestatus .
Ejendommen er i sin helhed omfattet af bestemmelserne om

landzone i loven om by- og landzoner.

Kulturhistoriske forhold.
Ledreborgs arealer indgår som et afgørBnde led i det værdi-

fulde kulturhistoriske landskabelige miljø? som hele Lejre-egnen
udgør. Beliggenheden ved overgangen mellem den jævne og frugtbare
moræneslette "Heden" og det stærkt kuperede bundmoræneområde vest
herfor samt eksistensen af store smeltGvandsdale, som for en del
fører ud i Roskilde fjord, har øjensynlig skabt gunstige forhold for
bebyggelse i området gennem store d~le af oldtiden. Oldtidsgravene
mark~rer dette? først og fremmest stenalderens storstensgrave? dysser
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og jættestuer smat fra bronzealderen de enkeltliggende, kupl~de
jordhøje. Også fra jenalderen er der bevaret monumenter. Dette gælder
resterne af de berømte skibsformede stensætninger, som udgør en del
af ~n stor gl:1:lvpladsfrn vikingetiden øst for Lejre på banken imellem
Lejre å og Kornerup å. Den rolle, Lejre-egnen har spillet i dansk
sagnoverlGvering, bl.a. omkring skjolduneerne, gør i sig selv hele
egnen til et område, hvor der nøje må vogtes på spor fra forhistorisk
tid, der måske kunne knytte en forbindelse til sagnhistorien .

Indenfor Ledreborg gods er de forskellige oldtidsperioder
også repræsenteret Ved jordfaste fortidsminder. Godset rummer således
storstensgrave og del enkeltliggende bronzealderhøje, hvoraf flere
træbovoksede togncr sig markant i det åbne landskab. Specielt kan
fremhæves en gruppe af 8 høje, formentlig fra yngre bronzealder, be-
liggende i skoven Oren og på en anden lokalitet Vittenbjerg i samme
skoven gruppe st6nkreds~ og lave høje, der må antages at stamme fra
den sen6ste del af bronzealderen eller ældre jernalder. Flere steder
er der i skovene bevarede rester af forhistoriske agersystemer, for-
mentlig fra jernalderen således i Møllesø skov, samt i Hulegårds
skov og Gravhøjskoven, som udgør partier af Røberup skov. I nogle af
skovene findes yderligere hulveje, der viser færdselsårer, måske fra
middelalderen med tilknytning til de delvis bevarede vandmøller, her-
under Dellinge vandmølle, som indgår i landskabets kulturhistoriske
miljø.

Medens Skullerupholm i sit oprindelige anlæg, hvoraf en del
af en omgivende graver bevaret, rækker længere tilbage i tiden, er
selve herregården Ledreborg først oprettet i slutningen af 1600-talL6t.
Efter dEns overtagelse af familien Holstcin omkring 1740 blev den
gjort til den pragtbygning, der gør den til et national klenodie, måske
dansk baroks forn€mstG h~rregårdsbygning, hvorpå berømte arkiteker som
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KriegeT, Eigtvcd og Thura har arbojdet. Bygninserne fik en også
landskabGligt enestående beliggenhed på kanten af den dybe øst-vest-
gående smeltevandsdal, og en stor endnu delvis bevaret barokhave
og -park med skulpturer,der udgør et historisk galleri, indpassedes
i denne. Også omgivelserne præges af dette herregårdsanlæg med dets
høJe kvaliteter, således ved den delvis fredede Ledreborg all(:;,der
indgår som en øst-vest akse gennem anlægget, og de broer og bropor-
taler, over hvilke alleGn føres over åerne.

Landskabet.
Godsets landskaber struktureres af 3 markAnte, glaciale

landskabstyper, der kontrastGrer klart mod hinanden og stærkt bidra-
ger til opfattelsen af Ledreborg som et af egnens største landskabs-
æstetiske aktiver.

Mod slutningen 8f istiden har der cfter alt at dømme gennem
længere tid henligget store dødisområder i egnen olnkring L8dreborg,
Hvalsø, Særløse og Skjoldenæsholm, mens isfrontcn under sin vigen mod
øst udglattede den udstrakte moræneslettebag Køge bugt. På denne måde
udformede s et højtbeliggende og stærkt kuperet terræn i den nævnte
egn. Midt i egnen, ved Kisserup og Skullerupholm, afspærrede ismas-
serne smeltevandet, hvorved der dannes en sø, hvis bund nu henligger

~\ som en udstrakt slette, - et issøbassin med et tykt lag af stenfrit
ler-, der ved sin kontrastvirkning fremhæver de omkringliggende død-
isområder. Søens afløb og dødisens sm81tevandsstrøffiffieher i en fore-
løbig afsluttende fase i den geomorfologiske opbygning eroderet mar-
kante smeltevandsdale, der fra issøb8ssinet før~r til Borrevejle vig
og fra Aunstrupområdet dels til BorrevE-jle vig (LejrE;;å), dels til
Kattinge vig (Kornerup å).

Med baggrund i den geomorforlobiske opbygning er der specielt
i dødisområderne opstået en udtalt rumvirkning, og et stort antal bak-



menhed6ns færdsel til fods, lif..8somder mod E.r-læggelseaf en symbolsk
~~ afgift har været adgang til selve slotsparken. Herthadalen - hvortil

der kan køres i bil - har i m~re end 100 år været et populært ud-
flugtsmål, hvor bl.a. grundlovsf8ster har været afholdt i perioder
siden 1854. En forpagter driver hGr en restaurant, Schweitzerhuset,
og der findes kiosker og boder samt robåde til udlejning. Såvel
enkeltbesøgende som fællesudflugter præger livet dette sted i sommer-
halvår€t. Om vinteren tillades almind€ligvis ski- og kælkesport i

e. d(:kuperede terræner.
I 1964 lejede en selvGjEmde instituation ;'Historisk-arkæolo-
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ketoppe giver mulighed for såvel udsigter over de omliggende udstrak-
te landskaber som over de interne varierede landskabsrum. Sænkninger-
ne i terrænet er i stort antal afløbsfri, men flGre af de sødanneiser,
dette har givet anledning, er forsvundet på grund af dræning. Omfat-
tende skovplantninger i dødisområderne, og specielt mod vest, har
i et vist omfang sløret landskabets profiler, men til gengæld er der
herved skabt afveksl€nde og oplevelsesrige skovlandskaber. Samtidig
tjener skovområderne på virkningsfuld måde til at definere dødisom-
rådernes afgrænsning mod de jævnere 0t lavereliggende landskaber, der
mod sydøst og vest omeiver Ledreborg og lader dette fremtræde som
et isoleret element i landskabet. Yderligere plantninger vil imidler-
tid næppe kunne ske i videre omfang ud€n at slørE:dette forhold, der
har afgørend0 betydning for den landskabsæstetiske opfattelse af
Ledreborgs naturværdier.

rekreativb forhold.
Som nævnt omfatt€s godsets skovarealer ikkE.af naturfrednings-

lovens bestemmelser om offentlig adg8ng til privatG skove. Men ved
velvilje fra familien Holsteins side har samtli~8 skOVVeje ogde be-
fæstede veje ud~nfor skovene gennGffigenerationbr været åbne for a1-



arkæologi? bl.a. ved Gksperimental undersøgelse af de materielle
I,

{ forhold? der er forbundne med husbygning? håndværk og landbrug m.v.
I På basis af frivillig arbejdskraft - hovedsagElig studerende - og i

fe
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gisk Forsøgscenter? Lejre" et ca. 19 ha stort areal i bakkerne nord
for Hbrthadalen og etablerede en virksomhod? der drives mod henblik
på udvikling af nye forskningsmæssige metoder indenfor histori~ og

frilandsmuseum bese modeller i naturlig størrelse af stenalderboplads,
jernalderlandsby? middelalderlib€ teglværker? smedier o~ pott~mager-

samarbejde med museer og videnskabsmænd virker centret for udvikling
af sådanne metoder, men samtidig tilstræber det at virke ud8dtil
og på en populær måde at fremstille de indvundne resultater for en

e bred offentlighed. }vlangfoldige besøgende, herunder mange skoleklasser ,
tt' kan mod erlæggelse af en mindre entre i dag som i et slags arbejdende

~.'

værksteder m.v.? ligesom man kan se husdyr og naturmiljøer, der var
typiske for fortiden. Ved sin beliggenhed som nabo til Herthadalen
repræsenterer området sammen m~d Herthadalen, de af godsets landskab8r,
der er mest kendt af en brEdere offentlighed. Endelig skal nævnEJS,
at et jagttræningscenter er etableret for få år siden ved Dellingc
vandmølle.

Rekreative muligheder.
Indenfor godsets vidtstrakte område er der mulighed for både

at kunne finde uforstyrrede naturmiljøor, som for at kunne finde mere
folkelige områder med de faciliteter og aktiviteter, der hører til.
Godset imødekommer herved væsE.'fitligeforudsætning€r for etablering
af EJtnaturparkområde, hvor forskellige rekreative anvendelser skal
kunne udfoldes uden gensides gener, ·sålGd~s at det for den enkelte be-
søgende i vidt omfang vil være muligt Gt søge, hvad der nu sp~cielt
tiltaler ham.

Den rekreative udnyttolse kan formentlig groft opdeles i en
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række kategorier, der naturligvis vil optræde i en række kombinatio-
ner, men som omfatter

det kulturhistoriske,
det fulkepædagogiokc,
det almindelige folkelige og
det sportive.
De foranstaltninger, der i givet fald skulle sikre og udbygge

~ disse udnyttelsesmuligheder, vil i overvejende grad tjene fælles for-
mål og behøver ikke være af indgribende art overfor de nuværende

I": le forhold og godsets normale drift. Ii
~

2. Fredningsnævnets behandling.
Efter at sagen var rejst, påstod ejeren af godset fredningen

afvist, subsidiært fremmet mod en erstatning på 3,5 mill.kr. Særlig
protesteredes mod en række bestemmelser i den nedlagte fredningspå-
stand, bl.a. vedrørende tilplantningsforbud samt den foreslåede ud-
strakte offentlige adgang, som anførtes at ville vanskeliggøre ratio-
nel jagtudlejning. Om ejerens indvendinger og om de under behandlingen
for fredningsnævnet førte forhandlinger henvises til det i frednings-
nævnets kendelse side 14-18 anførte.

Ejeren af matr.nr. 2 g Ledreborg hovedgaard erklærede sig ind-
forstået med fredning uden erstatning.

Den endelige af udvalget nedlagt~~~påstand er sålyden-
de, hvorved bemærkes, at fredning af mat~~ a, Hule--2B Bispe-
gaard, Allerslev sogn, er frafaldet af udvalget:
" § l. Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke ændres,

og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. Dog skal
en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri eller
lignende være tilladt, ligesom det efter de påtaleberettigedes
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nærmere godkeneelse skal være tilladt at tage ejendommen
eller dele deraf i brug til formål, der kan forenes med
fredningens landskabsbevarende hensigt såsom golf, dyrepark,
rideskole oJler lignende.
Det er navnlig forbudt~

a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift
el18r virksomheden på d8t til "Forhistorisk-Ar'kæologisk Por-
søgscent8Y', Lejre" udlejede E'rcals matr.nr. 9 .f. m.fI. LejrE: by,

b) at enbringe boder, skure ell~r andre indrGtnin~er, som kan
virke misprydende, herunder lGdnin~smaster. El-master, som er
nødvendige for områdets egen forsyning, skal dog kunne til-
lades af fredningsnævnet 9 men muligh8dEm for kabelførine
skal i sådanne tilfælde først undersøges.

c) at ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyld-
ning, at foretage opfyldning af vandløb og opfyldning eller
tørlæg~ing af søer. Det skal dog cfter forudgående anmeldelse
til fI"cdningsplanudvalget være tilladt at for€tagc grusgrav-
ning til ejendo~aE:ns eget brug. Endvidere skal den stedfin-
dende udnyttelse af lerforekomster på Skullerupholm kunne
fortsætt€s som hidtil, idet arealerno løbende skal reguleres
til plant terræn i takt med gravningens ophør,

2t henlægge aff2ld, bortset fra nedbrydeligt affald, der skal
henlægges på dertil indrettede særlige steder, hvor det ikke
kan virkG misprydende?

e) at foretaGe beplantninger udov8r vedligchold81sE: af eksiste-
rende beplantning, park eller havo,
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f) at udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller
dele deraf uden tilladelse fra fredningsnævnet. Bestemmelsen
skal dog ikk~ være til hinder for? at de eksisterende skov- og
landbrugsejendomme med påstående driftsbygninger? der ved
fredningens gennemførelse udgør det samlede gods, skal kunne
overbå tillivsarvinger 01101' kunne afhænd~s til anden side.
I sidstnævntG tilfælde skal ejendo~lien8 dog først tilbydes
ministeriet for kulturelle anliggender, der indenfor 3 måneder
skal tage stilling til? hvorvidt ministeriet agter at søge
ejendommene erhvervet.

g) Ved nyopførolSGr af cnhver art samt genopførelse eller ombyg-
ning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende huse-
nes placering og udsecnde forind~n godkendes af fredningsnæv-
net. NI rmal vedligeholdelse er undtaget for denne bestemmelse.
Bestemmelserne i § l skal ikke vært til hinder for gennem-
førelsen af de i ~ 7 nævnte 0nlæg.

§ 2. D~t skal være tilladt fredningspl~nudvalg€t efter nærmere
aftale med ejerGn og Nationalmuseet at foretage eller foran-
ledige for~t8get en frilæggelse af den på matr.nr. 12 Hule-
og Bispegård i Orcn skov liggende højgruppe.
Endvidere skal det være tilladt fredningsplanudvaleet efter
nærmere aftale med ejer0n at retablere eller foranledige
retableret udtørrede søer som led i en landskabspleje.

~ 3. Til de under godset hørende skovarealer skal der være adgang
for almenheden efter de for almenhedens færdsel i statsskove
for tiden gældende regler? dog at almenhedens adgan~ begrænses
til eksisterende og fremtidige veje og stier.
Til det på matr.nr. l g og l f Ledreborg Hovedgård liggendG
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skovareal øst for Knapsø skal adgangsretten dog udstrækkes
til at omfatte færdsel til fods overalt.
Færdsel og ophold må ikk8 finde sted fra solnedgang til
kl. 7~oo~ i månederne november - ftbruar til solopgang.

I' skovarGal ved Knapsø. For så vidt der skull~ ske ændringer
Denn~ b~stemmclsG gælder dog ikke for det i stk. 2 nævntt

i de for tiden gældende regler for alm8nhodens adgang til
statsskove inden fredningssagens afslutning~ vil frednings-

•påstanden være 8t ændre i overensstemmelse hermed.

~ 4. Det skal være almenheden tilladt at færdes til fods og på
cykel uden hjælpemotor ad do på godset liggende befæstede
veje or, stier. Dette gælder dog ikke for parken og for forsk-
ningscentret, hvortil adgFlllgkun kan sk(:;til fods og mod
erlæggelse af afgift.

§ 5. Skove og landbrugsarealer skal også udenfor v~je og stier
'~re åbnG for vintGrsport såsom kælkning og skiløb~ for så
vidt det kan ske uden skade for ejendommens drift. Skøjte-
løb på søer skal være tilladt.

I,

I
§ 6. Færdsel med motorkøretøjer skal være tilladt almenheden ad

følgende veje~
~ a) Ledreborg all~ og fortsættelsen til Herthadalen.

b) Vejen fra Skullerupholm til den v8stlige del af matr.nr.
l ~ 8kullerupholm Hovedgård.

c) Markvejen fra Hulegård over matr.nr. l g Hule- og Bispegård
til gammel grusgrav nord for jernbanen.

§ 7. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget at anlægge eller
foranledige anlagt nedennævnte stier, opholdsarealer og
mindre parkeringsp18dser cfter forudgående forhandling med



l. Stier:
a) I forlængelse af cksister6nde sti øst om Langesø over matr.nr.
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ejeren om den detaljerede trac6ring, plocering og udformning,
samt skiltning, hegning og afmærkning m.v.

3 Q og 4 ~ Lejre by, matr.nr. l 1og l ~ Ledreborg Hovedgård,
langs ej~ndommens nordskel til Slorup skov.

b) Langs det nordlige og nordvestlige skovbryn af Kisserup Lod

b) Areal ved vejknækk8t vest for avlsgård og slotsenlæg på matr.
nr. l § Ledreborg Hovedgård.

c) Skovareal vod vejsvinget øst for avlsgården på matr.nr. l i
Ledreborg Hovedgård.

•
~e 2.

l
~ - a)
"rIf b)

c)

d)

3.
El)

~

l)

d)

e.

over matr.nr. l Q og l ~ Skullerupholm Hovedgård.

Opholdsarealer:
Bakkerne på matr.nr. 3 ~, 4 Q og 6 ~ Lejre by.
Del af bakken på matr.nr. 4 ~ L6jre by.
Roskilde bakk~ på matr.nr. l ~ Ledreborg Hovedgård.
Gammel grusgrav på matr.nr. l ~ Hulc- og Bispegård.

Parkeringspladser:
Eksisterende plads€r ved Herthadalen på matr.nr. l g og l i
Ledroborg Hovedgård samt ved Ledruborg alle på matr.nr. l Q

Ledreborg Hovedgård skal opretholdes. De eksisterende pladser
ved Herthadalen kan dog flyttes, såfremt area.let ved even-
tuel nedlæggelsE: af forsøgscentret ~ller restaurant fremtidig
skal anvendes til andet formål. Dette kan dog kun ske efter
forudgåonde tilladelse fra fredningsplanudvalget.

Areal syd for Ledreborg alle ved vejknækket på matr.nr. l ~
Ledreborg Hovedgård.
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e) Areal på matr.nr. l 1Ledr&borg Hovedgård ved ejendommens
nordskel.

f) 8kovareal ved Slorups skovs nordbryn, matr.nr. 2 Q Ledreborg
Hovedgård, Kisserup.

g) Areal på matr.nr. l Q Skullerupholm Hovedgård ved matr.nr.
l ~ Skullerupholm Hovedgård.

h) Sko~Tareal ved Bjergskovs vestbryn, matr .nr. 65 Kirke Såby.

i) Ar-cal nord for Bæsted skov på matr.nr. l Q Skullarupholm
Hovedgård ved den nord-sydgående vej til skoven.

j) Areal ca. 300 meter syd for jernbanen ved vestgående vej på
matr.nr. 8 g AIIGrslev by.

k) Are~l nord for Hul~gård på matr.nr. l ~ Ledreborg Hovedgård.

l) Areal nordvest for Huleeård på matr.nr. l Q Hule- og Bispe-
gård.

ID) I gp~Q€l grusgrav vest for Hulegård på matr.nr. l a Hule-
og Bispegård.

Almindelig6 bestemmelser:
Samtlige omkostninger i forbindelse med de i ~~ 2, 6 og 7
nævnte foranstaltninger til etablering, drift, vedlige- og
renholdelse, hegning og skiltning m.v. Gr ejeren uvedkommen-
de.
Fr~dningsnævnet foranlediger, at der i forbindelse med almen-
hedens benyttelse af arealerne uafærdiges et ordensreglement
i samråd med fredningspIsnudvalget og godset.
Opsætning og vedligeholdelse af ordensreg16IDent og af de til
regulering af den i fredningskendelsen nærmere fastsatte ad-
gangsret for almenheden nødvendige skilte samt af de for
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almenhedEns adgang fornødne affnldskurve bekoste s af staten
og placerEs efter aftale mEllem godset og fredningsplanud-
valget, som optager forhandling med de impliceredu kommuner
om tømning ved deres foranstaltning.

Påtaleberettiget er ministeriet for kulturelle anliggender
og fredningsnævnE.t for Roskilde amts fredningskreds hver for silS'"

3. Fredningsnævnets konklusion.
Fredningsnævnet har taget den foran gengivne påstand til

følge, dog med den ændring, at der til § 4 som 2. punkt indføjes:
"Ridning må kun finde sted med ejere.!1.§....lli~elss-evt. mod b€taliQ&~

Med hensyn til erstatningspåstanden hnr nævnet anført, at
når hensus til indgrebets art og til det fredede areals størrelse
og værdi, skønnes det tab, som fredningsbåndene bevirker for godset,
at udgøre 2 mill.kr., at udbetale i erstatninG til ejeren af LGdre-
borg gods tillige med rente l % over den af Danmarks Nationalbank
fastsatte diskonto fra kendelsens afsigelse at regne.

Endvidere har fredningsnæ\met tilkendt 5.000 kr. i sagsom-
kastninger.

II.Overfredningsnævnets behandling.
Overfredningsnævnet har den 23/3 1973 afholdt besigtigelse

og forhandlet med lensgreve Holstein-Ledreborg og l8ndinspektør Hans
Nielsen, samt med repræsentanter for fredningsplanudvalget for Køben-
havn, Frederiksborg og Roskilde amter, fredningsnævnet for Roskilde
amts fredningskreds , Danmarks Natur fredningsfor ening , Rigsantikvc~rEm,
byudviklingsudvalgEt for Roskilde-egnen, Roskilde amtsråd og Lejre
kommune.

Danmarks Naturfrednin€,sfor8nin&,s repræsentanter rejste d.et
spørgsmål, om der i kendelsen burde indføjes pligt for ejeren til at

-...
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opretholde en vis procentdel skov som løvskov, ligesom man rejste
spørgsmål om stiforbindelse til Gl. Lejre.

Godsets ejer. måtte protestere mod særlige bestemmelser om
skovdriften. Spørgsmålet havde tidligere været drøftet med repræsen-
tRnter for ministeriet for kulturelle enliggender, som ikke havde
fundet bestemmelse i kendelsen herom nødv8ndig. Han kunne tiltræde
den foreslåede sydligste sti fra Gl. Lejre til Herthadalen.

Lejre kommunes repræsentant havde intet at indvende imod
fredningen.

Roskilde amtsråds repræsentant anførte, at rådet hilste
freoningen med tilfredshed. Under hensyn til den store almene betyd-
ning henstilledes reglen i lovens § 33, stk. 20m statens betaling
af 9/10 2f fredningserst8tningon dog bragt i envcndtlse.

Overfredningsnævnet har b~sluttet at stadfæste den forelagte
kendelse, idet dog med tilslutning fra gods~ts ejer på mødet følgende
ændres i fredningsservitutten~

I § l ændres ordene i linie 6 "ejendommen eller dele deraf"
til "dele ef ejendommen".

§ 2, stk. 2, ændres til: "Endvidere skCildet være tilladt
fredningsplanudvalget efter nærmere aftale med ejeren som led i ~n
landskabspleje fltretablere eller for8nledige retableret udtørrede
søer, fjernE.:selvsånin;s m.v."

ti ), . !1:. '. r
(~; , l

I § 7,' L Stier: indføjes som c)"Fra Gl. Lejre til HerthCl-
dalen, idet det nærmere forløb fastsættes efter aftale med ejerEm. "

Det fredede område - ialt ce. 1800 ha - er vist på det nær-
væronde kendelse vedhæftede kort nr. 3 - 101.

Det er endvidere besluttet, at 9/10 af erstatningsudgiften
afholdes af statskassen. Dun resterende l/lo Afholdes Rf Roskilde amts-
kommune .
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T h i b e s t e m m e s~

Den ef fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds d~n
29/12 1972 afsagte kendelse vedrørende fredning af Ledreborg gods,
ID2tr.nr. l g Ledrebarg Hovedgård, Allerslev sogn m.fl. stadfæstes med
de nævnte ændringer i § l og § 2, stk. 2, samt tilføjelse til § 7.

Kendelsen vil forud for pantegæld være at tinglyse på følgen-
de ejendomme:
l ~, 1 ~' l i, l g, l h, l l, l 2' l ! Ledreborg Hovedgård, Allerslev
sogn, 2 ~' 2 g Ledreborg Hovedgård, Kisserup sogn,

----4 ~, 6 g, 6 g, 8 ~, 9~, 9 Q, 11 ~' 11 ~, 12 ~, 12 ~, 13 ~, 14 ~,
15 ~, 16 g, 16 ~, 17 g, l8~, 19, 21 ~, 21 ~, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
31, 32, l ~, l Q, 2 g, 3 Q, 4 g, 5 ~, 3 g, 4 g" 4 ~' 22 Lejre by,
Allerslev sogn,
2 ~, 3 .h, 4 Q, 5 ~, 6 .h, 7 Q, 7 ~, 8 g, 8 Q, 9 ,2., 9 g" lo ~' lo ~,
11, 12 g, 13 ]l, 13 g, 14 ~, 16 Q, 17, 18 ,2, 49 Allerslev by og sogn,
l ~, 1 .h, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo, 11 ~, 13, 12, 2 ~, 9 Hule- og Bispe-
gård, Allerslev Gogn,
4 1, 4 i, 4 k, 11 ~ Tokkerup by, Allerslev sogn,

•

1 33 ~, 33 g, 63, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101,
102, 103, 107, 93, 98, 65 Kirke Såby by og sogn,

~' 4~, 3 ~, 4 ~, 5 ~, 7 Q, lo Q, 11 ,2, 12 b, 13 .h, 8 Q, 39, 50 .Q, 53 ~,
54 ~' Kisserup by og sogn,
l l· l l l b l l h l k l l l 1 l d l g, .,j....J~'~, ~' ~' ~' -' g, -' -' -' ~, ~'~' (
Skullerupholm Hovedgård, Kisserup sogn,
38 ~' Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn,
2 b, Særløse by og sogn,
l ~, l h, 4, 5, 6, 7 Lerbjerg Gårde, Kirke Hvalsø sogn,
l, 2 ~, 2 g, 2 g" 2 ~ Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø sogn,
6 Q Avnstrup Overdrev, Særløse sogn,
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l ~' l t, l g, l h, l l Ebberup by, Særløse sogn,
40, HYldeholm, Langholm, Herslev by og sogn,
30 g, 40 Kornerup by og sogn,
l Skovholmene, Gevninge sogn.

IU .1..-:'> (!,A.,-o.v

/

I erstatning tillægges Knud lensgreve Holstein-Ledreborg
2 mill.kr., der fra datoen for fredningsnævnets kendelse forrentes
med l % over den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto på

~' dette tidspunkt. Endvidere tillægges i sagsomkostninger 5.000 kr.,
der ikke forrentes. Erstatningen udredes med 9/10 af statskassen og

~~ l/lo af Roskilde amtskommune.
-'1

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

E. Jensen

kh ..'
,,~, ),.'1'1
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~atr. nr. l ~ Ledreborg Hovedgård, Allerslev sogn m.fl •.•)
"

l,

År 1972, den 29. december kl. 10,00 blev af fredningsnævnet
for Roskilde amt

i sag nr. 89/72 Fredni~g af Ledreborg gods
m.fl.

afsagt s~lydende
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Ved skrivelse af 29. maj 1972 rejste fredningsplanudvalget for
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter fredningssag for godset
Ledreborg, der tilhører Knud Lensgreve Holstein-Ledreborg, og ejen-
dommen, matr. nr. 2 g Ledreborg hovedghrd, Kisserup sogn, der til-
hører landinspektf()l'Hans Nielsen, Roskilde.

Af skrivelsen fremgår bl.R., at der gennem de senere år er gen-
nemført en række fredninger i storvommunerne Bramsnæs, Hvalsø og
Lejre med henblik på etablering af en større salYl"enhærigendeland-
skabsfredning, der påregnes gennemført etapevis.

Af et af fredningsplanudvalget udarbejdet ~otat vedrørende
fl'edning af god set freT'lgqr:

"Ledreborg er et ca. 1.2000 ha stort pods beliggende ved Gl.Lejre
vest for Roskilde. Det ejes af Knud Lensereve Holstein-Ledreborg
og drives hovedsageligt som skovbrug, ca. 975 ha o~ som landbrug,
ca. 780 ha. Et ca. 11 ha stort areal udlejes dog til institutionen
"EHstorisk, ark::BologiskForsøGscenter, Lejre", der p3. eksperimental

basis beskæftiger sir, ~ed forhold vedrørende tidligere tiders
kultuTfænomener, specielt for så vidt angår husbygning, håndværk og
landbrug. ~n til Ledreborg knyttet park omfatter ca. 25 ha •

Godset, der best~r af hovedeårdene Ledreborg og Skullerupholm
samt et qnt~l bondeg~rde, har en lan~strakt afgrænsning i henholdsvis
vestljp og 8ynli~~ retning u0paenile fra et centralt område urniddelb:=trt
vest for Gl.Lejre, hvor hovedgården Ledreborg ligger. Under godset
hører op;s 0j noO.e f j ernereli~{';ende dele uden sarrJ",enhæng,nemlig de
110,jtJim,-':f?Ylrle0tr Kl)perede nkove, 1erb2erg skov, Aunstrup skov og
"Ehberup ~~v.-ov,indflett8t i Yøbenhavns IJ18gistratsskove ved i\unstrup.
Herudove~ ej~r frodnet norle sm1holme i Lejre Vi~ SAmt ~indre arealer,
tilnels søer, ved Vornerup op Svo~ers]"ev.

~od8ets nentr~le omrAde er højtliggende og stærkt kuperet. Det
k-r'ansesf11011 v~'st (lf sKovRne Slornp SKov 0EJ' KisserIlp Lod, op~ mo(J syd
a f Rø~:el'dp ~::;j\()V, T-i1JleC1n1 s skov, Gr8.vhø:iskov samt park og Dyreh'3.v€,



- 2 -
og endelig mod øst af en ikke navngivet skov.

Den vestlige udløber af godsets område er højtliggende og stærkt
kuperet i den yderste del, der imidlertid er adskilt fra det cen-
trale område ved en lavereliggende udstrakt slette, i hvis nordlige
del Skullerupholm ligger. Den kuperede del optages af skovene Bjerg-
skov og tildels Bæsted skov.

Den sydlige udløber rummer lettere kuperede områder, men præges
af en smeltevandsdal, Lejre ådal, der gennemskærer udløberen ved

•e
HulernøIle og herefter videre afgrænser det centrale område mod sydøst
og øst. Sydligere i udløberen findes skovene Indelukket og Oren skov.

Godset rummer et antal søer, fortrinsvis i det centrale område og
her i form af l~ngstrakte, slyngede afløbsfri søer. Mod øst Knapsø,
der mod nord g8r over i en dal, Herthaoalen, som fra det højtliggende
område falder vinkelret ned mod Lejre ådal ved Gl.Lejre. Mod nordøst

I findes Langesø, mod nord-syd for en markant bakke, Roskilde bakke,
en unavngiven sø, der tidligere v~r mose, og mod vest, i Slorup skov,
findes Martine søen. Vest for KisseruD Lod fremtræder en tidligere
mose, St. Bnghave, nu som et søområde.

•
Bebyegelsesforhold.

Udover et slotsanlæg findes der på ejendommen af bygninger kun de
nødvendige drifts- og funktion~rbygninger foruden en restaurant og et
antal tidligere funktionærbygninger, der nu udlejes til andet ,formål,

4It fortrinsvis til forskningscentret og ungdomskorps. De større bygnings-
anlæg er koncentreret omkring slottet, ved Skullerupholm og et vest
herfor liggende teglværk, samt ved Herthaoalen, mens den øvrige be-
byggeIse, en halv snes huse, er beliggende spredt i skov eller i

l~n~sk8het vel indp8sset i dette, s~ledes at indtrykket af et ube-
bygfet landsk8b dominerer. Herudover ejer godset nogle landsbyhuse i

I
I
t
f

Gl.Lejre.
FredninRsforhold.

p~ e~n~dommen findes kun få tinglyste fredninger. Disse vedrører
foruden alleen, der fra Gl. Lejre fører mod slottet, en stendysse og
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24 oldtidshøje, af hvilke et fåtal ligger i åben mark. Foruden
oldtidshøjene må en voldgrav ved Skullerupholm og 2 granitbroer
hørende til Ledreborg alle ved Blæsenborg antages at være omfattet
af naturfredningslovens beskyttelsesbestemmelser i § 48. Rigsanti-
kvarens fortidsmindeforvaltning foranledieer i nærmeste fremtid
tinglyst fredning af disse objekter.

Væsentlige arealer er imidlertid omfattet af naturfredningslovens
byggeliniebestemmelser ved skove og søer samt beskyttelsesbestemmel-
serne ved fortidsminder. For skov- og søbyggeliniernes vedkommende
drejer det sig om et areal på ca. 500 ha og for de udenfor skove
liggende fortidsminders vedkommende om et areal på ca. 26 ha.

Bortset fra de ved Aunstrup liggende skovparceller, hvortil der
er adgang fra omliggende og Københavns kommune tilhørende skove samt
Indelukket og formentlig Oren skov, omfattes ejendommen ikke af
naturfredningslovens bestemmelser om offentlig adgang til private
skove, idet ingen offentlig vej fører til disse arealer.
Zonestatus.

Ejendommen er i sin helhed omfattet af bestemmelserne om landzone
i loven om by- og landzoner.

~ Kulturhistoriske forhold.
Ledreborgs arealer indgår som et afgørende led i det værdifulde

kulturhistoriske landskabelige miljø, som hele Lejre-egnen udgør.
Beliggenheden ved overgangen mellem den jævne og frugtbare moræne-
slette "Heden" og det stærkt kuperede bundmoræneområde vest herfor
samt eksistensen af store smeltevandsdale, som for en del fører ud
i Roskilde fjord, har øjensynlig skabt gunstige forhold for bebyg-
gelse i området gennem store dele af oldtiden. Oldtidsgravene markerer
dette, først og fremmest stenalderens storstensgrave, dysser og jætte-
stuer samt fra bronzealderen de enkeltliggende, kuplede jordhøje.
Også fra jernalderen er der bevaret monumenter. Dette gælder resterne
af de berømte skibsformede stensætninger, som udgør en del af en stor
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:e gravplads fra vikingetiden øst for Lejre på banken imellem Lejre å
og Kornerup å. Den rolle, Lejre-egnen har spillet i dansk sagnover-
levering, bl. a. omkring skjoldungerne, gør i sig selv hele egnen til
et område, hvor der nøje må vogte s p~ spor fra forhistorisk tid, der

I'

! måske kunne knytte en forbindelse til sngnhistorien.
Indenfor Ledrebor~ gods er de forskellige oldtidsperioder også

repræsenteret ved jordfaste fortidsminder. Godset rummer således stor-
stensgrave og en del enkeltliggende bronzeRIderhøje, hvoraf flere træ-
bevoksede tegner sig markant i oet åbne landskab. Specielt kan frem-
hæves en gruppe af 3 høje, formentlig fra yngre bronzealder, beliggende

e
e

i skoven Oren og p2 en anden lokalitet Vittenbjerg i samme skoven
gruppe stenkredse og lave høje, der må antages at stRmme fra den seneste
oel qf bronzealderen eller ældre jernalder. Flere steder er der i skovene
bevarede rester af forhistoriske agersystemer, formentlig fra jernalderen,
således i Møllesø skov, samt i Hulegårds SyOV og Gravhøjskoven, som ud-
gør partier af Røgerup skov. I nogle af skovene findes yderligere hul-
veje, der viser færdselsårer, måske fra middelalderen med tilknytning
til de delvis bevarede vandmøller, herunder Dellinge vandmølle, som
indeår i landskabets kulturhistoriske miljø.

Medens Skullerupholm i sit oprindelige anlæg, hvoraf en del af en
omgivende p;rav er bevaret, rækker længere tilbage i tiden, er selve
herregården Ledreborg først oprettet i slutningen af 16oo-tallet. Efter
dens overtagelse 8f familien Holstein omkring 1740 blev den gjort til
den pragtbYp'ninr, der gør den til et national klenodie, måske dansk
baroks forn~mste hprreF~rd8bygnin~, hvorpå berømte arkitekter som
Krieger, Eirtved og Thura har arbejdet. Bygningerne fik en også land-
sknbeligt enest&ende beljggenhed på kanten af den dybe øst-vestg~ende
smeltevandsdal, oe en stor endnu delvis bevaret barokhave og -park med
syulpturer, der uopør et historisk galleri, indpassedes i denne. Ovs~

It' omfivelserne pr,E~es af dette herregårdsanlæe med dets høje kvaliteter,
således VE den delvis fredede Ledreborg alle, der indE8r som en øst-
vest akse ~ennem anlægget, og de broer og broportaler, over hvilke
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alleen føres over åerne.
Landskabet.

Godsets landskaber struktureres af 3 markante, glaciale land-
Iskabstyper, der kontr~8terer klart mod hinanden og stærkt bedrager

til onfattelsen qf Ledreborg som et af egnens største landskabs-
æstetiske aktiver.

Mod slutninpen nf istiden har der efter alt at dømme genn~m lænper8

tid henli~gct store dødisområder i egnen omkrin~ Ledreborg, Hvalsø,
4t Særløse oe Skjoldenæsholm, mens isfronten under sin vigen mod øst

udp,lattede den udstrakte morænesl~tte b80 Køge bugt. På denne måde
e
4t

l,
i
•te
•l
!

udformede8 et højtbelif~pnde og stærkt kuperet terræn i den nævnte
ef;n. Mid t i ef~nen, Ved Kias erup Op, SkulleruptJolrn, afspærrede ismas-
serne smeltevandet, hvorved der dannedes en sø, hvis bund nu henliggeT
som en ~dstra~t slette, - et issøbassin med et tykt lag af stenfrit
ler-, der ved sin kontrastvirkninp fremhæver de omkringliggende død-
isområder. Søens afl0b op dødisens smeltevandsstrømme har i en fore-
løbig afsluttende fnse i den eeomorfologiske opbygning- eroderet mar-
kante smeltevandsdale, der frA issøbassinet fører til Borrevejle vif
og fru Aunstrupomr~det dels til Borrevejle vig (Lejre å), dels til
Kattinc-e vi~~ (l\ornerup (1).

Med bag~rund i rlerleeomorfologiske opby~ninf, er der specielt i
dødi8omr~2tderne opst:'.1f'tpn udt~lt rumvirkninE:',oG et stort antal bah-

lnnd~~qb~r rlom over de interne varierede landskabsrum. Sænkningerne
i terr~nA~ Fr i stort nntal afløbsfri, men flere af de sødanneiser,
(jptte h:-)rp:ivet qnlednin~,;,er forsvuncet p8 grund af dræning. Omf<li-

i et vi:='t, ornf"lnrr8Jøret 1;:mdskiJbets profiler, men til gen{,;:dder cl, >,

herve(l slnbt ~dveksJ.ende og oplevelsP'f)rif~esp:ovlanclskn.ber.Samtirl i f'

tjener skovomr~derne p~ vjrknings~lld m4de til at definpre d0disorr-
r<irJerne,·)afpr'ii~n8ninp'mod de jævnere 0Po lavereliggende l:'lndskaber, rl'
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mod sydøst og vest omgiver Ledreborg og lader dette fremtræde som et
isoleret element i landskabet. Yderligere plantninger vil imidlertid
næppe kunne ske i videre omfang uden at sløre dette forhold, der har
afgørende betydning for den landskabsæstetiske opfattelse af Ledre-
borgs naturværdier.
Nuværende rekreative forhold.

Som nævnt omfattes godsets skovarealer ikke af naturfredningslovens
bestemmelser om offentllg adgang til private skove. Men ved velvilje
fra familien Holsteins side har samtlige skovveje og de befæstede
veje udenfor skovene gennem generationer været åbne for almenhedens
færdsel til fods, ligesom der mod erlæggelse af en symbolsk afgift
har været adgang til selve slotsparken. Herthadalen - hvortil der kan
køres i bil - har i mere end 100 år været et populært udflugtsmål,
hvor bl.a. grundlovsfester har været afholdt i perioder siden 1854.
En forpagter driver her en restaurant, Schweitzerhuset, og der findes
kiosker og boder samt robåde til udlejning. Såvel enkeltbesøgende som
fællesudflugter præger livet dette sted i sommerhalvåret. Om vinteren
tillades almindeligvis ski- og kælkesport i de kuperede terræner.

I 1964 lejede en selvejende institution "Historisk-arkæologisk
Forsøgscenter, Lejre" et ca. 19 ha stort areal i bakkerne nord for
Herthadalen og etablerede en virksomhed, der drives med henblik på
udvikling af nye forskningsmæssige metoder indenfor historie og ar-
kæologi, bl.a. ved eksperimental undersøgelse af de materielle forhoJd,
der er forbundne med hus bygning , håndværk og landbrug m.v. På basis
af frivillig arbejdskraft - hovedsagelig studerende - og i samarbejde
med museer og videnskabsmænd virker centret for udvikling af sådanne
metoder, men samtid ig tilstræber det at virke udad til og på en populttY'
måde at fremstille de indvundne resultater for en bred offentlighed.
Manefoldige besr?lgende, herunder mange skoleklasser , kan mod erlæggeh e
af en mindre entre i dag som i et slags arbejdende frilandsmuseum
bese mod, _er i naturlig størrelse af stenalderboplads, jernalder-
landsby , middelalderlige teglværker, smedier og pottemagerværksteder ry.' .•
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ligesom man kan se husdyr og naturmiljøer, der var typiske for
fortiden. Ved sin beliggenhed som nabo til Herthadalen repræsenterer
området sammen med Herthadalen, de af godsets landskaber, der er mest
kendt af en bredere offentlighed. Endelig skal nævnes, at et jagt-
træningscenter er etableret for få år si~en ved Dellinge vandmølle.
Rekreative muligheder.

Indenfor godsets vidtstrakte område er der mulighed for både at
kunne finde uforstyrrede naturmiljøer, som for at kunne finde mere
folkelige områder med de faciliteter og aktiviteter, der hører til.
Godset imødekommer herved væsentlige forudsætninger for etablering
af et naturparkområde, hvor forskellige rekreative anvendelser skal
kunne udfoldes uden gensides gener, således at det for den enkelte
besøgende i vidt omfang vil være muligt at søge, hvad der nu specielt
tiltaler hRm.

Den rekreative udnyttelse kan formentlig groft opdeles i en række
kategorier, der naturligvis vil optræde i en række kombinationer,men
som omfatter

det kulturhistoriske,
det folkepædagogiske,
det almindelige folkelige og
det sportive.
De foranstaltninger, der i givet fald skulle sikre og udbygge disse

e udnyttelsesnmligheder, vil i overvejende grad tjene fælles formål og
behøvnr ikke være af indgribende ~rt overfor de nuværende forhold
og godsets no:rmale drift."

Fredningsp~standen omfatter følgende matr. nr.e:
l ~, l K, l f, l g, l h, l !, l ~/l i Ledreborg Hovedgård,Allerslev ~o~n
2 Q:., 2 g ledrcborg Hovedgård, Kisserup sogn

4 ~, 6 Q, 6 .1, 8 b 9 }?, 9 Q, 11 ~, 11 .:2" 12 ~, 12 .:2" 13 .:2" 14 .:2" l~' l:,-' ./

16 a lE Q, 17 2., 18 ~, 19, 21 ~, 21 l?, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 7",

-' - ' ,
l §:" l Q, ,~ ~, -;;;

.:2" 4 Q, 5 .:2" 3 Q, 4 2." 4 §:" 22 Lejre by,Allerslev s (ll,"r~c. -'

? R., 3 R., 4 si, 5 l?, 6 .:2" 7 Q, 7 2.-, 7 ~, 8 ~, 8 Q, 9 Q, g .1, lo Q:., lo t,
11, 12 .2., 13 E., 13 g, 14 E., 16 Q, 17, 18 :2., 49 Allerslev by og sogn
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'~' l ~, l ~, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo, 11 ~' 13, 12, 2 ~, g Hule- og
BispegArd, Allerslev sogn
4 1, 4 l, 4 k, 11 ~ Tokkerup by, Allerslev sogn
33 Q, 33 Q, 63, e7, 88, e9, 90, 91, 92, g4, 95, 96, 97, 99, 100, 101,
102, 103. 107, 93, g8, 65 Kirke Såby by og sogn
4 ~, 3 ~, 4 Q, 5 ~, 7 Q, lo Q, 11 Q, 12 Q, 13 Q, 8 Q, 39, 50 Q, 53 ~,
54 ~ Kisserup by og sogn

J'~~,
\

l ~, l l, l ~, l ~, l Q, l Q, l g, l k, l 1, l ~' l ae, l ad l d
Skullerupholm Hovedg~rd, Kisserup sogn
38 ~ Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sop,n
2 Q Særløse by o~ sogn
l ~, l Q, 4, 5, 6, 7 Lerbjerg Gårde, Kirke Hvalsø sogn
l, 2 Q, 2 Q, 2 ~, 2 ~ Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø sogn
6 Q Avnstrup Overdrev, Særløse sogn
l ~, l K, l g, l h, l ~ Ebberup by, Sær10se sogn
40, Hyldeholm, Lrlngholm, Herslev by op,soen
30 ~' 10 Kornerup by og sogn
l Skovholmene, Gevninf,e sogn.

Ejendomsværdien er ifølge de fremlagte vurderingsattester for
godsets vedkommende sat til ea. 15.781.000 kr.

Under sagen er fremlagt tingbogsattester for samtlige ejendomme,
hvoraf bl.a. fremr~r, at der tidligere er lyst fredningsbestemmelser

e for f0]gende ejenoornme: matr. nr. 5 Q, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31,
32, 2 ~' 2 Q, ~ 2' 4 ~, 4 ~ Lejre by, Allerslev sogn,
8 ~' 10 Q, ]7, 18 ~ Allerslev by og sogn,
l ~' l 1, l ~, l f, l h, Ledreborg Hovedg~rd, Allerslev sogn, og
12 Hule- og Bisppg~lrcl,Allerslev sogn.

Det bemærKes, at cten oprindelige p{o.standomfattede matr. nr. ;~a
Pule- o~ Disper~rd, Allerslev Rogn, men at fredninp af denne ejendom
er fraCr-lldetunder sR.gen.

Fredningspqstanden er s~lydende:
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Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke ændres,
og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrinsvis
som landbrug, skovbrugs- O.fS parkarealer. Dop; skal en eventuel over-
gang fra landbrug til frilandsgartneri eller lignende være tilladt,
ligesom det efter de påtaleberettigedes nærmere godkendelse skal
være tillRdt at taee ejendommen eller dele deraf i brug til formål,
der kan forenes med fredningens landsf<absbevarende hensigt såso~

'"
golf, dyrepark, rideskole eller lignende.

Det er nRvnlig forbudt:
a) at opføre bygninger, som ikke kræves Rf ejendommens drift eller

virksomheden p~ det til "Forhistorisk-Arkæologisk Forsøgscenter,
Lejre" udlejede areal, matr. nr. g Q m.fl. Lejre by,

b) at anbringe boder, skure eller andre indretninger, som kan
virke misprydende, herlillderledningsmaster. El-master, som er
nødvendie;e for områdets egen forsyning, skal do{" kunnes til-
la(1f'saf fred ningsnævnet, men IJlulil;)"hedenfor kabelføring skal
i s~d8nne tilfælde først unders0ges,

c) at ændre det naturli~e jordsmon ved afgrRvning eller opfyldning,
at foretage opfyldning af vandl0b og opfyldnin~ eller tørlæg-
ninfJ;a f s0er. De t skal cl of, efter forudgående anmeldelse til
frednin~splonudvalget være ti~lRdt at foretage grusgravning til
ejendornrnem:ef;et brug. Endvidere skal den stedfindende udnyt-
telse 8f lerforekomster p~ Skullerupholm kunne fortsættes som
hidtil, idet arealerne løbende skal reguleres til plant terr~n
i takt med gr~vningens ophør,

d) at henl'X'e,.n;eRffalrl.,bortset fra nedbrydeligt affald, der skal
henlægr8s p~ dertil indrettede særlige steder, hvor det ikke
kan virke misprydende,

e) at foret8ge bepl8ntninger udover vedligeholdelse af eksiste-
r'~de beplantning, park eller have,

-.
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at udstykke de under fredningen inddragne matrikelnl~re eller
dele deraf uden tilladelse fra fredningsnævnet. Bestemmelsen
skal do~ ikke være til hinder for, at de eksisterende skov- of
landbru~sejendomme med påstnende driftsbygninp-er, der ved
fredningens eennemførelse udgør det samledE" gods, SkAl kunne
overg{) til l1.vs~rvinger el]er knnne a fhænoes til Rnden side.
I sidstnævnte tilfælde skal ejendommene doe; først tilbyoes
ministeriet for kulturelle ~nligeender, der innenfor 3 måneder
skal tage stilling til, hvorvidt ministeriet agter at søge
ejendommene erhvervet.

g) Ved nyopførelser af enhver art samt genopførelse ellRr ombyg-
ning af eksisterende bypninger skal tegninger udvisende huse-
nes placerin€; og udseende forinden godkendes af freclningsnævnet
Normal vedligeholdelse er undtaget for denne bestemmelse.
Bestemmelserne i § l skal ikke være til [linder for gennem-
førelsen nf de i § 7 nævnte anlæg.

Det skal være tilladt frednin~splanudv8.lget efter nærmere
8.ftCllemed ejeren og nationalmuseet at foretage eller foran-
ledi~e foretaget en frilæggelse af den PQ matr. nr. 12 Hule-
0E Bispeg~rd i Oren skov liggende højgruppe.
Snovidere skal det være tillaot fr.ednin~splanudvalget efter
nærmere aftale med ejeren at retablere eller foranledige
retqbleret lldtørrede søer som led i en lQndsknbspleje.

Tjl OP lJ~der godset hørenoe skovarealer skal der være adganf
for almenheden efter de for almenheoens færdsel i statsskove
for tiden gældende regler, nog at almenhedens adgang begrænses
til eksisterende og fremtidige veje o~ stier.
Til det p~ matr. nr. l a og l ! Ledrebarg Hoved~ård ligfende
skovarenJ. øst for Knapsø skal adg8.n~,:,~srettendoe;udstrCBkkes ti.l
~t omfatte færdsel til fods overalt.

B213360
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Færdsel o~ ophold må ikke finde sted fra solnedgang til kl. 7,00

i måneoerne november - februar til solopgang. Denne besternm~lse
gælder dog ikke for det i stk. 2 nævnte skovareal ved Knapsø.
For sA vidt der skulle ske ændringer i de for tiden gældende
regler for almenhedens adeang til statsskove inden fredninps-
sagens ~fslutning, vil fredningspåstanden være at ændre i over-
ensstemmeIse hermed.

§ 4. Det skal være almenheden tilladt at færdes til fods og på cykel
uden hjælpemotor ad de ;:)8 godset liggende befæstene veje og
stier. Dette gælder dog ikke for parken og for forskningscentret,
hvortil adgang kun kan ske til fods og mod erlæggelse af afgift.

§ 5. Skove og landbrugsarealer skal også udenfor veje og stier være
iibnp for vintersport såsom ktlkninr; og skiløb, for så vidt det
kan ske uden skaoe for ejendommens drift. Skøjteløb på søer skal
være tilladt.

§ 6. Færdsel med motorkøretøjer skal være tilladt almenheden ad
følgende veje:

a) Ledrebarg alle og fortsættelsen til Herthadalen.
• b) Vejen fra Skullerupholm til den vestlige del af matr. nr. l ae

Skullerupholm Hoved~ård.
c) JV~arkvejen fra Hulegc~rd over ma tr. nr. l a Hule- og Bispegård

til eammel grusgrav nord for jernbanen.

§ 7. Det skal være tilladt fredningsplQnudvalget at anlægge eller
for~nledipe anlagt nedennævnte stier, opholdsarealer og mindre
parkeringspladser efter forudgående forhandling med ejeren om
den detaljerede tracering, placering og udformning, samt ski]t-
ning, heening og afmærkning m.v.

l. St,ier:

a) l forlængelse af eksisterende sti øst om Langesø over matr. nr.
3 Q og 4 Q Lejre by, matr. nr. l 1 og l ~ Ledreborg Hovedgård,

B213360
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"(tt langs ejendommens nordskel til Slorup skov.
b) Langs det nordlige og nordvestlige skovbryn af Kisserup Lod

2.
a)

b)

c)

d)

e 3.- a)

e

\'
I

•

over matr. nr. l a og l ~ Skullerupholm Hovedgård.

Onholdsqrealer:
t

Bakkerne på matr. nr. 3 ~, 4 e og 6 ~ Lejre by.
Del af bakken D~ fintr. nr. 4 c Lejre by.
Roskilde b~kke på matr. nr. l ~ Ledreborg Hovedgård.
Gammel grusgrav p8 matr. nr. l ~ Hule- og Bispegård.

Parkeringspladser:
Eksisterende pladser ved Herthadalen på matr. nr. l ~ og l f
Ledreborg Hovedgård samt ved Ledreborg alle på matr.nr.l a Ledre-
borg Hovedgård skal opretholdes. De eksisterende pladser ved
Herthadalen kan dog flyttes såfremt arealet ved eventuel ned-
læggeIse af forsøgscentret eller restaurant fremtidig skal an-
vendes til andet formål. Dette kan dog kun ske efter forudgående
tilladelse fra fredningsplanudvalget.

b) Areal ved vejknækket vest for avlsgård og slotsanlæg på matr.
nr. l ~ Ledreborg Hovedgård.

c) Skovareal ven vejsvinget øst for avlsgården på matr. nr. l f

Ledreborg HovedeArd.
d) Aro~l syd for Ledreborg alle ved vejknækket på matr. nr. l a

Lerlreborg Hovedg~rd.
e) Areal p~ matr. nr. l 1Ledrebor~ Hovedgård ved ejendommens nordskel
f) 3kovareal ved Slorup skovs nordbryn, matr. nr. 2 §:. Ledreborg

Hovedf~rd, Kisserup.
g) Areal p~ matr. nr. l ~ Skullerupholm Hovedgård ved matr. nr.

l §.f. Ukullerupholm Hovedgård.
h) Skovareal ved Bjer~skovs vestbryn, matr. nr. 65 Kirke S~by.

tt i) Areal nord for Bæsted skov på matr. nr. l ~ Skullerupholm
IIovf,I !ård ved c3 en nord-sydgående vej til skoven.

B213360
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j) Areal ca. 300 meter syd for jernbanen ved vestgående vej på
matr. nr. 8 a Allerslev by.

k) Areal nord for Bulegård på matr. nr. l a Ledreborg Hovedgård.
l) Areal nordvest for Hulegård på matr. nr. l a Hule- o~ Bispegård.
m) I g~mmel grusgrav vest for Hulegård på matr. nr. l ~ Hule- og

Bispegård.

Almindelige bestemmelser:
Samtlige omkostninger i forbindelse med de i §§ 2, 6 og 7 nævnte
foranstaltninger til etablering, drift, ved1ige- og renholdelse,
hegning o~ skiltning m.v. er ejeren uvedkommende.
Fredningsnævnet foranlediger, at der i forbindelse med almenheaens
benyttelse ~f arealerne udfærdiges et ordensreelement i samråd med
fre~ningsplanudv8lget og godset.
Opsætning og vedligeholdelse af ordensreglement og af de til
regulering af den i fredningskendelsen nærmere fastsatte adgangsret
for a1menhe0en nødvendige sk~lte samt af de for almenhedens adgang
fornødne affaldskurve bekostes af st~ten og placeres efter aftale
mellem godset og fredningsplanudvalget, som optager forhandline
l"1edde implicerede kommuner om tømning ved deres foranstaltning •

P1taJeberettteet er miniAteriet for kulturelle anliggender
oe frednin~snævnet for Roskilde amts fredningskreds hver for sig.

::-;rterat nævnet havde bestRmt at tH.€,'esflgen under behandlill{~
foreto~es bekendtpørelse om sa~ens omfang og genstand i Statstidende,
8erlin~ske Tidende og Politiken for den 7.juni 1972, samt i Dagbladet
for Ros1"ilde og omeen for den 8. juni 1972. Samtidig underretteo8s ved
[,krivelse n [';?:. juni 1972 i henhold til naturfredningslovens § 1~5
]ensvreven O( øvrj pe s~lgen ved kommende. Ved skrivelse ,3f 21. juni 197:

e. llnderrettedes ejeren af ejendommen matr. nr. 2 g Ledreborg Hovedf!:olrd,
Allerslev )pn o~ fredningen.

B213360
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.8 I sagen ~r d~r afholdt møder den ll. oktober og l5.december 1972. I

Til møderne har været indvarslet forpagterne Jul. Petersen, H.H.Anders~n,1
Thorvald Ils0e, Niels Hougaard, Svend Jørgensen, H. Guldberg Olsen,
B~nt Pedersen, Thorvald E.Pedersen, Gunnar Nielsen 0E Ole Kongsgaard,
samt Geodætisk Institut, Historisk Arkæologisk Forsøgscenter, Roskilde
amts vejinspektorat, Rigsantikvarens fortidsmind~forvaltnin~, A/S He-
dehus-Teglværket, Københavns vandforsyning, NSSA, Statens naturfred-
nings- og landskabskonsulent, Roskilde amtsråd, byudviklingsudvalget

tt for Roskilde-egnen, Lejr~ kommunalbestyrelse, Hvalsø kommunalbestyrelse,
landinspektør Hans Nielsen, Danmarks NaturfrednLngsforening, Natur-

e
e fredningsr1det, gårdejer A.Skotte, gårdejer Svend Nielsen, skovfoged

Ib Jensen, lensgrevinde Louise Kristlna Holsteln-Ledreborg, 0stifter-
nes Kreditforening, Husmandskreditforeningen, Kongeriget Danmarks
Hypotekbank og Finansforvaltning, Knud Lensgreve Holstein-Ledreborg,
fredningspl~wllcJvRlF,etfor Københavns, Frederiksborg og Roskilde am-
ter, ministeriet for kulturelle anli~gender og Det særlige bygningssyn.

Nævnet har besi~tiget de omhandlede arealer og Ledreborg slot.
Ejeren af godset har p~stået fredningen afvist, subsidiært fremmet

mod en erstatning på 3.500.000 kr. Til støtte for påstanden er i et
• skriftli,gt inrlæ{! af 7.september 1172 til nævnet bl.a. anført:

"Den nedlafste fred ningspåstand synes mere vidtgående, end det er
nødvendi~t for at sikre offentlighedens interesser, hvorved bemærkes,
at disse i vidt omfanp, allerede er sikrede ved de nugældende love.

En fredning 8~ omfnttende som den påst~ede, vil endvidere betyde en
urimelig forringelse Rf godsets værdi, ikke alene af dets herligherls-
værdier, men også derved, at udnyttelsesværdien forringes, bl.a. ved
Fltudstykninesrr.ul.Lghederne ødelægges, beplantning af de arealer, der
ikke er velegnede til landbrug, forhindres, ligesom udnyttelse Rf
jorden ved grus- og lergravning m.v. forhindres i fremtiden. Endeliv
vil indtægtsmulj_shederne i forbindelse med jagtudlejning •.•.•.•••••••
••..•.•.• Llive stærkt forringede •

...
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Vedrørende de enkelte punkter i fredningspåstanden skal følgende

bemærkes:
Ad § l stk.l. indledningen.

Påstanden udelukker, at der f.eks. kan etableres golfbane
eller dyrepnrk på ejendommen, hvilket ligger indenfor de
muligheder, man hqr drøftet vedrørende ejendommens udnyttelse.
Sådanne foranst~ltninger bør være tilladt.
Stk. l a)
Af det foran anførte følger, at det bør være tilladt at opføre
bygninger til de nævnte form81, hvorved bemærkes, at lejemålet

ee
med Forhistorisk-Arkæologisk Forsø~scenter jo kan ophøre,
hvorefter det vil blive nødvendigt at udnytte arealet på anden
vis, f.eks. som foran anført.
Stk. l b)
Der bør indføjes en bestemmelse om, at der må graves grus og
lignende til ejenClommens eget brug.
Stk. l c)
Nogle af søerne er tørlagte, fordi det kostede urimelige beløb
at holde dem tætte og rene, så der var et vandspejl på dem,

• idet de ikke V8r ret dybe. Andre søer er tilplantede og for
dloses vedkommende, vil det betyde en indtægtsnedgang, hvis
are~let nu okal ændres fra fuldt produktivt areal til et
uproctu~tivt udgiftokrævende areal. En opretholdelse ~f søerne
vil nerudover betyde en nedgang til 1!3-del af produktionen
pro" tilgrænsende skovarealer p~~erund af søens randvirkning ,
der mærkes indtil ca. 20 ID fra bredden.
SH:. l e)

Hvis ejendommen skal udnyttes økonomisk fornuftigt, kan det
være nødvendigt at tilplante arealer, som ikke økonomisk kan
mlnyttes som landbrugsarealer. Det gælder bå.de arealer, der

l B::ke kan udnyttes fornuftigt med moderne landbrugsmaskiner,
men også - og navnlig - arealer som i fremtiden kan vise sig

..
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uegnede til rati.onel landbrugsdrift •
Stk. l f)

Bestemmelsen kan ikke undgå at få økonomiske følger i form af
fordyrelse og forsinkelse.

Ad § 2. Bestemmeloen bør have en tilføjelse om, at hvis frednings-
planudvalget forlanger frilæggelse af arealer eller retablerer
udtørrede søer, bør der i hvert enkelt tilfælde betales en er-
statning for det tab, der fremtidig påføres godset.

Ad § 3. Almenhedens adgang til stier vil praktisk talt tilintetgøre
mulighederne for rationel jagtudJejning, ligesom vildets vilkår
vil blive ~lvorligt forringet. En gennemførelse af bestemmelsen
vil betyde et stort økonomisk tab for godset •

................... . . ................................................
Ad § 6. Denne bestemmelse bør ligeledes udgå. Der foreligger jo den

mulighed, at Arkæologisk Historisk Forsøgscenter ophører, og at
restaurationsvirksomheden i Herthadalen ligeledes hører op. I så
tilfælde vil det være naturligt at indrette privatbolig i ejen-
dommen, enten for familiemedlemmer eller med udlejning eller salg
for øje. Værdien af en sådan privatbolig vil blive overordentlig
forringet, hvis der opretholdes offentlig færdsel og parkerings-
plads umiddelbart op af ejendommen.
Ad b) op; c)
Betydelige herlighedsværdier vil gå tabt, hvis motorkørsel får
lov til at ødelægge den nu herskende fred og idyl på disse veje .

.......................................................................
Ad § 7 indledningen.

De planIRgte stier og navnlig opholdsarealerne og parkerings-
pl~dserne Kan ikke undgå at virke ødelæggende på faunaen på disse
steder til skade for hele ejendommen og for hele egnen.

Ei j1,1ering af de nævnte opholdsarealer vil, bortset fra det forqn

a.



- 17 -
anførte om vildt og fauna, bevirke tab for ejendommen, ved at
arealerne fremtidig udgår af produktionen.
3: a)

Jfr. det under § 6 a) nævnte. Offentlig vej og parkeringsplads
liee op ad ejendommen vil faktisk umuliggøre evt. fremtidig
anvendelse til privat beboelse.· .
3: e)

Etablering af denne plads nødvendiggør adgang over fremmed
ejendom.
· .e

e Om de foreslåede parkeringspladser gælder i almindelighen, at
de, SRIedes som de nu er planlagt, ødelægger ejendommens her-
lighedsværdieT i urimeliet omfang. En mere praktisk og mindre
generende placering må tilstræbes.
D tk. ~.
8elvom omKostningerne er ejeren uvedkommende, vil det betyde
stor ulempe for ham, at fremmene folk til stadighed skal være
beskæftigede p4 hans ejendom.
· .• Gonsets 8kove er ikke omfattet qf bestemmelserne i den nye
naturfredningslov, hvorfor en fredning som foreslået vil være
en ganske overordentlig radikal rådighedsindskrænkning.
· .
1Jrlenen mep,et indgående og tilbundsgribende undersøgelse fra
oaekynrli~ side, af hvilke faktiske tab og ulemper en fredning

r vil medføre for fremtiden, og uden en uvildig vurdering nf
forringelsen 3.f herlighedsværdierIle, vil det ikke være muligt
~t gore erstatningskravet nøjagtigt op.

"· '" .
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-e Det bemærkes, at efter fredningssagens rejsning har der mellem
fredningspl~nudvalget og godset været ført forhandlinger om den op-
rindelige fredningspåstands bestemmelser om ridning, færdsel med
motorkøretøjer, P-pladsers placering, udnyttelse af forekomster af grus
ou ler samt afhændelse af enkelte dele af ejendommen, oB ejerens øns~er
e~ til en vis grad imødekommet ved udarbejdelsen af den nye frednings-
påstand.

Fredningsplanudvalget har som begrundelse for fredningen nærmere
4t anført, at formålet er at bevare ejendommens landskabelige og kultur-

historiske værdier som led i en påbegyndt større samlet landskabsfred-
e
4t

ning i den pågældende een samt at sikre ae udbygge ejendommens rekrea-
tive muligheder til gavn for almenheden. Det er herved tilsigtet at op-
retholrie de bygnin~smæssige, parkmæssige og landskabelige miljøer, her-
under de terrænformer, der mest instruktivt og af pædagogisk interesse
fortæller om omrqdets geologiske opbYf,ning.Endvidere har man ud fra hen-
syn til lqndskabspleje ønsket muliphed for retablering af forsvundne
Røer. For at udnytte de rekreative muligheder har man ønsket at sikre
almenheden adgang til samtlige godsets skove efter de for statsskove
g~ldende regler på det tidspunkt fredningskendelsen afsiges med de

~ indskrænkninr,er, der frem~Rr af påst~ndens formulering. Ved reglerne
om anlæg af stier er tilsip-tet at. skabe et system af stier i tilknyt-
nine til det eksisterende, der skal give muliphed for sammenhængende
spadsereture Qf varieret karakter, hvorved man føres til særlige
attraktioner, passerer forskellige landskabsrurn og får adgang til de
bedste udsi~ts8re81er samt til parkeringspladser.

.. Ejeren af matr. nr. 2 g Ledreborg Hovedgård, *11erslev sogn,
, -

l~ndinsppktør Hans NielEen har erklæret sig indforstået med at ejen-
dommen fredes uden erstatning_

D;) ejend ommene på grund af deres ]andskp..beliee værdi og beligge n-
1_ hed har væsentlir-:;betyd ning for almenheden, (la der er tale om områd er,

hviS bevarelse af undervisningsmæssige og historiske hensyn er af

II',
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•

væsentlip' interesse s~mt da det af hensyn til befolkningens frilufts-
liv finnes af væsentlig betydning at åbne adgangen til at færdes og
opholde sig de pÅgældende steder, finder nævnet, at fredningspåstanden
bør tages til følge, dog med den ændring, at der til § 4 som 2.punkt

indføjes: Ridning må kun finde sted med ejerens tillRoeIse, evt.

.. ..

mod betaling.
Med hensyn til erstatningspåstanden finder nævnet, at når hen-

ses til indgrebets art og til det fredede areals størrelse og værdi,
< skønnes det tab, som fredningsbAndene bevirker for godset at udgøre

(
(

2.000.000 kr., hvilket beløb vil være at udbetale i erstatning til
ejeren af Ledreborf, gods tillige med rente 1% over den af Danmarks
Nationalban~ f~stsatte diskonto fra kendeIsens afsigelse at regne.

Endvidere tilkendes der godset 5.000 kr. i sagsomkostninger.

5 kort, dAr udviser grænserne for det fredede område, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at
forelægfe for overfredningsnævnet.

(

Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig
til sin tid at nedlægge påstand om, at erstatningen eller en del af
denne anvenres til nedbringelse af de i foreningen indestående lån.

THI BESTEl'JIHES:

Den ovenfor anførte fredningspAstand tages til følge med den

"I
,i
'l
'I,,
f, ,. ..
\ (eI (

J
l.

,•

anførte ændrin,g.
Der tilkendes ejeren af godset, Knud Lensgreve Holstein-

Led rebor;"ri ers tatning 2.000.000 kr., der fra kendeIsens afsigelse
forrenten med J % over den af Dnnmarks Nationalbank fastsatte
disl\Ontoc

Brst,;ltninf,envrlredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Roski ldp

l sG~somkostninger til ejeren af godset udredes 5.000 kr.
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væsentlie interesse sqmt da det af hensyn til befolkningens frilufts-
liv findes af væsentlig betydning at åbne Rdganf,en til at færdes oe
opholde sig de p8gældende steder, finder nævnet, at fredningspåstanden
bør tages til følge, dog med den ændring, at der til § 4 som 2.punkt

indføjes: Ridning må kun finde sted med ejerens tillRoeIse, evt.
mod betaling.

Med hensyn til erstatningspåstanden finder nævnet, at når hen-
ses til indgrebets art og til det fredede areals størrelse og værdi,
skønnes det tab, som fredningsb8ndene bevirker for godset at udgøre
2.000.000 kr., hvilket beløb vil være at udbetale i erstatning til
ejeren af Ledreborp, gods tillige med rente 1% over den af Danmarks
Nationalban~ fastsatte diskonto fra kendeIsens afsigelse at regne.

Endvidere tilkendes der godset 5.000 kr. i sagsomkostninger.

5 kort, der udviser grænserne for det fredede område, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at
forelægpe for overfredningsnævnet.

Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig
til sin tid at nedlægge påstand om, at erstatningen eller en del af
denne anven~es til nedbringelse af de i foreningen indestående lån.

THI BES TE1VJ1.1BS:

Den ovenfor anførte fredningspRstand tages til følge med den
onførte ændring.

Der tilkendes ejeren af godset, Knud Lensgreve Holstein-
Ledrebor~ i erstatnin~ 2.000.000 kr., der fra kendeIsens afsigelse
forrentes med ] ~ over den af Dnnrnarks Nationalbank fastsatte

Br8tntnin~er udredes med 3/4 af statskasGcn og 1/4 af Roskildp

I safsomkostninger til ejeren af godset udredes 5.000 kr.
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Ib Jensen. Svend Nielsen .

A.G.1augesen.
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FREDNING AF LEDREBORG GODS AREALER
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Fredning af arealer, j. nr. v= Le. 2
matr.nr, lalrlflglhlilSlt Ledreborg Hovedgård Allerslev sogn

matr. nr. 2a2g Ledreborg Hovedgård Kisserup sogn

matr. nr. 4e 6c6dsbgbgclla11612a12613614615b16a16b17c18a19 21a21b23 24 25 27 28 29 31 32 1a162a31~4Csb3Cz+d4a22 Lejre by Allerslev sogn

matr. nr, 26364dsb6b7c7d7eSaSC9C9dloalOb11 12c13613g14b16c1718b49 Ållerslev by og sogn

matr, nr. lalb 3 4 5 6 7 8 10 11a13 12 2b9 Hule-og Bispegård Allerslev sogn

matr. n[ 4L414k!lb Tokkerup by Allerslev sogn

matr, nr. 33b33c63 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 99 100 101 102 103 107 93 98 65 Kirke Såby by Såby so~ln

matr. nr. 4a3646567610c11612b1368639 50653b54a Kisserup by og sogn

matr. nr. lalilælaalblClhlklLlelacladld Skullerupholm Hovedgård Kisserup sogn

mat[ nr, 38a Nørre Hvalsø by Hvalsø sogn

matr. nr. 2b Særløse by og sogn
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FREDNINGSPLANUDVALGET FOR KØBENHAVNS, FREDERIKSBORG OG ROSKILDE AMTER DEC. 1971

Gravhøj Skov

Skov

Stend

/

11

Fredshøj

4a

13g

Lejre By

,,,

c

Randtegning i 1:4000.
( del af Kirke-Såby by )

Fredningsgrænse
Eks, ~eje og stier, hvortil almenheden skal have ~dgang, jfr fredningspåstand § 4

Eks. ’,eje, hvor færden med motorkøretøj skal være

tilladl, jfr. fredningspåstand § 6

Nye stier, jfr. fredningspåstand § 7, stk.1

Opholdsarealer, jfr. fredningspåstand § 7,stk, 2

Eks. I arkeringspladser, jfr. fredningspåstand §7, stk. 3

Nye parkeringspladser, jfr. Iredningspåstand § 7, stk, 3

Areal~r omfattet af naturfredningslovens byggeliniebestemm;i~e= ved
skov~ og ferske vande.

Areai~,r omfattet af naturfredningslovens beskyttelseslinier ved faste
fortidsminder.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00827.00

Dispensationer i perioden: 03-05-1983 - 11-09-1995



Adresse:
Lyngby rets 3 afdelmg
HummeltofteveJ 10
2830 Virum - Telefon (02) 853355

REG. NR. &j 7
Dato _~~~_~Jt) _-k.) _

59/83Jour nr , _
ROSKILDE AMT

~ . , ":. ,. • -I' .....- • . l r .... ~. "'-'( • ")... , , l j ....-_...::.-_----_:-- ..........-----
,, - - .,,, .. r~ • C'I

'l Vpd skrivelse af 1,5.april 1983 822082; har
I'e for lensgreve Knud Holstein-Ledreborr: søgt om tilladelse
til at p.ennemføre omdelinger ved matr. nr. 13 bAllerslev
by og sop;n.

T)et er oplyst, at den naturlip,t tilhørende have til hel-
1rsbeboelsen p& matr. nr. 13 ~ gennem omdelingen bliver samlet

It. under et matrikelnummer.
(~) Matr. nr. 13 Q, der er omfattet af fredningen af Ledreborg

gods, tinglyst 29.januar 1973 og 12.februar 1974, agtes af-
hændet til helårsbeboelse.

Fiter alt foreliggende meddeler nævnet herved 1 medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. overfredningsnævnets kendelse
af 6.juli 1~J3 den begærte tilladelse.
Det tilføjes, at tilladelsen af forskellige fred-
ninf!sinstitlltioner inden 4 uger fra denne
meddeie!sc lun ind,lnl.es far m'erfredninQ:5-
nævnet 0,1 ,: ',: 'd::,'E'i; d~,-;or i!:J:c må
benytte~ (:tlc; ;... " l'op;,,::,o ;'" (:~en TJsiko,

"forinden o\'en;:..i:\'r,t ...' .:n:,C'!Tl;:,: t'r udl"'bet.

.-'

Ju 304-26

L ...,



ROSKILDE AMT , 7 "1.' •Dalo _..I_~ -:

Adrps!'e:

Lyngby rels 3. afdeling
HummeltOf!evej 10
2830 Virum. Telefon (02) 8533 55

REG. NR. 566=1=-
0082. 7~oC)c>

~... I -,
Jour.nr .__ :!.~::._. __ .'. _

Dags dato har nævnet tilskrevet Hvalsø kommune således:

II Ved skrivelse af S.juli 1983 har De søgt om tilladpIse til
.

indretning af tagetage samt opførelse af havestue p~ ~atr. nr.
l ~ Skullerupholm Hovedeård, Kisserup .sogn, :5kullerupvej 2.1,

'. tilhørende Kirsten F'lamand. r,ned,5krivelsen fulgte tep;ninr:er
ov, situationsplan samt oplysning om, Rt kommunens tYET.in~s-
~yndighed har besluttet at anbefale det ansøgte.

~jendommen er beliggende i landzone.
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

6.juli 1973 vedr. fredning af Leåreborg gods. Iflg. kend-
elsens § l, g skal ved"nyopførelser af enhver art samt
genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger"
tegninger forinden godkendes af fredningsnævnet.

Efter alt foreliggende, herunder foretaget besigtigelse,
meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 6.juli 1973
nen begærte tilladelse.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i naturfred-
ningslovens § 64 a, hvorefter tilladelsen bortfalder, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Det tilføjes, at tilladelsen af forskellige fred-
ningsinsti!utioner inden 4 uger fr:.! dem:e
meddelelse kJlJ indLJr;i-;es fOT overfrednj;'gs-
nævnet, og (lt Ubdeben dcrjor il;he nå
benyttes eller kun benyllcs på egen ris:i:o,
foriuden ovennævnte ankefrist er udløbet. ..

1 8 AUG. 1::3 :;::"/- .

\
\•



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT REG. NR. <is tf

Dato l5.marts 1984
Jour. nr. 2! 84Adresse:

Lyngby rets 3. afdeling
Hummeltoftevej 10
2830 Virum - Telefon (021 8533 55

"Ved skrivelse af ll.januar 1984 (j.nr.TK 832078) har De anmodet
Om godkendelse af en jordomlægning, hvorved et 4,4 ha stort areal
fraskilles landbrugsejendommen matr. nr. 8 ~ Allerslev by og sogn
og sammen1.ægges med matr. nr. 8 2. smst., der ikke er pålagt land-
brugspligt. Til gengæld indlægges matr. nr. 7 2. smst. på 9,6 ha,
som heller ikke er pålagt landbrugspligt, under landbrugsejen-
dommen matr. nr. 8 ~.

Alle arealer er oplyst at ligge i landzone og er omtattet af
fredningen af Ledreborg Gods_. Arealet på 4,4 ha ligger nærmere skov
end 300 m og på arealet findes en stensætning. Jordomlægningen be-
grundes med, at paree11en på 4.4 ha, der er beplantet og hvorpå
der ligger ældre llergelgra'Ve, ø:L 1aDdøkabelige grunde ønskes sam-
menlagt med matr. Dr. 8 st. Parcellen er ikke og ønskes ikke bebygget.

Fredningøstyreløen, 7ort1dsm1ndekontoret, har til sagen udtalt,
at omfordelingen ikke giyer Predn1nBSstyrelsen anledning til be-
mærkninger. Det forudsættes dog at parcellen på 4,4 ha anvendes
som hidtil.

F.fter det således foreliggende meddeler nævnet herved i med fer
af naturfredningslovens § 34, jtr. Overfredningsnævnets kendelse
af 6.juli 1973 vedr. fredning af Ledreborg Gods den begærte tilladelse. I

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i naturfredningslovens § 64 a
hvorefter tilladelsen bortfalder, såfremt
5 år fra dato.

den ikke er udnyttet inden
Det tilføjes, ilt tilladelsen af forskellige fred-
ningsinst:!utie';iu luden 4 uger fra denne
meddclcb2 k .'~ illddllkes for overlrC'dni,' ~s·
næ\lltt, o~~ " lilladelsen derior ikl:2 Li:l
benyttes eder LJn benyttes pil egen fic .. l,

forinden ovenllævnte ankefrist er uu,,;bd. "Hvilket hprven meddeles.
F~4ItjingSstyrelsen,
Amalie~~de 13, 1?5F K.

Ju l104-æ

%~/
A. G. Laugese,.,.ijøministeriet

J. nr. F. \"J \)'"'\I. '\-.).'jQ



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

~RE6~;sre~istere~O 3j 7~00 o
~ ~Dato 9, februar 19B7

JaA{ !ur. nr. rs 125/86Adresse.
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf .. (03) 651068

Lejre Lille Skole
byggeudvalget v/Kirsten Børrild GENPART

til orienteringMarbjergvej 2
4330 Hvalsø.

Modtaget'
Skov. og Naturstyre\sen

1 O fEB. 1987

Ejendom: matr. nr. l ~ Skullerupholm.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-27
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 84-04-44-f-hck-257.

nævnets
Ved brev af 3. november 1986 har De ansøgt om frednings-
tilladelse til, at opstille l evt. 2 brandtrapper (vindel-
af jernkonstruktion) ved gavlenden eller gavlenderne af byg-trapper

ningen.
Baggrunden er, at ejendommen er omfattet at overfrednings-

nævnets kendelse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg
Gods.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 at det byggeri, der er nævnt foran,
gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.
Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr.

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:
Der kan inden 4 uger klages til over fredningsnævnet over

tilladelsen. Klageberettigede er:
Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskil-

de amtsråd, Hovedstadsrådet, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis nogen af de klageberettigede klager til over fredningsnævnet
inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
over fredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-
retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år
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fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

rf~~w~--
Knud Olsen
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':lJ~ Dato 19. marts 1987

Jour. nr. rs 16/87

REG.NR,., FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse.
Dommerkontoret i K.ge
Niels Juelsgllde 6
4600 K.ge. Tlf.: (031651068

MANGOR & NAGE L A/S
Algade 26
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 O "AR. 1987

Ejendom: matr. nr. l ~ m. fl. ledrebo rg Hovedgaard
beliggende Ledreborg Alle 2 H, 4320 Lejre.

Ved brev af 12. februar 1987 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at ned-
rive gartnerboligen og genopføre den i overensstemmelse med frem-
sendte tegninger.

8aggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfrednings-
nævnets kendelse af 6. juli 1973.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 at det byggeri, der er nævnt foran
gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.
Det er en forudsætning for tilladelsen, at der ikke efter-

følgende foretages væsentlige bygningsmæssige ændringer i forhold
til det nuværende projekt.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr •
•

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:
Der kan inden 4 uger klages til overfrednin9snævnet over

tilladelsen. Klageberettiged~.er:
Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde

amtsråd, Hovedstadsrådet, Lejre kommune og Danmarks Naturfrednings-
forening.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet
inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-
retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år
fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

e
e
e
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

RfG.NR. 82.7
27. april 1988

Adresse.
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tit.: (031651068

,Jour. nr. FS 18/88
MuJLalJ<>c I

::)kov~ U!J 1\1u11lI~IYI<::b"lI

'" 2 MAJ 1~~8
LEJRE KOMMUNE
Bygningsinspektoratet
Lejrevej 15
4320 Lejre.

Ejendom: Matr. nr. l l Ledreborg Hovedgaard, Allerslev.
Ejendommens adresse: Slangealle 2-4, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/261-1.
Lejre kommunes j.nr.: 02.02.01P21-88j 1.t.-3.

Ved brev af 8, marts 1988 har kommunen for fredningsnævnet forelagt en ansøgning
fra Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter om tilladelse til at opføre et udhus på
An m2 snm anneks til forsøgscentrets tømmerlade. Det er oplyst, at udhuset vil
blive opført med samme konstruktion og ydre som tømmerladen og af samme materia-
ler, d.v.s. tjæret træ og tegl.

Baggrunden for forelæggelsen for fredningsnævnet er, at ejendommen er omfattet
af fredningen af Ledreborg gods, Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfrednIngslovens
§ 34, slk. l, og fredningskendelsens § l g), at det o/llL,dLe byggen gennemføres.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6 samt § 64 a:

Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen tiloverfredningsnævnet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 76 57 18.

Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstads-
rådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøministeriel
Slwv- og NallJrslYI els~n
. F I, " Bil.J.nr. 'i '.; ~/; '?~ >

I
--Feta venter
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klage fristen er udløbet. Hvis nogen af de kla-
geberettigede klager tilOverfredningsnævnet før klagefristens udløb, må tilla-

delsen ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet opretholder den. Ejeren vil

få underretning fra Over fredningsnævnet , hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag.

Med venlig hilsen

,~:
;tRosenmeier

~ -_.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT REG. NR.

D~ 3. april 1989
Jour. nr. FS 23/89

f'

ti! Aø;,7

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Adresae:
Dommerkomom i K.
Niels Juelagad. 8
4600 K•. Tlf.: (031651068

- 5 APR. 1989 8:J..7

NESA A/S
Distrikt Syd
Betonvej 12
4000 Roskilde.

GEI\jPAR1-
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 ~ Lejre by, Allerslev.
Ejendommens adresse: Lejre forsøgscenter.
Hovedstadsrådets j.nr.: 275/261-75.

Ved orev af 20. februar 1989 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
~

etablere en ny transformerstation på ovennævnte ejendom i overensstemmelse med,
tegninger indsendt hertil.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af fredningen af Ledreborg gods, Over-
fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, at transformerstationen opføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

./ . To tegninger tilbagesendes vedlagt .

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6 samt § 64 a:

Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen til Over fredningsnævnet , Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 76 57 18.

Miljøministeriet
Skov·og Naturstyrel.:;..n--

j.nr. F/3t?~ .5";'"
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Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstads-
rådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefrist~n er udløbet. Hvis nogen af de kla-
geberettigede klager tilOverfredningsnævnet før klage fristens udløb, må tilla-
delsen ikke udnyttes, medmindre Over fredningsnævnet opretholder den. De vil få
underretning fra Overfredningsnævnet, hvis, der klages til det.

1
t
l.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag.

Med venlig hilsen

~Rosen eler"f/J'/ll[A~.'p

-I
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REG.NR. c/6Q7oo

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

Dato 3 1. m a rt s 19 9 2
FS 23/92Jour. nr. __ ---.;'-=--=.::...L-=..::=--_

~,............,-.~t j

'::-<ov- " ,I' "I' ..." :!~pn

LEJRE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

.-'1' __ ..

- \ -.....,...
t- '-- ..

Ej endom: Matr. nr. 18 E. Allerslev by, Allerslev
beliggende Ledreborg Alle 4, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 18-b.-00l.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/261/3-92.

Ved brev af 17. februar 1992 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en udhusbyg-
ning samt til at indrette bestående tagetage til boligrum.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg Gods.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af kendeI-
sens § 1 g det nævnte byggeri.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:

Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørelse, Roskilde amtsråd,
kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen
af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet inden klage-
fristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra
Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag
(naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen
Jf. jL,.........,-v- -

Knud Olsen

t .. ,~. I
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

MOritR~~NR.827.00
Skov- c'" \'.:" Irs:yrelsenTelefon 53651068

Dato 2 2 / 5 - 19 9 2
FS 29/92

Herr lensgreve
Knud Holstein-Ledreborg
Ledreborg Godskontor
4320 Lejre.

GE:\jr':)ART
til -Qr~8ntering

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ og 4 ~ Lejre by, Allerslev.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/261/4-92.
Københavns statsskovdistrikts j.nr.: KØ 32l/Ledreborg.

Ved brev af 27. februar 1992 har De ansøgt om tilladelse til at
etablere et græsningsoverdrev på et 5 ha stort areal med eksis-
terende skov og åben kratbevoksning på ovennævnte ejendom.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg Gods.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af den
i kendelsens § 1 givne bemyndigelse, at det foran nævnte projekt
gennemføres, idet det ikke ses at stride imod fredningens formål,
jfr. naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. 1, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:

Der
{", 15,d..

'I'

1;'
'~ ",t Den,""!/~

råd,
der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amts-
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

j\'1iljoministeriet
e'~':,;kov-og NaturstYl'elsen

J.nr. SN 12u/3 "b()r~
Akt. nr. 3
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis
nogen af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet in-
den ~lagefristens udløb, må tillade~sen ikke udnyttes, medmin-
dre Overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få
underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

lilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra
i dag (naturfredningslovens § 64 a).

M~d venlig hilsen
tj~~[~~
Knud Olsen

.. L ~ ., \ ,
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53651068

Dato 12/6-1992
FS 50/92

LEDREBORG GODSKONTOR

4320 LEJRE.
,......;r-. 1 ,- l ,--,".,~'\ ll- ,. -"-"II...-. --:~ j

Ejendom: Matr. nr. 1 ~ Ledreborg hovedgård, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 06.02.00GOl-92/F 8972.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-1/261/28-92.

Ved brev af 31. marts 1992 har Roskilde Amt videresendt en ansøg-
ning fra Dem om tilladelse til "Put and Take" fiskeri i Knap Sø,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973
vedrørende fredning af ledreborg Gods.

Det er oplyst, at projektet er godkendt i henhold til planloven
og naturfredningsloven.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved for sit vedkommen-
de i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 1 tilladelse til det
ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. 1, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilla-
delsen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amts-
råd, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

. . '~



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53651068

REG. HR. E; 2 7 r O O
Dato 24/6-1992
FS 59/92

Landinspektør
E. Klæsøe
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde.

GENPART
•• I • • •

III onentenng

•
Ejendom: Matr. nr. 5 ~ Lejre by, Allerslev.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/261/5-92 .
E. Klæsøes j.nr.: TK 922009.

Ved brev af 10. april 1992 har De for ejeren af den ovennævnte e-
jendom ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af arealoverførsel,
hvorved matr. nr. 5 ~ Lejre by, Allerslev overføres til ejendommen
matr. nr. 9 c smst. m.fl.

Baggrunden er, at ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods, og
at en del af matr. nr. 5 b er omfattet af beskyttelseslinien i for-
hold til Langesø.

Det er oplyst, at arealoverførslen ønskes gennemført med henblik
på at medtage matr. nr. 5 ~ under lejeaftalen med Historisk- Ar-
kæologisk Forsøgscenter til brug for centerets forsøgsarbejde og
"udstillingsvirksomhed", idet der på det overførte areal planlæg-
ges opførelse af en "Kongehal".

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 stk. log § 47 a stk. 1 det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

J mjorninistenet
.ov- ogNaturstYl'elSen

".nr.SN gl\/~-OOj3
Akt. nr. "-.

'-'
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
DolllJDerkoDtoret iKøge
JerubaDegade 7,4600 Køge

REG.NR. p'8Q7.oo
\§l\L\b. O O ')

TelefoD 5365 1068

Den 7/10-1992
FS 6/92

Landinspektør
Lars Bendtsen
Nørregade 3
6600 Vejen.

Angående afmærkning af olieledning,Kalundborg-Hedehusene.

• Ved brev af 13. januar 1992 (j. nr. 000810/ FDO) har De for Fore-
ningen Danske Olieberedskabslagre ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at opst~lle et antal nærmere angivne afmærknings-
pæle til afmærkning af olieledningens forløb i terrænet. Deres
skrivelse var vedlagt kortbilag med angivelse af 11 markerings-
pæle.
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Ifølge det fremsendte materiale er pælene 1,6 m høje, i byområ-
der ca. 0,9 m. Diameteren er 11 cm. De udføres i orange plastic
og ligner afmærkningspælene ved naturgasledningerne. De nedgra-
ves med hånden og placeres til mindst mulig gene, f.eks. i skel,
hegn, diger, friarealer, ved veje og lignende.

De steder, hvor placeringen kræver dette nævns tilladelse, er:

Pælene 3-6, som ligger i -et område, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 5. juli 1972 om fredning af Astrup Gods.

Pæl 10 og 11, som ligger i et område, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 med tillægskendelse
af 6. februar 1974 om fredning af godset Ledreborg.

Pæl 8 ligger, så vidt det kan konstateres, udenfor det område
og pæl 9 på grænsen til det område, som er fredet ved den net-
op nævnte kendelse.

~'. 'I - ...
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I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. naturbeskyttelseslovens § 104,
at den omtalte afmærkning med pælene 3-6 og 10-11 etableres, i-
det det ikke findes at stride mod fredningens for.mål. Tilsva-
rende tilladelse gives, såfremt det i forbindelse med udførel-
sen af arbejdet viser sig, at pæl 8 og 9 er beliggende inden-
for fredet område.

Det henstilles, at pælene graves så langt n~d som muligt og
anbringes så lidt iøjnefaldende som muligt.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 104, stk. 3, jfi .
§ 104, stk. 1, 1. pkt. sammenholdt med § 50 og § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages
til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som
derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikKe udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-
tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra
i dag (naturfredningslovens § 64 a sammenholdt med naturbeskyt-
telseslovens § 104, stk. 1, 1. pkt.).
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Kopi til: Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80,
4000 Roskilde. (j .nr-.8-70-53-4-1-92 & 9-07-6-1-91.
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm. (j.nr.SN 1211/0-0021.
Danmarks Naturfrednihgsforening, Nørregade 2,
1165 København K.
Kirsten Jensen, Ranunkelvangen 4, 2680 Solrød Str.
Poul Christensen, Folehaven 12, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, teknisk forvaltning, Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø.
Lejre kommune, teknisk forvaltning, Lejrevej 15,
4320 Lejre.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde .
Fredningsnævnet i Holbæk.



REG.NR. B27~ o o
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53651068

Den 26. marts 1993
FS9/93

ROSKILDE AMT
iben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GEi\JPART
t~Jr~'I'~~'~t'")~ina

'--'

Vedr.: Skiltning af nationale cykelruter.
tt' Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-52-12-4-91.

Ved brev af 12. februar 1993 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til opsætning i fredede områder af skilte som
stivejvisning for de nationale cykelruter.

Ansøgningen vedrører Hvalsø-fredningen (Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst
for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommu-
ner), Ledreborg-fredningen (Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 vedrørende Ledreborg gods) den verserende fred-
ning af området omkring Gl. Lejre og Vallø fredningen (Over-

• fredningsnævnets afgørelse af 14. juli 1981 om fredning af
dele af Vallø gods i Køge og Vallø kommuner)

Fredningsnævnet tillader herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 opsætningen af de pågældende skilte,
da opsætningen ikke findes at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra deri dag, afgørelsen er meddelt, kla-
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ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige. myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
Telefax 53 65 64 96

Deo 30/07-93
FS35193

Lejre kommune
Lejrevej 15
4320 Lejre

Vedr. matr. nr. 1 t m.fl. Ledreborg Hovedgård, Allerslev.

I skrivelse af 1. juli 1993 har De for Historisk-Arkæologisk
Forsøgscenter ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opfø-
relse af en ca. 54 m2 stor bygning, der skal benyttes til
forsøgssmedie. Med Deres skrivelse fremsendte De en situa-
tionsplan (S O) og to tegninger (S 1 og 2).

Det fremgår af sagen, at bygningen agtes opført i samme
materialer og farver som de allerede eksisterende halvtage i·
området.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg gods. Ifølge kendelsen må
tilstanden på arealerne ikke ændres. Det er bl.a. forbudt at
opføre bygninger, der ikke kræve~ af virksomheden på For-
søgscentret. Ved nyopførelser skal tegninger udvisende huse-
nes placering og udseende forinden godkendes af fredningsnæv-
net.

Fredningsnævnet giver herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

~ \ '2. lt 13 - oO> \ 3 lu~ I
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

tt En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

• Med venlig hilsen
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REG.NR. o8~7,oo

•
FREDNINGSNÆVNET Telefon 53 65 10 68
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge Den 21/09-93
Jernbanegade 7,4600 Køge FS 37/93

LEJRE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

GENPART
til or~entering

•
Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Gl. Landevej 32, Kornerup.
Lejre kommunes j.nr.: 40.-026.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-261-4-93.

Ved brev af 13. juli 1993 har De for ejeren af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre

o 2en garage pa 50 m •

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledre-
borg Gods.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 50 stk. 1, jfr. kendeIsens § 1 g, at

• det byggeri, der er nævnt foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
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ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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Kopi til:
Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Kirsten Jensen, Solrød Center 5 A, 2680 Solrød.
Peder Kj ærsgaard , Poplens Kvarter 4, Osted, 4000 Roskilde.
Michael Blomberg, Gl. Landevej 32, Kornerup, 4000 Roskilde.
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REG.NR. o~9-7.CCJ

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
DOllllllerkolltoret i KlI~e
.Jernbant·~ade 7, 4600 KlI~e

Telefon 53 65 10 68

Den 15/11-93
l'S 47/93

LEJRE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

Ejendom: Matr. nr. l ! Ledreborg hovedgård, Allerslev
beliggende vjSlangealle 2, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 01.02.05P21-93jF 9251.

Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-261-5-93.
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenters j.nr.: 103/93.

I skrivelse af 16. september 1993 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets principgodken-
delse af planer for nybyggeri ved indgangen til Historisk-Ar-
kæologisk Forsøgscenter.

Det fremgår af skrivelsen og de indsendte tegninger, at der
er planlagt opførelse af 4 pavilloner af forskellig størrel-
se, og at bygningerne tænkes udført som sekskantede bygninger
med kegleformet tag.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
6. juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare tilstanden på fredningstids-
punktet.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet godkender der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, prin-
cipielt at det påtænkte byggeri gennemføres. Tegninger, ma-
terialevalg og farver skal godkendes af fredningsnævnet, før
arbejdet iværksættes.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og
væsentlig interesse i afgørelsen.

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).
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Kopi til:
Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Kirsten Jensen, Solrød Center 5 A, 2680 Solrød.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000 Roskilde.
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Slangealle 2, 4320 Lej-
re.
Ledrebarg Gods, Ledreborg Alle 2, 4320 Lejre .

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
.Jernbant.'j.;ade 7, 4600 Køge

r.~cR'6JNR. OSQ7.00
S~{~'J-eJ 1\l.A, ...;sl~lr:;.S::1

1 7 ~:::.:,~',~..~ Telefon 53 65 1068

..

Den 16111-93
FS 58/93

Michael Blomberg
Gammel Landevej 32
Kornerup
4000 Roskilde.

GENPART
ti~o:r~Gnter~ng.

"""

Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Gl. Landevej 32, Kornerup.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-261-4-93.

I skrivelse af 21. september
ladeise til, at De opførte
ovennævnte ejendom.

1993 gav fredningsnævnet til-
en garage med lav rej sning på

Ejendomr.lener omfattet af Overfredn i:lgsnævnet:s afqø':"else af

6. juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

De har nu ved skrivelse af 26. oktober 1993 meddelt nævnet,
at De ønsker garagen udført med høj rejsning.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at ændringen ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:
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Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

tt~ \



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
.Jernblwegade 7, 46()O Køge

REG.NR. o8~7·o0
Telefon 53 65 lO 68

Den 15/11-93
FS 51/93

Islandshesteklubben Geysir
Att.: Jette S. Gram
Skullerupholm
Skullerupvej 36
4330 Hvalsø.

Ejendom: Matr. nr. 1 ~ Ledreborg Hovedgård, Allerslev.
beliggende vjSkovvejjSlangealle, Lejre.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-2261-6-93.

I skrivelse af 20. september 1993 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at etablere en ridebane på ovennævnte
ejendom.

Ridebanens placering fremgår af vedlagt skitse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
6. juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare tilstanden på afgørelsens
tidspunkt.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 det ansøgte.

Det kan ikke forventes, at fredningsnævnet vil tillade eta-
blering af bygninger, skure og andre faste anlæg i forbin-
delse med ridebanen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
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sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og
væsentlig interesse i afgørelsen.

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende , som har en

er:

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbant'gade 7, 4600 Køge

Modtaget l
SJ(ov- og Naturstyrelsen

2 3 AUG. 1994

REG. NR. ~:ll.OO
Telefon 53 65 10 68

Den 19/08-94
FS 14/94

Ledreborg Godskontor,
Box 31,
4320 Lejre.

GEf\JPART
tif orientering

Ejendom: Matr. nr. l-a Skullerupholm Hovedgård, Kisserup,
beliggende Skullerupholm Teglværk.
Miljøministeriet: j.nr. 613-0441.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8/257/1-94.

I skrivelse af 2. februar 1994 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til op-
førelse af en overdækning af ringovnen på Skullerupholm
Teglværk med henblik på at sikre den mod ødelæggelse som føl-
ge af fortsat vejrpåvirkning . Deres ansøgning var vedlagt
nogle tegninger og andet illustrationsmateriale og en skri-
velse fra Skov- og Naturstyrelsen, kulturhistorisk kontor,
hvoraf det fremgår, at man agter at indstille ringovnen til

.. fortidsmindefredning.

De har desuden ansøgt om dispensation til anlæg af et mindre
parkeringsareal m.v. og til at lade et mindre areal blive an-
vendt til teltslagning i sommerhalvåret.

Denne skrivelse vedrører alene overdækningen af ringovnen.
Der vil senere blive taget stilling til ansøgningen om de øv-
rige dispensationer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
6. juli 1973 om fredning om Ledreborg gods.

ltP 12 I' ('3' 09 r 3
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Fredningens formål er ikke angivet i afgørelsen, men har
selvsagt været at sikre området, der rummer betydelige land-
skabelige og kulturhistoriske værdier.

I følge afgøreIsens § 1 er det forbudt at opføre bygninger,
som ikke kræves til ejendommens drift eller virksomheden på
det Forhistorisk-arkæologiske Forsøgscenter. Efter § 1 g
skal fredningsnævnet ved nyopførelser af enhver art m.v. for-
inden godkende tegninger udvisende husenes placering og be-
liggenhed.

Under hensyn til det oplyste om formålet med opførelsen af
overdækningen - at sikre ringovnen mod ødelæggelse - er det
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål - tværtimod. Fredningsnævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
det påtænkte byggeri gennemføres. Materialevalg og farver
skal godkendes af fredningsnævnet, før arbejdet iværksættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling for Københavns-
området, Att.: Fredningsudvalget, Vesterbrogade 140, 1620 KØ-
benhavn V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Lars Diernæs, Skov Hastrupvej 12 B, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, teknisk forvaltning, Postboks 72, Mølle-
bjergvej 4, 4330 Hvalsø.



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 536510 6S

Den 20/09-94
FS 44/94

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
2860 Søborg.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 h Ebberup by, Særløse.
beliggende v/Avnstrup Asylcenter.
Roskilde amt, naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-257-4-94.
Hovedstadsregionens Naturgas j.nr.: D 42.30-5.

I skrivelse af 18. juli 1994 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at anlægge en naturgasledning til Avn-
strup Asylcenter.

Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger, at
ledningen, der fremføres fra Osted, skal nedgraves i en skov-
vej i Ebberup Skov. Det fremgår yderligere, at arbejdsbæltet
vil have en bredde af 5 ro og at området vil blive retableret,
når gravearbejdet er udført.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
6. juli 1973 om fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at bevare det værdifulde kulturhisto-
riske landskabsmiljø.

I følge afgøreIsens § 1 c må det naturlige jordsmon ikke æn-
dres ved afgravning m.v.

Under hensyn til at der kun er tale om et midlertidigt ind-
greb og at området, hvori gravearbejdet skal udføres, retab-
leres efter arbejdets afslutning, er det fredningsnævnets op-
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fatteise , at det ansøgte
formål.

ikke er i strid med fredningens

Fredningsnævnet tillader del-for i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklage-
nævnet .

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommt'rkontoret iKøge
Jt'rnbanf'gade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 1068

Den 05110-94
FS 53/94

Lejre Kommune
Teknisk forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

Ejendom: Matr. nr. 13 E Allerslev by, Allerslev
beliggende Lejrevej 2, Allerslev, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 13.b.-001.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-261-5-94.

I skrivelse af 8. september 1994 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
opførelse af en carport med udhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare' de landskabelige og kulturhi-
storiske værdier i området.

I følge kendeIsens § 1 b er det forbudt at anbringe boder,
skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende på
det fredede areal. Ved § 1 g er det bestemt, at tegninger ud-
visende placering og udseende forinden nyopførelser skal god-
kendes af fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at carporten udgør ca.
ca. 23 m2, der sammenbygges med carporten,
eksisterende udhus nedrives.

244 m og udhuset
og at et mindre
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Under hensyn til at nybyggeriet ikke findes misprydende god-
kendes dette i medfør af § 1 g i overensstemmelse med de af
Lito Byg Danmark ApS ved skrivelse af 31. august 1994 til
kommunen fremsendte tegninger 1-4.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

•
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
.. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-

gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

jdLH!d~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AIHT
DOllllllerkontol'et i Ku).\e
Jernhane).\ade 7, 4600 Ku~e

Telefon 53 65 10 68

Den 6. marts 1995
FS 11/95

Ledreborg Gods
Ledreborg Alle 2
4320 Lejre.

GENPART
til orientering

Vedr.: Etablering af vej på Ledreborgs jorder.
Lejre kommunes j.nr.: 05.02.00G01-94/F 9465.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j. nr.: 8-70-51-8-261-6-93 .

• I skrive Ise af 22. september 1994 har De som ejer af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
i en længde af 355 m at anlægge en markvej fra Orehøjvej ad
den eksisterende sti langs matr. nr. 5 a Ledreborg Ho-
vedgård, Allerslev, samt mellem matr. nr. 13 b og 16 b med
slutpunkt i Amdlienborgmarken matr. nr. 1 a.

Det fremgår af Deres ansøgning, at markvejen vil blive udført
med materialer, der er så lidet synlige som muligt, og at de
nødvendige rør ved overkørslen ved en mindre grøft vil blive
inddækket med natursten.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand, således
at de udelukkende skal benyttes som hidtil.

I følge afgørelsen er det bl.a. forbudt at ændre det naturli-
ge jordsmon ved afgravning eller opfyldning.

Under hensyn til at vejen får karakter af en almindelig mark-
vej og ikke vil være synlig fra Ledreborg Alle, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid mede fredningens formå l. Fredni ngsnævnet t illader derfor i medfør
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af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det påtænkte ar-
bejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskytte lses lovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

• Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og
væsentlig interesse i afgørelsen.

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

T illade Isen må ikke udnyttes, før k lagefr isten er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet .• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 1068
FS 36/95

Advokaterne

Den11/09-95

Plesner & Lunøe GENPART
til orienteringEsplanaden 34

1263 København K.

Ejendom: Matr. nr. 1 ~ m.fl. Ledreborg Hovedgård, Allerslev
beliggende ved Knapsø.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-261-6-93.
Adv. Plesner & Lunøe's j.nr: 101748.

I skrivelse af 15. juni 1995 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af de-
ponering af en mængde jord på Ledreborgs marker vest for bø-
geskoven ved Knapsø.

Det er oplyst, at jorden stammer fra en opgravning ved god-
sets bygninger i forbindelse med etableringen af dræn.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige og kulturhi-
storiske værdier.

I følge kendeisens § 1 pkt. c er det navnlig forbudt at ændre
det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning.

Roskilde Amt har efter en besigtigelse udtalt, at der er fo-
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retaget en rensning af j orden og en udgravning, og at der
iøvrigt er tale om en forholdsvis mindre opfyldning.

Under hensyn hertil er det. fredningsnævnet s opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet godkender derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 den skete deponering.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilpen

JII p U / // J
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Skov- og Naturstvrels8n
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 28/96

Den 01/07-96

Landinspektør
Erling Klæsøe
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde.

REG. NR. C<6l1· 0'0

GENPART
til orientering

•
Vedr.: Arealoverførsel mellem ejendommene matr. nr. 17 Al-
lerslev by, matr. nr. 14 bg Allerslev by og matr. nr. 16 d,
Allerslev by.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-2-96.
Deres j.nr.: TK 962024.

•
I skrivelse af 9. maj 1996 har De for ejeren af den ovennævn-
te ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at over-
føre 230 m2 fra matr. nr. 17 Allerslev by, Allerslev til
matr. nr. 14 bg samme sted.

Det fremgår af Deres ansøgning, at arealet skal benyttes dels
som have og dels til opførelse af en ny garagebygning.

Matr. nr. 17 er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at opretholde tilstanden på arealerne,
således at de udelukkende benyttes som hidtil.

• Udstykning må efter § 1 f ikke ske uden fredningsnævnets god-
kendelse.

Ao \C\C\to - \ 'l.\ \ j ?:J .... 0009
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I følge kendelsens § 1 g skal tegninger udvisende husenes
placering og udseende godkendes af fredningsnævnet ved nyop-
førelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende
byggeri.

Matr. nr. 14 Eg er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
6. juli 1963 vedrørende de under ejend01llll1en"Vibevadgaard"
hørende arealer. I følge kendelsem må der ikke foretages ud-
stykning og yderligere bebyggelse på de af fredningen omfat-
tende arealer dog bortset fra bygninger til erstatning for
ældre bebyggelser eller i tilknytning til denne samt bygnin-

.. ger til brug for landbrugsdriften.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningernes formål. Fredningsnævnet tillader der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, den på-
tænkte arealoverførsel.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.
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REu. NR. 0%11. 00

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

TeleCon53 65 10 68
FS 50/96

Den 23/09-96

BIGUM & STEENFOS, Holbæk A/S
Nygade 16
4300 Holbæk. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Kornerup - Gevninge.

... Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-6-96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.
Bigum & Steenfos j.nr.: 9414 - 1.

I skrivelse af 11. juli 1996 har De for Lejre kommune ansøgt
om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en pumpestation
på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af Deres ansøgning, at det eksisterende rensean-
læg i Kornerup i henhold til kommunens spildevandsplan skal
nedlægges, og at spildevandet fra Kornerup skal ledes til
Gevninge renseanlæg via pumpestationer og en afskærende led-tt ning. I den forbindelse skal nævnte pumpestation opføres. Ud
over en underjordisk del består pumpestationen af et brønd-
dæksel, der placeres ca. 20 cm over terræn, og et automatik-
skab med målene 150 x 120 x 40 cm (højde x bredde x dybde).
Pumpestationen placeres mellem to beboelsesejendomme tæt ved
vejen bag en beplantning, der efter det oplyste skånes mest
muligt.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre at arealerne benyttes som hid-
til.

I følge afgøreIsens § 1 b er det forbudt at anbringe boder,
skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, på
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tt arealerne.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte med den
påtænkte placering ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 61/96

Den 16/10-96

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postbox 72, Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

REG. NR.

Ejendom: Matr. nr. l ao Skullerupholm Hovedgård, Kisserup
beliggende Skullerupvej 24, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-4-96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15 .•
I skrivelse af 6. juni 1996 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til op-
førelse af garage og udhus. Det samlede areal vil i følge
kommunens beregninger udgøre 107 m2

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 6. ju-
li 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne benyttes som
hidtil.

• I følge afgørelsen er det forbudt at opføre byggeri, som ikke
kræves til ejendommens drift, eller anbringe boder, skure el-
ler andre indretninger, som kan virke misprydende.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at det på-
tænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-e) ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
.. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-

gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 1068
FS 32/97

Den 27. juni 1997

Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
Slangealleen 2
4320 Lelre.

d GO· Modtayøl ~
~kov"og Natui'styi'eisE)f'l
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Ejendom: Matr. nr. 9 c Lejre by, Allerslev
beliggende Slangealleen 4, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 1 t. m.fl.-003.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-3-97;
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 24. april 1997 har De ansøgt Lejre kommune om
tilladelse til opførelse af et halvtag til forsøgsaktiviteter
og en undervisningssmedje på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af Deres ansøgning, at bebyggelsen ønskes place-
ret tæt på eksisterende værkstedsbygninger på et udgravet
plateau. I skrivelsen har De nærmere beskrevet materialevalg,
farver og dimensioner.

tt Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods, har kom-
munen videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at arealernes tilstand ikke
ændres og at arealerne anvendes som hidtil.

I følge afgøreIsens § 1 a) er det forbudt at opføre bygnin-
ger, som ikke kræves af virksomheden på det til "Forhisto-
risk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre" udlejede areal, matr.
nr. 9 c m.fl. Lejre by.

Efter § 1 g skal tegninger udvisende placering og udseende
~~ ved nyopførelser eller ombygninger af eksisterende bygninger

godkendes af fredningsnævnet.
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Da fredningsnævnet ingen indvendinger har imod det ansøgte,
godkender nævnet herved i medfør af sidstnævnte bestemmelse,
at arbejdet iværksættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt t~l fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 56/97

Den 16/10-97

Mangor & Nagel A/S
Bredgade 23 c
4000 Roskilde. GENPART

til oiienteiing

•
Vedr.: Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
beliggende Slangealleen 2, Lejre .
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-3-97

8.1/13.8.97
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 30. juli 1997 har De for Historisk-Arkæologisk
Forsøgscenter ansøgt om tilladelse til at opføre en ny ind-
gangsbygning på samme sted som den nuværende. Ansøgningen var
vedlagt projektmateriale med beskrivelse og redegørelse for
ide- og materialevalg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
• juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er bl.a. at bevare
storiske landskabsmiljøer og sikre
udnyttelse.

de værdifulde kulturhi-
en flersidig rekreativ

I følge afgøreIsens § l a er det forbudt at opføre bygninger.
som ikke kræves af ejendommens drift eller virksomheden på
det til "Forhistorisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre" udle-
jede areal. Efter § l g skal tegninger udvisende husenes pla-
cering og udseende ved ny- og genopførelser samt ombygninger
forinden godkendes af fredningsnævnet.

Ab
AkT

Da nævnet ingen indvendinger har imod det fremsendte projekt,
godkendes det herved.
i~~ 0 12 11/3 -(;0 O 1.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

tt En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

t(

I
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 72/97

Den 2 7 / 11-19 97

Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
Slangealleen 2
4320 Lejre.

r"\r-" ,~ A __

\.;!t:i\Jt-'AH I
til orientering

REG.Hl c><6.1l 00

Vedr.: Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
beliggende Slangealleen 2, Lejre.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-3-97.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 18. juni 1997 har De ansøgt Roskilde Amt om
tilladelse til omlægning af arealernes drift, med henblik på
genskabelse af et græsnir.gsoverdrev. Ansøgninge~ vedrører op-
førelse af læskur , for eksempel med græs tag , beplantning,
herunder af hegn, anlæg af grusvej gennem stendige samt op-
rensning af vandhul som nærmere beskrevet i ansøgningen med
et kortbilag.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse aftt 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg Gods, har amtet
videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er blandt andet at bevare de værdifulde
kulturhistoriske landskabsmiljøer og sikre en rekreativ ud-
nyttelse.

I følge afgørelsen, der som påtaleberettigede angiver mini-
steriet for kulturelle anliggender og fredningsnævnet hver
for sig, er det efter de påtaleberettigedes nærmere godkeh-
delse tilladt at tage ejendommen eller dele deraf i brug" til
formål, der kan forenes med fredningens landskabsbevarende
hensigt.
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Fredningsnævnets påtaleret er som følge af senere lovændrin-
ger overgået til Roskilde Amt.

Da det påtænkte projekt ikke findes at stride mod fredningens
formål, tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, at projektet udføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
• ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede

er:

I
I
II
I,

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Ti lladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
• Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-

gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernhanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 1068
FS 77/97

Den 2 2 / O1- 9 8

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre. GENPART

til orientering
REG.NR O~ll. 00

Ejendom: Matr. nr. 9 ~ Lejre by, Allerslev
beliggende Slangealleen 2, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 1.t.m.fl. -003.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-3-97

8.1/28.11.97
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 25. november 1997 har De videresendt en anmod-
ning fra Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre om tilla-
delse til opførelse af mindre bygning (genanvendelse af for-
henværende butiksbygning) som madpakkehus 'og supplement til
planlagt madsted ved Videsøhus, idet ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 om fredning
af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne benyttes som
hidtil.

Det er således forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves
til ejendommens drift eller virksomheden på det til "Forhi-
storisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lej re" udlej ede areal
matr. nr. 9 c m.fl. Lejre by. Ved nyopførelser samt genopfø-
relse af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende pla-
cering og udseende forinden godkendes af fredningsnævnet.

Da fredningsnævnet ingen indvendinger har imod den påtænkte
placering og bygningens udseende, meddeler nævnet herved den
ønskede tilladelse.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og
væsentlig interesse i afgørelsen.

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
I I '
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
FS 17/98

Den 4. september 1998

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

GENPART
fil "I"'i",_", __ :-. ~
LII VI lvi Iltjl lilY

REG. NR. O~:ll. 00.

Vedr.: Cykelsti mellem Lejre og Gl. Lejre
Lejre kommunes j.nr.: 05-04.06P20-96/F9906.

.. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-1-98
8.1/230298

I skrivelse af 11. marts 1998 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti på
østsiden af Lejrevej og Orehøjvej.

I skrivelsen hedder det bl.a.:

"Der anmodes om dispensation fra bestemmelserne i "Lov om
naturbeskyttelse" til:.. - at udføre anlægsarbejde nærmere end 100 m fra "Lille Bro"

herunder at bygge en ny stibro over Ledreborg å.

- at udføre bro-, jord- og belægningsarbejder indenfor åbe-
skyttelseslinien.

- at udføre jord- og belægningsarbejder på matr. nr. 1 a
Ledreborg Hovedgård, Allerslev, som er omfattet af fred-
ningen af Ledreborg.

- at udføre jord- og belægningsarbejder på matr. nr. 5 a
Lejre By, Allerslev, som er omfattet af fredningen af
området omkring Gl. Lejre.

O.-ej.Sro\~ '\ 6-\ 'i,\ \ \:::,-DOa ~
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• På strækningen langs Lej revej vil det være
rydde en del af den eksisterende beplantning,
ikke udføres væsentlige terrænreguleringer.

nødvendigt at
men der skal

8tibroen over Ledreborg å påregnes udført som en ca. 2,40 m
bred bro i en let konstruktion, som skal bæres af landfæster
udført i beton.

Langs Orehøjvej bliver det nødvendigt at udføre en del jord-
arbejde primært afgravning.

På de vedlagte tværsnit kan den største afstand fra kørebane-
kant til skråningsstop måles til 8,80 m. Under forudsætning,

• at der kan opnås enighed med lodsej erne, ønskes overskuds-
jorden anvendt til forbedring af sidestøtten på vestsiden af
Lejrevej og Orehøjvej.

Mindre reguleringer af vejens længdeprofil og mindre vej for-
lægninger kan komme på tale."

Projektet berører arealer, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 om fredning af Ledre-
borg Gods, Fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1963 om
fredning af Vibevadgaard og Naturklagenævnets afgørelse af
12. juli 1995 om fredning af området omkring Gl. Lejre.

• Ledreborgfredningen og Vibevadgaardfredningens formål er en
opretholdelse af den hidtidige tilstand.

.
Formålet med Gl. Lej refredningen er at sikre det national-
historiske område omkring Gl. Lejre samt det åbne over-
drevsprægede landskab omkring Lejre Å og Kornerup Å med dets
kulturhistoriske, landskabelige, biologiske og rekreative
værdier.

Nævnet har foretaget besigtigelse.

For så vidt angår de påtænkte indgreb i Ledreborgfredningen
og Vibevadgaardfredningen findes disse, der er af begrænset
omfang, ikke at være i strid med fredningens formål.
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4t Gl. Lejrefredningen bestemmer, at der ikke må foretages ter-
rænændringer, og at nye veje kun kan anlægges med frednings-
nævnets godkendelse.

Under besigtigelsen drøftedes et alternativt forslag om pla-
cering af cykelstien vest for vej en, idet Odsherreds Stats-
skovdistrikt, Roskilde Museum og Skov- og Naturstyrelsen ikke
kan anbefale det påtænkte proj ekt, som ikke findes at tage
tilstrækkeligt hensyn til områdets landskabelige- og kultur-
historiske værdier.

Kommunen har fastholdt praj ektet, da placeringen vest for
vej en vil kræve opfyldning, hvorved omkostningerne vil øges

• betydeligt, hvortil kommer, at bundforholdene vil gøre en
sådan løsning problematisk. Endelig er det valgte projekt det
mest hensigtsmæssige trafiksikkerhedsmæssigt.

Fredningsnævnet finder enstemmigt, at en placering af cy-
kelstien i den østlige del af vejen må foretrækkes.

•

To af nævnets medlemmer - Peder Kjærsgaard og Egon Hansen -
der lægger afgørende vægt på, at der er et påtrængende behov
for cykelstien, finder ikke, at indgrebet har et sådant om-
fang, at det udelukker en dispensation. Under hensyn til at
en placering vest for vejen må antages at have såvel funde-
ringsmæssige som omkostningsmæssige konsekvenser, vil disse
medlemmer imødekomme_anmodningen.

Nævnets formand, der er enig med de to andre medlemmer i, at
der er et påtrængende behov for cykelstien, og at den bør
anlægges øst for vejen, er imidlertid af den opfattelse, at
den påtænkte placering øst for vej en, hvorved arealerne
især i den sydlige del af området, som er omfattet af Gl.
Lejrefredningen - berøres i en bredde på 3-8 meter, er et så
voldsomt indgreb i det fredede areal, at en tilladelse vil
stride mod fredningens formål, og at der som følge heraf ikke
er hjemmel til at meddele dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50 stk. 1. Han lægger herved også vægt på,
at anlægget af en cykelsti ikke har været berørt under den
nyligt afsluttede fredningssag.
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Efter stemmeflertallet meddeler nævnet herved den ønskede
tilladelse.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med §§ 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hiAsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge REb. HR. OQj,).1· 00

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

Telefon 56 65 10 68
FS 52/98

Den 1 9 OKT. 1998

~t:'1\ !n A n-ru~s\JrJ-\n I

til orientering

Modtaget:
Skov. nrr !\latu;stYrelsen.

? (; aKT. r99~

Ejendom: Matr. nr. 2 g Ledreborg Hovedgård, Kisserup
beliggende Gevninge Overdrev 8, Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr.: 01.03.04P21/9800474.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-6-98

-70-21-1-257-11-98
2g-1 8.1/14.9.98

I skrivelse af 10. september 1998 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til at
anvende bebyggelsen til helårsbolig.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledreborg gods har amtet
videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at arealernes tilstand ikke
ændres, således at de udelukkende benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. Det er ef-
ter de påtaleberettigedes (Ministeriet for kulturelle anlig-
gender og fredningsnævnet) nærmere godkendelse tilladt at ta-
ge ejendommen eller dele deraf i brug til formål, der kan
forenes med fredningens landskabsbevarende hensigt.

Det er oplyst, at der ikke foretages ydre ændringer af byg-
ningen, der er over 100 år og opført i bindingsværk med strå-
tag, og som tidligere har været anvendt som skovfogedbolig.
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Fredningsnævnet har for sit vedkommende ingen indvendinger
__ imod, at ejendommens status ændres fra fritidshus til hel-

årshus, hvorfor den ønskede tilladelse herved meddeles.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

I

l
~
l

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

Med venlig hilsen

(&I{ ,.Uelu l
TO~ Nlelsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 7/99
Den 25. marts 1999

Søren Nayberg &
Helle Sørensen
Lejrevej 2
4320 Lejre

o &r17- .00

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 13 b Allerslev by, Allerslev
beliggende Lejrevej 2, Lejre

.. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-2-99
8.1/16.2.99 13b-1

I skrivelse af 10. februar 1999 har De som ejere af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnet s tilladelse til ned- -
rivning af eksisterende dobbeltcarport med udhus samt op-
førelse af ny bygning.

..
Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger, at
den nye bygning, der har udnyttet tagetage, har et grundareal
på 102 m2• Beboelsen på ejendommen er på 67 m2• Den eksiste-
rende carport med udhus, der skal nedrives, er på 56 m2 •

Huset opføres langs vej en med en bræddebeklædning, der be-
handles med trætjære magen til beboelseshusets gavltrekan-
ter. Taget skal belægges med brugt vingetegl. Vinduerne, der
er sprossevinduer, bliver hvide-og dørene grønne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv~ets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige og kultur-
historiske værdier i området.
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I følge afgøreIsens § 1 pkt. g, skal tegninger udvisende hu-
_ sene s placering og udseende ved nyopførelser af enhver art

samt genopførelse eller ombygning forinden forevises fred-
ningsnævnet.

Da nævnet ingen bemærkninger har til det fremsendte materia-
le, godkendes det ansøgte herved.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den da9' afgørelsen er meddelt, kla-
.. ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede

er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende Ise til Naturklage-
nævnet.

.. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet .
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

TQMjjj{1iJ.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

iVlodtaget ~
SkO\!- og ~aturstyre!SøD

" ~),m~:~~:J~ Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 1412001
Den 6. juni 2001

Ledreborg Godskontor
Att.: John Munro
Box 31
4320 Lejre GE~JPART

til orientering

Ejendom matr. nr. 1 a m.fl. Skullerupholm Hovedgård, Kisserup
beliggende Skullerupholm, Skullerupvej, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-4-01

8.1 21.03.01

I skrivelse af 14. marts 2001 har De på vegne af Ledreborg
Gods ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere et
kornlager ved Skullerupholm.

De har anført, at lageret, der skal bestå af 4 kornsiloer, er
yderst nødvendigt for driften og opbevaringen af korn, idet
den eksisterende lade er forældet. Siloerne vil være 11 meter
høje som den eksisterende lade og 11 meter i diameter. De på-
tænkes opført 30 meter vest for den nuværende lade.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre, at de fredede
tes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs-,
parkarealer.

arealer benyt-
skovbrugs- og

Ifølge afgørelsen er det forbudt at opføre bygninger, som ik-
ke kræves af ejendommens drift. Ved nyopførelse af enhver art
skal tegninger udvisende bygningernes placering og udvisende
forinden opførelsen godken~es af fredningsnævnet.
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Under en besigtigelse har De afleveret materiale, der viser,
hvorledes proj ektet påtænkes udført, og hvorledes siloerne
vil syne. Det er tanken foran siloerne at plante en række
stabile danske træer, for eksempel popler, pil og el, og ind-
til træerne er vokset op at afskærme med en hurtigvoksende
beplantning.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at siloerne er nødven-
dige for ejendommens drift, og da nævnet ingen indvendinger
har imod placering og udseende, godkender nævnet herved det
ansøgte, idet det dog henstiller, at De, såvidt det er mu-
ligt, placerer siloerne nærmere den eksisterende lade.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,
sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet .

•
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Hvalsø v/Tove
Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø &
Filip Lund, Skovager 6, 4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Klaus Engberg, Mosevej 16, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Teknisk Forvaltning, Postboks 72, Mølle-
bjergvej 4, 4330 Hvalsø.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 612001
Den 04/10-2001

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 b Lejre by, Allerslev
beliggende Orehøjvej 10, Gl. Lejre, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 02.02-01P25-00/8.b.-004
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.:
8-70-51-8-261-2-01 - 8.1/1.2.01

I skrivelse af 25. januar 2001 har De for ejeren af
den ovennævnte ej endom ansøgt om fredningsnævnets
godkendelse af en pavillonbygning opført på ejen-
dommen. Pavillonen har et grundareal på 9,5 m2• Den
er sekskanbet og opført i træ med sadeltag af strå.
Højden fra terræn til tagryg er 3,85 m, og bygnin-
gen er sortmalet . Den har en afstand til beboel-
sesbygningen på ca. 30 m.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Led-
reborg Gods.

Fredningens formål er at bevare tilstanden således,
at arealerne benyttes som hidtil, fortrinsvis som
landbrug, skovbrugs- og parkarealer.

- w......
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Ifølge kendelsen er det navnligt forbudt at an-
bringe boder, skure eller andre indretninger, som
kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. Ved
nyopførelser af enhver art samt genopførelse eller
ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger
udvisende husenes placering forinden godkendes af
fredningsnævnet.

Roskilde Amt har udtalt, at pavillonen er opført på
kanten af skråningen ned til Lejre Å og ligger 10-

_ 15 m østligere end den øvrige landsbybebyggelse
langs Orehøjvej. Efter amtets opfattelse virker
bygningen derfor meget dominerende og uheldig i
landskabet. Amtet har derimod ingen indvending i-
mod, at den opføres med en mere tilbagetrukket pla-
cering i maksimal t 10 m' s afstand fra beboelses-
bygningen.

Ejeren har under besigtigelsen erklæret ikke at øn-
ske bygningen placeret et andet sted på grunden.

Fredningsnævnet deler amtets opfattelse og den fo-
retagne placering kan derfor ikke accepteres. Næv-
net ville derimod ikke have indvendinger imod en
placering som foreslået af amtet.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørel sen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-

Side 2/3
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ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lej-
re v/Erik Hansen, Gammel Landevej 27, Kornerup,
4000 Roskilde.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Ketil Petersen, Byvejen 18 C, Osted, 4000 Roskilde.
Else Sørensen, Orehøjvej 10, Gl. Lejre, 4320 Lejre.
Anne Marie & John Andersen, Orehøjvej 8 B, Gl. Lej-
re, 4320 Lejre.

Side 3/3
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REG. NR. 08 2. t: .00

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 47/2001
Den 06/11-2001

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Gl. Landevej 32, Kornerup, Roskilde.
Lejre kommunes j.nr.: 05.14.00P25-01/40.-026.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.:
8-70-51-8-261-7-01 - 8.1/18.9.01

I skrivelse af 12. september 2001 har De for ejeren
af den ovennævnte ejendom ansøgt om tilladelse til
på ovennævnte ejendom at opføre en selvstændig byg-
ning på 72 m2, der ønskes indrettet til hobbyrum og
udhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedr. fredning af Ledreborg
gods.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden ikke
ændres, og at arealerne udelukkende benyttes som
hidtil.

Det er ifølge § 1 navnlig forbudt at opføre byg-
ninger, som ikke kræves af ejendommens drift, og
anbringe boder, skure og andre indretninger, som
kan virke misprydende . Ved nyopførelse af enhver
art skal husenes placering og udseende forinden



\
gOdkendes af fredningsnævnet.

Roskilde Amt har bl.a. udtalt, "at matr. nr. 40
'<

Kornerup by, Kornerup er en lang smal grund, der
ligger mellem Gl. Landevej i Kornerup Landsby mod
nord og marker mod syd. Markerne mod syd ligger ca.
2,5 m høj ere end matr. nr. 40. I skellet mellem
grunden og markerne er der en stejl skråning, hvor
der-er plantet et læbælte af træer/buske.

Beboelsesbygningen på ejendommen ligger ud til Gl.e Landevej i tilknytning til andre beboelsesbygnin-
ger, som udgør en del af landsbyen Kornerup.

•

Udhuset ønskes opført langs Gl. Landevej i til-
knytning til beboelsesbygningen på ej endommen og
den øvrige del af bebyggel sen i landsbyen. Huset
opføres i samme stil som beboelsesbygningen.

Udhuset vil efter Teknisk Forvaltning vurdering
fremtræde som en del af landbybebyggelsen, og det
vil kun være synligt fra vejen på grund af terræn-
springet/læbæl tet mellem grunden og markerne mod

syd" .

\v Fredningsnævnet er under hensyn til udtalelsJ1 af
den opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader der-
for, idet nævnet ingen indvendinger har imod pla-
ceringen og udseendet, i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri

gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,

4t stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Side 2/4
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgø-
relsen. Klageberettigede er:

.Z\.drGssatenfor afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

Side 3/4

=-



00827.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00827.00

Dispensationer i perioden: 26-09-2002 - 30-10-2006



I."I
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 76/2002
Den 26/09-2002

Landinspektør
Godik Godiksen
8testrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup

GENPART
til orientering

e,
Vedr.: Arealoverførsel fra matr. nr. 8 b Lejre by,
Allerslev (Orehøjvej lO, Lejre) til matr. nr. 18 c
Lejre by, Allerslev (Orehøjvej 8 B, Lejre).
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-01 - 8.1/31.7.02.

I skrivelse af 26. juli 2002 har De forespurgt
fredningsnævnet om en arealoverførsel af 578 m2 fra
matr. nr. 8 b Lejre by, Allerslev til matr. nr. 18
c smst. kræver fredningsnævnets godkendelse. Det er
oplyst, at det overførte areal er et haveareal,
som fortsat skal anvendes til have.

Matr. nr. 8 b Lej re by, Allerslev er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 om
fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at sikre, at de fredede area-
ler benyttes som hidtil.

Ifølge afgørelsens § 1 f er det forbudt at udstykke
de under fredningen inddragne matrikelnumre eller
dele deraf uden tilladelse fra fredningsnævnet.



Under hensyn til at arealet skal benyttes som hid-
til, tillader nævnet herved den påtænkte areal-
overførsel.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

Haraldsgade 53, 2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lej-
re v/Erik Hansen, Gammel Landevej 27, Kornerup,
4000 Roskilde.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Lejre kommune, Teknisk Forvaltning, Lejrevej 15,
4320 Lejre.
Else Sørensen, Sidinge Fjordvej 5, 4560 Vig.
John & Anne Marie Holm Andersen, Orehøjvej 8 b,
4320 Lejre.
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Modtaget I

Sl<ov- og Natur"tyrcb~"

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

10/2004
2. marts 2004

Kaj Nyvang Nielsen
Høkerstræde 6, Veddelev
4000 Roskilde

GENPART'
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 a Ledreborg Hovedgård, Aller-
slev - Skyttehuset -
beliggende Ledreborg Alle 2 K.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-04 - 22.1/5.2.04

" I

l I skrivelse af 2. februar 2004 har De for Ledreborg
Gods i forbindelse med renovering af Skyttehuset
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre
2 småhuse i stedet for to eksisterende udhuse.

Småhusene ønskes opført i træ og beklædes udvendig
med semi-bindingsværk og stråtag. De vil fremstå

.. som de nuværende bygninger hver på 3,0 x 3,26 meter
og med en højde på 2,50 meter. Husene vil blive
placeret på stolpe-fundament og med udvendig afdæk-
ning med eternitplader, som derefter dækkes af
marksten.

Husene vil blive placeret få meter nord for de ek-
sisterende huse, som nedrives.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledre-
borg gods.

'2..\\/3-0005"
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Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på a-
realerne ikke ændres.

Ifølge afgørelsen er det forbudt at opføre bygnin-
ger, som lkke kræves af ejendommens drift, eller
anbringe boder, skure eller andre indretninger, som
kan virke misprydende.

Ved nyopførelse af enhver art samt genopførelse el-
ler ombygning af eksisterende bygninger skal teg-
ninger udvisende husenes placering og udseende for-
inden godkendes af fredningsnævnet .

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål, og da næv-
net ingen indvendinger har imod bygningernes place-
ring og udseende, meddeler nævnet herved den øn-
skede godkendelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

An opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget

klagen fra fredningsnævnet. Na turklagenævnet vil

ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret

er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-

des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

566510 68
56656496

17/2004
8. marts 2004

Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
Slangealleen 2
4320 Lejre

GENPART'
til orientering

Ejendom: Matr. nre. 9 c og 21 b Lejre by, Allerslev
beliggende
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-1-04

I skrivelse af 27. november 2003 har De ansøgt Ros-
kilde Amt om støtte til etablering af en gangbro
over Langesø samt oprensning af en gammel opfyld-
ning og delvis rørlægning af Langesøs smalleste
sted.

Broen ønskes etableret ved foden af morænebakken
lige vest for forsøgscenterets jernalderlandsby.
Broen vil halvere vejen til centerets uroksefold og

• overdrevsområde , den vil gøre disse områder let
tilgængelige for familier med klapvogne og ældre/
andre med begrænset aktionsradius.

Planker og lægter til broen udføres i lærketræ på
pinj epæle, og broen udstyres med et ensidigt ge-
lænder. Den samlede længde af broen, der vil slå et
knæk ude over rørsumpen, bliver ca. 30 meter.

Etablering af en bro muliggør en oprensning af en
gammel opfyldning og delvis rørlægning af Langesøs
smalleste sted, således at der sikres fri vandgen-
nemstrømning.

12..11/;-0005
10



Da arealet er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Led-
reborg gods, har Roskilde Amt videresendt ansøgnin-
gen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at arealernes til-
stand ikke ændres.

Det er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves
af ejendommens drift eller virksomheden på det til
"Forhistorisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre" ud-

.. lejede areal, eller anbringe boder, skure eller an-
dre indretninger, som kan virke misprydende, og at
ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller
opfyldning, at foretage opfyldning af vandløb og
opfyldning eller tørlægning af søer.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at etableringen
af broen er et led i forsøgscentret s formidling af
området og vil øge tilgængeligheden til området. Da
broen ikke vil virke skæmmende i landskabet, findes
etableringen ikke at stride mod fredningens for-
mål, og da oprensningen vil forbedre de eksi-
sterende forhold, meddeler nævnet herved i medfør

• af nat::urbeskytt::elseslovens§ 50, stk. 1, den øn-
skede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen,
har søgt om dispensation),

(det vil sige den, der
offentlige myndigheder,
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Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

.. bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

~f.f~(~~
A. Ljfnefa t rom

Side 3/4
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RE\Jt~eti(J ~ ;2 7.
Skov. og Natul'sty,l'elsen

r; ".j ,Ii; 1 I.lm~

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

65/2004
12. juli 2004

Silvia og John Munro
Ledreborg Slot
Ledreborg Alle 2 D
4320 Lejre

GENPART'
til orientering

Vedr.: Genskabelse og fornyelse af barokanlægget
beliggende i Ledreborg slotshave.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-4-04 - 22.1/12.5.04
Hasserisgaard Ingeniørkontors j.nr. 03204

I skrivelse af 11. maj 2004 har Hasserisgaard Inge-
niørkontor på Deres vegne ansøgt Roskilde Amt om
tilladelse til genskabelse og fornyelse af barok-
anlægget i Ledreborg slotshave.

Det fremgår af ansøgningen, at åen, som løber gen-
nem parken, skal reguleres i profil og bredde, og
at det sa~me gælder spej lbassinet. Åens og spej 1-
bassinets brinker er stærkt eroderet, og der skal
ske en indsnævring på 3-4 m og brinkerne kantes med
granitfliser og stålprofiler.

Plateauet langs åløbet reguleres dels ved afgrav-
ning og dels ved påfyldning. De eksisterende dræn i
plateauet skal renoveres og udløb flyttes fra ålø-
bets brinker ved rørlægning til åens løb nedenfor
haven.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • , 21\I":::, - ~~:,) S
Akt. nr. 1'"2... ............ 8l\.

00

.'
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Vand fra eksisterende boring skal føres i rør op på
barokhavens øverste plateau og løbe med l åbne gra-
nitkaskader og ende via et springvand i åen. Havens
skrænter mod nord og syd vil blive forsynet med
tværgående drænsystemer og/eller åbne vandrender.

Herudover foretages en række tiltag i selve åen,
bl. a. etablering af sandfang, åletrappe , armering
af bunden med betonsten, rørforbindelser fra øvre
åløb til de to tværgående spejlbassiner m.v.

Da slotshaven er omfattet
kendelse af 6. juli 1973
Ledreborg gods, har amtet
fredningsnævnet.

af Overfredningsnævnets
vedrørende fredning af
videresendt sagen til

•
Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på a-
realerne ikke ændres, således at de udelukkende be-
nyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skov-
brugs- og parkarealer.

Ifølge kendelsen er det navnlig forbudt at ændre
det naturlige jordsmon ved afgravning eller op-
fyldning, at foretage opfyldning af vandløb og op-

• fyldning eller tørlægning af søer.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
vil forhøje parkens rekreative værdi, og at det ik-
ke er i strid med fredningens formål. Frednings-
nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyt -
telseslovens § 50, stk. l, at det påtænkte arbejde
gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

•
Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Side 2/4



, ">
Side 3/4

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forening-
er og lignende r som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

..'
En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-

.. ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klager at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ik-

ke påbegynde behandlingen af klagenr før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

-I

.. Gebyret tilbagebetalesr hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes r før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet .

•

http://www.nkn.dk
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

•
Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 .
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.

Haraldsgade 53, 2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lej--.. re v/Erik Hansen, Gammel Landevej 27, Kornerup,
4000 Roskilde.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Henning K. Jensen, Baunehøj 64, Osted, 4000 Ros-
kilde.
Lejre kommune, Teknisk Forvaltning, Lejrevej 15,
4320 Lejre.
Hasserisgaard Ingeniørkontor , Bygaden 28 A, 9000
Aalborg.
Schønherr Landskab, Gammel Munkegade 6 E, 8000 År-• hus C.

I
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Modtaget$,
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FREDNINGSNÆVNET Telefon 56651068
FOR ROSKILDE AMT Fax 56656496
Dommerkontoret iKøge FS 43/2004
Jernbanegade 7,4600 Køge St=r; _ Den 14.juli 2004

~~~~~~ - K~~m~~~j øforvaltni::'/L.YlVJJ:1.' LlJ0 .
Møllebjergvej 4 4

4330 Hvalsø

G-'\E"N 'if-"AF'\'T',I...., "i,',I I·· ~j ,

til orienter~ng

Ejendom: Matr. nr. l ak Skullerupholm Hgd., Kisse-
rup
beliggende Skullerupvej 34, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 034-0001ak
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-05 - 22.1/020404

De har ved brev af l. april 2004 anmodet Roskilde
Amt om at vurdere, om matr. nr. l ak Skullerupholm
Hovedgård, Kisserup måtte være omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 om fred-
ning af Ledreborg gods, idet der er uoverensstem-
melse imellem kendeIsens tekst og fredningskortet.

Det er oplyst, at der i 1964 blev etableret en
transformerstation på ejendommen, og at der i 1965
blev tinglyst skøde til Nordsjællands Elektrici-
tets- og Sporvejsselskab A/S (senere NESA) på area-
let, der efter frastykning havde selvstændigt ma-
trikelnummer.

Fredningssagen omfattede ifølge kendelsen kun 2
lodsejere, nemlig Ledreborg Gods og en privat lods-
ejer. Nesa er ikke nævnt som part i fredningen. Det

Skov-ogNaturstyrelsen_
J.nr. SN 2001- /LI t(:,-~S
Akt.nr. l ~ "' ~
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omhandlede matr. nr. er heller ikke nævnt l ken-
delsen, og der er ikke sket tinglysning af en fred-
ning på ejendommen. Matrikelnumret er ikke angivet
på fredningskortet, men det område, hvorpå det lig-
ger, er medtaget på det.

Da kendelsen ikke nævner det pågældende matr. nr.,
og da lodsejerne ikke har været indkaldt som part i
sagen, er det fredningsnævnets opfattelse, at area-
let ikke er omfattet af fredningen, og at der såle-
des er tale om en fej l på kortet, når arealet er
medtaget på dette.

Med venli~ hilsen/L~{t.Le~4t.-
Linda Lauritsen

Side 2/3
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

58/2004
17. august 2004

Mogens Freundt
Skullerupvej 28
4330 Hvalsø

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. l aa Skullerupholm Hovedgård,
Kisserup
beliggende Skullerupvej 28, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 034-0001aa
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-7-04 - 22.1/280504

I skrivelse af 26. maj 2004 har Hvalsø kommune til
fredningsnævnet videresendt Deres ansøgning om til-
ladelse til opførelse af en udestue på ca. 23 m2 på
ovennævnte ejendom .

• Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 6; juli 1973 vedrø-
rende fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne ude-
lukkende benyttes som hidtil.

Ifølge afgørelsen skal placering og udformning ved
nyopførelsen af enhver art samt genopførelse eller
ombygning forinden godkendes af fredningsnævnet.

•
Da udestuen ikke vil forrykke landskabsbilledet har
fredningsnævnet ingen indvendinger imod det ansøg-
te. Nævnet tillader derfor den påtænkte udestue.

20C' \- )2\ \ I~-=,·=us
lj

lEG. Nl ()8'2 7.()C/
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets be-

handling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr

på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende

Dem en opkrævning på gebyr e t . Na turklagenævne t vil

tt ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret

er modtaget. Vejledning om geby~ordningen kan fin-

des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Side 2/4
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 77/2004
Den 29. september 2004

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre

Ejendom: Matr. nr. 11 b Hulegård by, Allerslev
beliggende Kisserupvej 14, Allerslev, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 11.b-02
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-9-04 - 22.1/29.7.04

I skrivelse af 29. juli 2004 har De videresendt en
ansøgning fra arkitekt Svend Lindbæk om tilladelse
til opførelse af en tilbygning til bestående enfa-
miliehus.

Den nuværende beboelsesbygning er på 87 m2 i grund-
plan.

Tilbygningen er på 50 m2 i grundplan, og den e-
tableres vinkelret på den eksisterende bolig. Der
ønskes endvidere opført en glasgang/udestue på 20
m2 mellem den eksisterende bolig og tilbygningen.
Efter tilbygning udgør det bebyggede areal 167 m2•

Det eksisterende baghus, som anvendes til beboelse,
nedrives.

Ejendommen er
delse af 6.
Gods.

omfattet af Overfredningsnævnets ken-
juli 1973 om fredning af Ledreborg

_.



Fredningens formål er at sikrel at arealerne ude-
lukkende benyttes som hidtil.

Ved nyopførelser af enhver art samt genopførelse
eller ombygning af eksisterende bygninger skal i-
følge kendelsens § 1 g tegninger udvisende husenes
placering og udseende forinden godkendes af fred-
ningsnævnet.

Da fredningsnævnet ingen indvendinger har imod de
påtænkte byggeris placering og udseende 1 godkender

.. nævnet herved det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 781

stk. 31 sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsenl (det vil sige denl der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder 1

.. Danmarks Naturfredningsforening og lokale forening-
er og lignende, som haT en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klagel at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen 1 før gebyret er

Side 2/4
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modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig-klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

Side 3/4

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

115/2004
1. marts 2005

A. H. Petersen
Skovridergården
Lindenborgvej 163
4060 Kr. Såby.

nc' ti j~ 'ff( ~ •• -
C ".6l'iRrE1;~

,

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 1 a Skullerupholm Hgd., Kisserup
beliggende på markvejen indtil Bæsted Skov.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-04 - 22.1/17.09.04

I skrivelse af 8. september 2004 har De for Silvia
Munro ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til at bi-
beholde en tilplantning på ovennævnte ejendom. Det
drejer sig om et 6 rækket læhegn/vildremise, der er
ca. 300 m langt og ca. 10 m bredt.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
• kendelse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af

Ledreborg gods, har amtet videre sendt ansøgningen
til fredningsnævnet.

formål er at sikre, at arealerne an-
som landbrugs -,

Fredningens
vendes som hidtil, fortrinsvis
skovbrugs- og parkarealer.

Ifølge afgørelsen er det navnlig forbudt at fore-
tage beplantninger udover eksisterende beplantning,
park eller have.

De har anført, at formålet med plantningen er at e-
tablere en vildtkorridor og forbedre biotopen, ikke



\
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•
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at etablere en høj beplantning. Der er tale om
landbrugsjord, der er udtaget som brak, og plant-
ningen er foretaget med de ifølge non-food reglerne
tilladte arter.

I fredningen anføres det, at den flade moræneslette
omkring Køge Bugt er dannet i slutningen af istiden
i forbindelse med isens tilbagetrækning, medens der
sandsynligvis er efterladt store dødisområder i eg-
nen omkring Ledreborg, Hvalsø, Særløse og Skj old-
næsholm, som er årsag til det stærkt kuperede land-
skab. Vedrørende det område, hvor tilplantningen er
sket, er det videre anført, at isen i dette område
har afspærret smeltevandet, så der opstod et issø-
bassin, på hvis bund - der blevaflejret et tykt
lag stenfri t ler. Selvom der er udvundet store
mængder ler fremstår sletten som en stor plan fla-
de, der ved sin kontrastvirkning fremhæver de om-
kringliggende dødisområder.

Beplantningen er foretaget i strid med fredningens
formål. Sletten udgør et unikt og sjældent land-
skab, og da beplantningen er sket midt på denne, er
der efter nævnets opfattelse ikke grundlag for at
give den ønskede dispensation .

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,tt Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-

Side 2/4
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ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.

Me~ venlig hilsen

i~:(" Lc~=Jv.-
/ Linda Lauri tsen

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerl{ontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

4112005
13. juli 2005

Le j re Kornmune
Byg, Plan og Miljø
Lejrevej 15
4320 Lejre

Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Gammel Landevej 32, Kornerup
Lejre kommunes j. nr.: 02.00.08P21-04/40.-026
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-7-01 - 22.1/25.05.05.

I skrivelse af 3. maj 2005 har De videresendt en
ansøgning om godkendelse af en delvist opført gara-
ge på ca. 62 m2 på ovennævnte ejendom. på ejendom-
men er i forvejen en garage på ca. 35 m2, således
at garage og carport samlet vil dække et areal på
ca. 96,5 m2 •

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 om fredning af Ledreborg
gods.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden ikke
ændres, og at arealerne udelukkende benyttes som
hidtil.

Det er ifølge kendelsen navnlig forbudt at opføre
bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift, og
anbringe boder, skure og andre indretninger, som
kan virke misprydende . Ved nyopførelse af enhver

.. art skal husenes placering og udseende forinden
\~

godkendes af fredningsnævnet.
Sk~v~ og Na.t-:lTI.:rCYI'eis eril
J,nr, SN 2001 ~ 12/ l/J -Ooos
Ak; nr. lt:t .--', Bi/,
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• Det er fredningsnævnets opfattelse, at der er tale
om en landskabelig uheldig bygning, der lukker for
udsynet til det omgivende landskab og ikke harmo-
nerer med det øvrige byggeri på ejendommen. Under
hensyn hertil finder nævnet ikke grundlag for at
meddele den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-tt resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Side 2/4
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• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Med venli% hilsen

/k-- Lc~
Linda Lauritsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

75/2005
08/11-2005

Ledreborg Palace Golf A/S
Att.: Michael Bengtsen
Ledreborg Alle 2 A
4320 Lejre

S CAN"NE T

• Ejendom: Matr. nr. 1 a Ledreborg Hgd., Allerslev
beliggende Ledreborg Alle 2 A, Lejre.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-04 - 22.1/15.08.05

Ved skrivelse af 6. september 2005 har Roskilde Amt
videresendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til
etablering af en golfbane på Ledreborg Gods' area-
ler til fredningsnævnet.

• Golfbanen anlægges som en 18 hullers bane med træ-
ningsfaciliteter. Golfbaneområdet udgør i alt 120
ha, hvoraf ca. 55 ha udgøres af egentlig golfbane-
anlæg, og de resterende 65 ha skal henligge som na-
turområder, eksempelvis som overdrev.

Der ønskes opført en 8 m lang og 4 m bred service-
og toiletbygning. Højden til tagryg vil blive 4,1 m
og facadehøjde 2,5 m. Bygningens vægge beklædes med
træ, der males i jordfarver, mens taget enten skal
være beklædt med græs eller med tegl.

Ejendommen er
delse af 6.
gods.

omfattet af Overfredningsnævnets ken-
juli 1973 om fredning af Ledreborg



• Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke
ændres, og således, at de udelukkende skal benyttes
som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og
parkarealer. Dog skal en eventuel overgang fra
landbrug til frilandsgartneri eller lignende være
tilladt, ligesom det efter de påtaleberettigedes
nærmere godkendelse skal være tilladt at tage dele
af ejendommen i brug til formål, der kan forenes
med fredningens landskabsbevarende hensigt såsom
golf, dyrepark, rideskole eller lignende.

• Det er navnlig forbudt at anbringe boder, skure el-
ler andre indretninger, som kan virke misprydende,
eller ændre det naturlige jordsmon ved afgravning
eller opfyldning og foretage opfyldning af vandløb
og opfyldning eller tørlægning af søer.

Ved nyopførelser af enhver art skal tegninger udvi-
sende husenes placering og udseende forinden god-
kendes af Fredningsnævnet.

Ifølge kendelsen skal der være adgang til de under
godset hørende skovarealer for almenheden efter de
for almenhedens færdsel i statsskove for tiden gæl-

• dende regler, dog at almenhedens adgang begrænses
til eksisterende og fremtidige veje og stier.

Det skal være almenheden tilladt at færdes til fods
og på cykel uden hjælpemotor ad de på godset lig-
gende befæstede veje og stier.

Skove og landbrugsarealer uden for vej e og stier
skal også være åbne for vintersport såsom kælkning
og skiløb, for så vidt det kan ske uden skade for
ejendommens drift. Skøjteløb på søer skal være til-
ladt.

Side 2/6



• Lejre kommune har udarbejdet en lokalplan/ hvis
formål er at tillade/ at der anlægges et golfbane-
anlæg samt klubhus/ træningsfaciliteter/ parkering
etc. på Ledreborg Gods/ herunder at fastlægge ret-
ningslinier for udformningen af anlægget.

Roskilde Amt har efter en anmeldelse den 22. april
2005 om/ at der foregik gravearbejde på godsets a-
realer, samme dag besigtiget disse og konstateret/
at gravearbejdet var i fuld gang uden, at der fore-
lå tilladelse fra fredningsnævnet/ der ifølge ken-

.. delsen er påtaleberettiget.

I forbindelse med arbejdet har Roskilde Museum i-
gangsat arkæologiske forundersøgelser i den tro/ at
de nødvendige tilladelser var indhentet. Da museet
havde anlagt 27 søgegrøfter på en længde mellem 12
og 38 m med en bredde på 1/8 m/ har det nu ansøgt
om godkendelse heraf.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse I hvor-
under De oplyste/ at de største niveauændringer
ville blive på +/- O/S m.

.. Fredningsnævnet skal udtale:

Da gravearbejdet var påbegyndt uden forudgående
tilladelse fra fredningsnævnet, der derved er ble-
vet afskåret fra at vurdere projektet ud fra de ek-
sisterende forhold, skal nævnet herved udtale sin
skarpeste misbilligelse i den anledning.

Fredningen af Ledreborg Gods omfatter ca. 1800 ha,
hvoraf ca. 975 ha drives som skovbrug og ca. 780 ha
som landbrug.

Naturområdet på de ca. 65 ha udgør efter nævnets
opfattelse en naturlig del af golfbanearealet og må
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derfor inddrages i vurderingen af, om proj ektet,
der vedrører 120 ha, holder sig inden for de ram-
mer, der har været forudset af Overfredningsnævnet,
da man tillod etableringen af en golfbane.

Det er nævnets opfattelse, at projektet ændrer
landskabets karakter væsentligt. Uanset at der er
tale om et uforholdsmæssigt stort arealforbrug,
godkender nævnet dog efter omstændighederne projek-
tet, såfremt ændringer af niveauet bliver højst +/-
0,5 m, og såfremt der ikke foretages terrænæn-
dringer inden for 100 m fra fortidsminder, ligesom
beskyttede diger og eksisterende beskyttede natur-
typer skal bevares.

Det præciseres, at der på befæstede stier og veje
ifølge fredningskendelsen er adgang til fods og på
cykel, og at godsets arealer også uden for veje og
stier er åbne for vintersport såsom kælkning og
skiløb, for såvidt det kan ske uden skade for ejen-
dommens drift.

Tilladelsen omfatter også service- og toiletbyg-
ningen og museets ansøgning.

Afgørelsen er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
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afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

• modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Arbejdet må ikke fortsættes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

L~(L~
Linda Lauritsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
.Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 6S 10 68
Fax 56 6S 64 96
FS 105/2005
Den 23/1-2006

Kaj Nyvang Nilsen
Høkerstræde 6, Veddelev
4000 Roskilde.

Ejendom: Matr. nr. 1 a Ledreborg Hovedgård, Aller-
slev - Skyttehuset -

.. beliggende Ledreborg Alle 2 K.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-04 - 22.1/17.06.05

Den 2. marts 2004 meddelte fredningsnævnet tilla-
delse til opførelse af to småhuse i stedet for to
eksisterende udhuse ved Skyttehuset på Ledreborg
Gods.

Den 17. juni 2005 har De i skrivelse til Roskilde
Amt meddelt, at der i stedet var blevet opført to
mindre færdighuse fra Roskilde Tekniske Skole. Dis-
se huse er ikke i overensstemmelse med proj ektets
ide, idet de nærmest fremstår som "pyntede koloni-
havehuse ". Der er blevet sat en vinkel på husene,
således at disse fremtræder som minikopier af selve
Skytte-huset. Med semibindingsværk-beklædning og
(senere) stråtag vil husene fremstå som værende op-
ført samtidig med hovedbygningen. Ved skrivelsen
har De anmodet om accept af den skete afvigelse fra
det oprindelige projekt.

•
Amtet har videresendt sagen til fredningsnævnet, da
ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 vedrørende fredning af Ledre-
borg gods, der har til formål at sikre, at til-
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standen på arealerne ikke ændres.

Ifølge afgørelsen skal tegninger udvisende place-
ring og udseende ved nyopførelse af enhver art god-
kendec ~f fredningsnævnet.

Da fredningsnævnet ingen indvendinger har imod den
skete ændring, meddeler nævnet herved den ønskede
godkendelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftl igt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.

Haraldsgade 53, 2100

tt Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lej-
re v/Erik Hansen, Gammel Landevej 27, Kornerup,
4000 Roskilde.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Henning K. Jensen, Baunehøj 64, Osted, 4000 Ros-
kilde.
Lejre kommune, Teknisk Forvaltning, Lejrevej 15,
4320 Lejre .

., Silvia Munro, Ledreborg Alle 2, 4320 Lejre.
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FREDNINGSNÆVNET
!<'OR ROSKILDE AMT
Dommerlmntoret iKøge
.Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

29/2006
7. juni 2006

Ledreborg Palace Golf Als
Att.: Michael Bengtsen
Ledreborg Alle 2 A
4320 Lejre

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

- B JUNI 2006

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr.1 a Ledreborg Hgd., Allerslev
beliggende Ledreborg Alle 2 A, Lejre.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-2-04 - 22.1/28-02.06

I skrivelse af 5. maj 2006 har Roskilde Amt vide-
resendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til
opførelse af et klubhus og et maskinhus i tilknyt-
ning til den golfbane på ovennævnte arealer, som
fredningsnævnet meddelte tilladelse til ved skri-

.. velse af 8. november 2005.

Klubhuset ønskes opført i røde sten med fundament
af kampesten og rødt tegltag.

Bygningen har et bygningsareal på 320 kvm. og et
brutto etageareal på 793 kvm. og bygningshøjden er
10,5 m til tagryg. Den opføres i to etager samt
delvis kælder. I kælderen indrettes teknikruffi,om-
klædning samt toiletter. Stueplanet indrettes som
reception, kontor, golfshop, køkken og restaurant.
Første sal anvendes til mødelokale, kontor etc.



• Maskinhallen opføres i røde trapezplader med kant-
ning l gavle og mod tag. Tagbelægning udføres i
sort/mørkegrå bølgeeternit.

Bygningcar2alet med en bygniIlgshøjde på 8,5 m til
tagryg er 860 kvm. Ca. 100 kvm. amvendes til lager,
ca. 60 kvm. indrettes som mandskabsrum/omklædning
og bad/toilet. De resterende ca. 700 kvm. skal an-
vendes som maskinhal.

Et nedbrændt fasaneri ønskes genopført. Det samlede
antal parkeringspladser er placeret dels vest og
syd for klubhuset og syd for den kommende fasaneri-
bygning . Klubhuset placeres, hvor den gamle stak-
lade, der nedrives, har ligget, og maskinhallen
placeres øst for eksisterende staldbygning inde i
eksisterende haveområde.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 om fredning af Ledreborg
Gods.

Fredningen har til formål at sikre, at arealerne
udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som

.. landbrugs- skovbrugs- og parkarealer. Det er efter
de påtaleberettigedes nærmere godkendelse tilladt
at tage dele af ejendommen i brug til formål, der
kan forenes med fredningens landskabsbevarende hen-
sigt såsom golf m.v.

Det er forbudt at opføre bygninger, der ikke kræves
til ejendommens drift. Ved nyopførelse af enhver
art skal tegninger udvise bygningernes placering og
udseende forinden godkendelse af fredningsnævnet.
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Det er fredningsnævnets opfattelse, at etableringen
af klubhus og parkeringsplads er en nødvendig del
af golfbaneproj ektet, og at opførelsen af et ma-
skinhus er nødvendig for driften. Da nævnet iøvrigt
ingen indvendInger har imod placering og udseende,
godkender nævnet herved det ansøgte under forudsæt-
ning at den eksisterende beplantning langs vejen og
et stykke ind i haven bibeholdes, så den kan skærme
for maskinhallen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjem-
meside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Me~ venllig hilsen
I"'~/' ' .- ;;

~4.t... a~tl.·~
Linda Lauritsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

37/2006
28. juli 2006

Malermester
Jakob Nielsen
Gl. Landevej 32, Kornerup
4000 Roskilde

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 40 Kornerup by, Kornerup
beliggende Gl. Landevej 32, Kornerup, Roskilde.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-7-01

I skrivelse modtaget den 12. juni 2006 har De som
ejer anmodet om godkendelse af et plankeværk og et
skur, som De har opført på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at plankeværket er opført i forlæn-
gelse af garagebygningen på ejendommen langs Gamel
Landevej.

Fra garagebygningen ud til en afstand af ca. 5,5 m
er plankeværket ca. 1,8 m højt. Herefter fortsætter
plankeværket ca. 5,8 m mod øst i en høj de af ca.
1,3 m. Plankeværket er opført i kanten af en flise-
belægning, der er hævet ved opfyldning ca. 40 cm
over tidligere terrænhøjde. Plankeværket er opført
som 111 på 2 beklædningII, og det er malet sort.

Bag den høje del af plankeværket er opført et lavt
skur (1,75 m højt i den nordlige side, og ca. 1,6 m
høj t i den sydlige side) i forlængelse af garage-

.. bygningen. Skuret er 10-15 kvm. stort.
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Det er endvidere oplystr at der omkring plankevær-
ket er en bevoksning af træer og buske. I sommer-
halvåret dækker denne bevoksning plankeværket, som
derfor er meget lidt synlig fra vejen. I den løv-
fældende del af Aret vil plankeværket være synlig
fra vejen. Skuretr der ligger bag det høje planke-
værkr vil ikke være synlig fra vejen uanset års-
tiden.

Mellem matr. nr. 40 og dyrkningsjorderne umiddel-
bart syd herfor er der en jordvold/et terrænspring
på ca. 1-lr5 mis højde. Den lave del af plankevær-
ket vil kun i ringe grad dække for udsynet til de
bagvedliggende markerr hvorimod den høje del spær-
rer for udsynet. I sommerhalvåret hindres udsynet
af beplantningen langs syd og nordskellet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1973 om fredning af Ledreborg
Gods.

Fredningens formål er at sikrer at tilstanden ikke
ændres, og at arealerne udelukkende benyttes som
hidtil.

Ifølge kendelsen er det navnlig forbudt at opføre
bygninger r som ikke kræves af ejendommens driftr og
anbringe boder, skure og andre indretninger r som
kan virke misprydende. Ved nyopførelsen af enhver
art skal husenes placering og udseende forinden
godkendes af fredningsnævnet.

Under hensyn til, at plankeværket kun l den løv-
fældende del af året vil være synlig fra vejen, og
til, at udsynet til de bagvedliggende marker kun
hindres i beskedent omfang i vinterhalvåret, og da
plankeværk og skur ikke findes misprydende , god-
kender fredningsnævnet herved det skete byggeri.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyt telseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

Lf~
Linda Lauritsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 55/2006
Den 30/10-2006

Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter
v/Lars Holten
Slangealleen 2
4320 Lejre.

Modtaget f
Skov. og Naturstyrel'8n

3 f OKT. 2006

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 9 c Lejre by, Allerslev
beliggende Slangealleen 2, Lejre.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-1-04 - 22.1/22.06.06

I skrivelser af 20. juni 2006 har De ansøgt om
tilladelse til opførelse af nyt velkomstcenter,
personalehus og skoletjenestehus på matr. nr. 9 c
Lejre by, Allerslev.

•
Placering og udformning er nærmere beskrevet i
skrivelserne. I forbindelse med opførelsen, der har
til formål at forbedre arbejdsmiljøet og moder-
nisere centerets servicefaciliteter, vil utidssva-
rende bygninger blive nedrevet.

Arealet er dels omfattet af en lokalplan og dels af
en kendelse af 6. juli 1973 vedr. fredning af Led-
reborg gods.

Fredningen har til formål at sikre, at tilstanden
på arealerne ikke ændres.

Ifølge kendelsen må der ikke opføres bygninger, dog
• er bygninger, der kræves til virksomheden på "For-

historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre" til-
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ladt. Placering og udseende skal godkendes af fred-
ningsnævnet.

Efter foretaget besigtigelse har fredningsnævnet
ingen indvendinger imod de planlagte projekter, og
nævnet godkender derfor for sit vedkommende det an-
søgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
sao kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

http://www.nkn.dk


Side 3/4

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

L4 L'~
Linda Lauritsen
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SCANNET
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Lejre kommune
Teknik- og Miljø
Lyndby Gade 19, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge

Modtaget!
~km,. 'Uf Naturstyre1sen

22 MAJ 2007

Jembanegade 7
4600 Køge
Tlf. 56642726
Fax 56656496

FS 1/2007
Den
21. maj 2007

Ejendom: Matr. nr. 12 a Lejre by, Allerslev
beliggende Orehøjvej 20, Lejre
Lejre kommunes j.nr.: 07/353

I skrivelse af 20. februar 2007 har kommunen fremsendt en ansøgning fra
arkitekt Frank Ramskov om tilladelse til nedrivning af og genopførelse af en
vinkelbygning på ovennævnte ejendom.

I ansøgningen begrunder arkitekten ønsket om at måtte nedrive bygningen,
der skal genopføres som en tro kopi af den gamle. De eksisterende staldvin-
duer renoveres og isættes. Der ønskes dog isat 5 nye bondehusvinduer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973
vedr. fredning af Ledreborg gods.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne benyttes som hidtil.

Iflg. afgørelsen er det forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejen-
dommens drift. Ved ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger ud-
visende placering og udseende forinden godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har for sit vedkommende ingen indvendinger imod, at det
planlagte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår afnaturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ § 86 & 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:



J

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har ansøgt om dispensation),
offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sør-
ge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen af klagen, før begyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
1 ()

~,L:t, Æ~
Linda Lauritsen
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Kopi til:
Miljøcenter Roskilde, Ny østergade 7, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lejre v/Steen Fogde, Sæ-
byvej 10, 4070 Kirke Hyllinge.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Karin Haldrup, Læstedet 36, 2670 Greve.
Jens Otto Olsen, Kirkevej 9,4070 Kirke Hyllinge.
Arkitekt Frank Ramskov, Duebrødrevej 17, 4000 Roskilde.
Mini & Anders Tornberg, Orehøjvej 20, 4320 Lejre.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Hanne Nestler Jensen 
Ledreborg Allé 4 
4320  Lejre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FS 15/2013 
  Den 17. september 2013 
 
 
 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 18 b Allerslev by, Allerslev 
Beliggende: Ledreborg Allé 4, 4320 Lejre 
Lejre kommunes j.nr.: 13/10685 
Naturstyrelsens  j.nr.: NST-4112-01735 
 
I e-mail af 25. maj 2013 har De som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om 
fredningsnævnets tilladelse til midlertidig opstilling af en 20 fods container på 
ejendommen. 
 
Det fremgår af ansøgningen og det indsendte fotografi, at De ønsker tilladelse til 
opstilling af en container med målene 6,06 meter x 2,44 meter x 2,54 meter, og at 
containeren vil være grøn eller mørkegrå. Containeren ønskes placeret vest for 
hovedejendommen, tæt på skel og tæt på vejkrydset Ledreborg Allé og Lejrevej. 
 
Containeren ønskes opstillet på ejendommen i en periode på 1 – 1,5 år. Containeren 
skal indeholde materiale fra et tømrerværksted i St. Karleby, indtil et andet 
tømrerværksted (ikke på ejendommen) er etableret.  
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 28. februar 1942 vedr. 
Ledreborg Allé og af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 vedr. Ledreborg 
Gods. 
 
Fredningsnævnets kendelse af 28. februar 1942 har til formål at sikre bevarelsen af 
træerne langs Ledreborg Allé.  



 
Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 om Ledreborg Gods har til formål at 
bevare arealet i den tilstand, det havde på fredningstidspunktet. Ifølge kendelsens § 
1b, er det forbudt at anbringe boder, skure eller andre indretninger, som kan virke 
misprydende, herunder ledningsmaster.  
 
Lejre Kommune har i brev af 1. august 2013 blandt andet anført, at den ønskede 
placering tæt op ad to af allétræernes stammer kan påvirke træernes 
vækstbetingelser negativt. Der er derfor kommunens vurdering, at det ansøgte kan 
stride mod formålet i Fredningsnævnets kendelse af 28. februar 1942. 
 
Det er samtidigt Lejre Kommunes vurdering, at containeren placeres meget synligt på 
ejendommen, og at den med sit massive volumen og industrielle udtryk vil virke 
skæmmende i området. Det er derfor kommunens vurdering, at det ansøgte strider 
mod § 1b i Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1973 vedr. Ledreborg Gods. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand dommer Linda Lauritsen og 
nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Niels Boye. Afgørelsen er enstemmig.  
 
Fredningsnævnet finder, at den ønskede placering af containeren kan medføre skader 
på to af alléens træer, og at containeren med den ønskede placering vil være meget 
synlig fra vejen. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte er i strid 
med indholdet af begge fredninger. Fredningsnævnet kan derfor ikke tillade opstilling 
af containeren på det ønskede sted, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den 
dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har søgt om 
dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, Danmarks 
Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger og organisationer, som 
har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere. Der henvises til 
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med § 86 og § 87. 
 
Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet så vidt muligt elektronisk på 
oestsjaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. brev til Fredningsnævnet, Helligkorsvej 7, 
3. sal, 4000 Roskilde. 
 
Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med 
afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klageren vil 
modtage kopi af nævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage, at der 
indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra 
Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. 
Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde 



tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside, www.nmkn.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
 

• Lejre Kommune, camh@lejre.dk 
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk  

• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø Lejre@dn.dk og 
tove.binzer@gmail.com 

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
• Friluftsrådet kreds Roskilde, roskilde@friluftsraadet.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
natur@dof.dk, lejre@dof.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

i Ij øm i ni ste ri et
Naturstyrelsen Vestsjælland
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sjælland

FS 44/20 13
Den 17. marts 3014

Ejendom: Matr. nr. 1 og 5a Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø og
matr.nr. 25a Avnstrup Overdrev, Særløse.
Lejre kommunes j.nr.: 13/20407
Naturstyrelsens j.nr.: NST-41 12-02076

I e-mail af 21. november 2013 har Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Vestsjælland (j. nr. NST 2142-00284), ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at gennemføre biodiversitetsprojekt i Helvigstrup Skov.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes tilladelse til at gennemføre
fire delprojekter inden for det fredede omrde.

De fire delprojekter er følgende:

1) Udskiftning af ældre rørledning i vejunderløb p matr.nr. 1 Avnstrup
Overdrev, Kirke Hvalsø.

2) Etablering afjusterbart overløb samt punktvise tilkastninger af grøfter
p samme matr.nr.

3) Etablering afjusterbart overløb samt dam/sø med åbent vandspejl p
matr.nr. i og 5a Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø.

4) Etablering af et vdere område ved tilkastning af grøfter p matr.nr.
25a Avnstrup Overdrev, Særløse og matr.nr. i Avnstrup Overdrev,
Kirke Hvalsø.

Formalet med de forskellige delprojekter er at genoprette lysbne våde
naturtyper og at forbedre forholdene for padder, især stor
vandsalamander. Projekterne forventes at bidrage positivt til våde
naturtyper og arter p udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.



Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. februar
1974 vedrørende Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare arealerne, således at tilstanden p dem
ikke ændres, og sledes at de udelukkende skal benyttes som hidtil,
fortrinsvis som landbrug, skovbrugsdrift- og parkarealer.

Ifølge afgørelsens § 1, litra c, er det forbudt at ændre det naturlige
jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage opfyldning af
vandløb og opfyldning eller tørlægning af søer. Det er dog efter
forudgende anmeldelse til fredningsnævnet tilladt at foretage
grusgravning til ejendommens eget brug.

De omhandlede ejendomme er beliggende inden for Natura-2000 omrde
nr. 146 — Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
(habitatomrde nr. 129).

Lejre Kommune har i skrivelse af 24. januar 2014 oplyst, at det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens
formål, og at de ansøgte projekter vil bidrage positivt til omrdets
biodiversitet og landskabsoplevelsen. Projekterne er tilpasset omrdets
naturlige terræn, og vdomrderne placeres der, hvor der allerede i dag
er fugtigt i området, og det vil derfor opleves som en naturlig del af
landskabsbilledet.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da de ansøgte delprojekter vil bidrage positivt til omrdets biodiversitet
og vil forbedre landskabsoplevelsen, er det fredningsnævnets opfattelse,
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens forml. Fredningsnævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det
påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Klagevejledning

Afgørelsen kan pklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.



Tilladelser m ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage
har opsættende virkning for den pklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ 86 og § 87.

Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for østsjælland s vidt muligt
elektronisk p oestsjaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. brev til
Fredningsnævnet for østsjælland, Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde.

Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miløklagenævnet
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgaet i sagens
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og
Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
klage, at der indbetales et gebyr p 500,- kr. Klageren modtager en
opkrævning p gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, nr nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet for østsjælland. Klageren skal
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Med venlig hlsen

/
%t

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vestsjælland (skovfoged Carsten
Poulsen, (cpo@nst.dk)

• Lejre Kommune (camh@lejre.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk)

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

København Ø (dn@dn.dk)

• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø
(Lejre@dn.dk) og (tove.binzer@gmail.com)



• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove
Binzer, roskiIdefriIuftsraadet.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk), Lokalafdelinger: (lejre@dof.dk)

• Nævnsmedlem Karin Haldrup

• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Brøgger Arkitekter 
Værkmestergade 25, 9. sal 
8000 Aarhus 
(mme@broegger.dk)   
 
 
 
 FS 25/2014  
 Den 18. december 2014 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 6c Lejre By, Allerslev 
Beliggende: Orehøjvej 7, 4320 Lejre 
Lejre kommunes j.nr.: 14/5308 
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02563 
 
  
I e-mail af 2. juli 2014 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse 
af en tilbygning.  
 
Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at der ønskes 
tilladelse til at opføre en 45,7 kvm. stor tilbygning med udnyttet 1. sal, 
hvorved det samlede boligareal øges med 63 kvm. Tilbygningen bygges 
sammen med den eksisterende beboelse, der ligger uden for fredningen, 
og som har et samlet boligareal på 141 kvm. 
 
Tilbygning sker i vestgavlen af huset og udføres i pudset hvid facade, 
som er tilpasset det eksisterende hvidkalkede bindingsværkshus. Taget 
udføres som stråtag, som det eksisterende tag. Der isættes to kviste i 
den sydvendte tagflade og to i den nordvendte tagflade. Det er kun to af 
kvistene, der ligger inden for fredningen. 
 
Fredningsnævnet har den 21. februar 2011 (FS 21/2010) givet ejeren 
tilladelse til en tilbygning på 35 kvm. med et samlet etageareal på 61 
kvm. Tilladelsen blev imidlertid ikke benyttet. Fredningsnævnet har den 
26. februar 2013 (FS 28/2012) givet afslag på ansøgning om opførelse af 
et fritliggende anneks på ejendommen. Fredningsnævnet har ved 
behandlingen af disse to sager foretaget besigtigelse. 
 
Ejendommen er delvist omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. 
juli 1973 vedrørende Ledreborg Gods. 
 



Efter fredningsafgørelsens § 1 fredes arealerne, således at tilstanden på 
dem ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, 
fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1, litra a, fremgår, at det navnlig er forbudt at 
opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1, litra g, fremgår, at ved nyopførelser af 
enhver art samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger 
skal tegninger udvisende husenes placering og udseende forinden 
godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er dog undtaget. 
 
Lejre Kommune har i brev af 2. juli 2014 vurderet, at tilbygningen 
udføres på en måde, der ikke strider mod fredningens formål og 
udformes i overensstemmelse med intentionerne i den lokalplan, der 
gælder for området. Kommunen anbefaler, at der gives dispensation til 
det ansøgte. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda 
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Fredningsnævnet finder, at tilbygningen udføres på en måde, der passer 
til det eksisterende hus og i overensstemmelse med intentionerne i 
lokalplanen for området. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det 
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader 
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte 
byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3 er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har 
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger 



og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere. 
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med 
§ 86 og § 87. 
 
Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for Østsjælland så vidt muligt 
elektronisk på oestsjaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. brev til 
Fredningsnævnet for Østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde. 
 
Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens 
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en 
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra Fredningsnævnet for Østsjælland. Klageren skal 
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde 
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
  

• Ansøger, Brøgger Arkitekter (mme@broegger.dk)  
• Lejre Kommune v/ planlægger Camilla Højrup (camh@lejre.dk)    
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø (dn@dn.dk)  
• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø 

(Lejre@dn.dk) og (tove.binzer@gmail.com)  
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove 

Binzer, roskilde@friluftsraadet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk), Lokalafdelinger: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 

 
 
  
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTS)ÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Ni Ijømi nisteriet
Naturstyrelsen Vestsjælland
Att.: Lindhardt Mikkelsen
(lmi@nst)

FS 7/2015
Den 11. maj 2015

Ejendom: Matr. nr. 1, Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø
Beliggende: Hundeklemmevej 20, 4330 Hvalsø
Lejre kommunes j.nr.: 15/ 1703
Naturstyrelsens j.nr.: N5T-4112-o296g

I brev af 3. februar 2015 har Naturstyrelsen Vestsjælland ansøgt fred
ningsnævnet om tilladelse til at nedrive bygningerne p ejendommen,
der ligger p Hundeklemmevej 20, 4330 Hvalsø (Helvigstruphus).

Det fremgk af ansøgningen, at Naturstyrelsen Vestsjælland som led i et
magelæg med Ledreborg Gods den 1. januar 2013 har erhvervet Hel
vigstruphus, der har status af fritidshus. Ansøgningen er et led i et større
nedrivningsprojekt i Naturstyrelsen vedrørende tomme, nedslidte og kon
demnable bygninger.

Helvigstruphus består af et stuehus og to udhuse. Ejendommen blev af
de tidligere ejere anvendt som sommerhus. Bygningerne er uden moder
ne installationer. Der er ikke ført elektricitet frem til huset, og der er ikke
indlagt vandværksvand, men i det ene udhus findes en boring, hvor en
benzingenerator leverer kraft til oppumpning af vand. Bygningerne hen
star ubenyttede. Ansøger har oplyst, at bygningerne, der er str&ækte
bindingsværksbygninger, er i dårlig stand. Den store udgift, der vil være
nødvendig for at gøre stedet egnet til en tidsmæssig beboelse, vil ikke
kunne hentes ind ved lejeindtægter. Naturstyrelsen har ikke behov for
bolig til egne ansatte, og styrelsen driver som udgangspunkt ikke udlej
ningsvirksomhed, og derfor ønskes bygningerne nedrevet.

Ansøger har yderligere anført, at det centrale i fredningen er bevaringen
af godsmiljøet omkring Ledreborg Slot og parken og det omgivende
sammenhængende godslandskab med de store marker og skovene. Ned
rivning af et tidligere skovtjenestested i en fjernere liggende skov er ale



ne et tiltag, der kun i ringe grad kolliderer med fredningens formål. Ned
rivning vil give skovnaturen en del af sin uberørthed tilbage

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli
1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Af fredningsafgørelsens § 1 fremgår, at fredningens formål er at sikre, at
tilstanden på de fredede arealer ikke må ændres, således at de udeluk
kende skal benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og
parkarea ler.

Lejre kommune har i en e-mail af 26. marts 2015 vurderet, at det an
søgte ikke er i strid med fredningens formål. Kommunen har besigtiget
ejendommen og har konstateret, at de tre bygninger er i vidt forskellig
stand. De to sidebygninger er i dårlig stand, og det vil kræve en større
indsats at istandsætte disse to bygninger. Derimod er selve boligen i fin
stand, dog trænger stråtaget til fornyelse, men i øvrigt ser vægge, vin
duer og døre ud til at være velholdte. Det er kommunens vurdering, at
boligen ikke er kondemnabel, og at Helvigstrup Hus med en almindelig
vedligeholdelse, er i en så god stand, at det fortsat kan anvendes til
sommer-/ fritidshus eller lignende.

Det er kommunens vurdering, at Helvigstrup Hus har stor betydning for
oplevelsen i skoven og genkendelse af godslandskabet. En nedrivning af
Helvigstrup Hus vil forringe oplevelsen af skoven som en del af det frede
de kulturmiljø, der søges bevaret ved fredningen. Det er kommunens
vurdering, at stuehuset bør bevares, men at de to sidebygninger kan
nedrives, uden at ejendommen mister sin betydning for det fredede kul
turmiljø. Kommunen er indstillet på at give tilladelse til en eventuel ud
stykning af ejendommen, hvis dette vil være muligt efter lovgivningen,
og hvis Naturstyrelsen ønsker at frasælge ejendommen.

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, har som teknisk bistand for fred
ningsnævnet i en e-mail af 7. april 2015 bl.a. oplyst, at den foreliggende
fredning ikke indeholder bestemmelser om nedrivning af eksisterende
bebyggelse. Det er Naturstyrelsen, Det Åbne Lands vurdering, at der er
tale om en landskabsfredning, og at den ansøgte nedrivning kan foreta
ges uden dispensation fra fredningen. Naturstyrelsen har henledt fred
ningsnævnets opmærksomhed på § i bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni
2013 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013 om pleje af
fredede arealer og tilsyn, at på arealer, der ejes af Miljøministeriet, vare-



tager Naturstyrelsen tilsynet med overholdelse af reglerne i naturbeskyt
telsesloven og af regler udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmel
ser.

Da Naturstyrelsen ejer det areal, hvor Helvigstrup Hus er beliggende, er
det således Naturstyrelsen, der efter lovgivningen er tillagt kompetencen
til at varetage tilsyn med overholdelse af fredningsbestemmelserne.

Derfor har fredningsnævnet ingen anledning til at tage stilling til ansøg
ningen om nedrivningen af bygningerne.

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Klag evej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen ud
løber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klage-
fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ 86 og § 87.

Klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via en klageportal,
der er tilgængelig på forsiden af www.nmkn.dk. Portalen kan tillige tilgås
via www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der skal logges på med Nemld.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af kla
gen, at der samtidigt med indgivelsen af klagen indbetales et gebyr på
500 kr. Betaling sker med betalingskort. I visse tilfælde tilbagebetales
gebyret til klageren.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klagepor
talen. Natur- og Niljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla
ge, der modtages på anden måde, f.eks. med post.

Hvis De ønsker at blive fritaget for at klage via portalen, skal De frem
sende en begrundet anmodning herom til Fredningsnævnet for østsjæl
land. Nævnet videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøkla
genævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imøde-
kommes.



Med venlighilsen

ÅL
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger, Naturstyrelsen, Vestsjælland v. Lindhard Mikkelsen
(lmi@nst)

• Lejre Kommune (camh@lejre.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@dn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre( leire@dn.dk);
• Friluftsrdet, fr@friluftsraadet.dk
• FriIuftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, roskilde©friluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur©dof.dk),
• Lokalafdeling: (IeireJdof.dk),
• Fredningsnævnets medlem Karin Haldrup
• Fredningsnævnets medlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FS 12/2015
Den 29. maj 2015

Lejre Kommune
Byg og Plan
Møllebjergvej 4
4630 Hvalsø

Ejendom: Matr. nr. 9c, Lejre By, Allerslev
Beliggende: Slangealleen 2, 4320 Lejre (Sagnlandet Lejre)
Lejre kommunes j.nr.: 15/ 1610
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-03032

I e-mail af 7. april 2015 har Lejre Kommune p vegne af ejeren af oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et
redskabsskur p 18 kvm, til erstatning for et eksisterende skur, der ligger
samme sted.

Det fremg& af ansøgningen og de indsendte fotografier og en tegning, at
der ønskes tilladelse til opførelse af et redskabsskur i bindingsværk og
med pudset mur, med strtag og med en taghældning p 45 grader. Der
anvendes samme materialer til vægge og tag, som findes p de omkring-
liggende bygninger. Skuret skal anvendes til opbevaring af værktøj og
materialer til et potten, der ligger umiddelbart syd for skuret.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli
1973 vedrørende Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden p de fredede arealer ikke
ændres.

Efter fredningsafgørelsens § la m der ikke opføres bygninger, som ikke
kræves af ejendommens drift eller virksomheden p “Forhistorisk
Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre”.

Det fremg& af fredningsafgørelsens § ig, at tegninger af alle nyopførel
ser, udvisende husenes placering og udseende, skal godkendes af fred
ningsnævnet.



Lejre kommune har i e-mail af 7. april 2015 oplyst, at det er kommunens
vurdering, at det ansøgte i materiale og udtryk er fint indpasset i den øv
rige bebyggelse i området, og kommunen har ingen indvendinger til det
ansøgte.

Naturstyrelsen har i e-mail af 20. maj 2015 oplyst, at det ansøgte ikke vil
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste
områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, dommer Linda Laurit
sen.

Da det ønskede skur skal erstatte et allerede eksisterende skur, og da
skuret opføres i materialer og med et udtryk, der er godt indpasset i om
givelserne, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemfø
res.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen ud
løber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klage-
fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage
myndigheden bestemmer andet.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med

§ 86 og § 87.



Klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via en klageportal,
der er tilgængelig på forsiden af www.nmkn.dk. Portalen kan tillige tilgås
via www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der skal logges på med Nemid.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af kla
gen, at der samtidigt med indgivelsen af klagen indbetales et gebyr på
500 kr. Betaling sker med betalingskort. I visse tilfælde tilbagebetales
gebyret til klageren.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klagepor
talen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla
ge, der modtages på anden måde, f.eks. med post.

Hvis De ønsker at blive fritaget for at klage via portalen, skal De frem
sende en begrundet anmodning herom til Fredningsnævnet for østsjæl
land. Nævnet videresender herefter anmodningen til Natur- og MiljøkIa
genævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imøde-
kommes.

Med venlig Isen

%-4t
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger, Fonden Sagnlandet Lejre (prpsagnlandet.dk)
• Lejre Kommune v. Camilla Højrup (camh@lejre.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dndn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre( leiredn.dk)
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, (roskiIdefriluftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Lejre,

(lejre©dof.dk),



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Naturstyrelsen Vestsjælland  
v/ Palle Graubæk 
(pal@svana.dk) 
 
 
 
 
 
 
 FN-ØSJ-23-2016  
 Den 29. juli 2016 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 1, Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø  
Beliggende: Hundeklemmevej 20, 4330 Hvalsø 
SVANAS j.nr.: 511-00046 
 
I e-mail af 20. juni 2016 har Naturstyrelsen Vestsjælland som ejer af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre 
to sheltere, en bålhytte og et multtoilet på ovennævnte ejendom. 
 

Det fremgår af ansøgningen med tilhørende foto- og kortmateriale, at 
shelterne m.v., vil blive placeret i Bidstrup skovene, der er meget benyt-
tet af publikum, og hvor der er stor efterspørgsel efter yderligere over-
natningssteder. Området er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Sheltere m.v. opføres i naturlige materialer, og de placeres, så de falder 
naturligt ind i omgivelserne. På arealet har der tidligere været et gam-
melt hus, der nu er fjernet.   

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 6. juli 
1973 og 6. februar 1974 vedrørende Ledreborg Gods. 
 
Fredningens formål er at bevare tilstanden på arealerne, således at de 
ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.  
 
Af fredningsafgørelsens § 1g fremgår, at ved nyopførelser af enhver art 
samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal teg-
ninger udvisende husenes placering og udseende forinden godkendes af 
fredningsnævnet.  
 



Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 11. juli 2016 bl.a. 
oplyst, at det ansøgte placeres i Natura 2000-område nr. 146, Hejede 
Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (habitatområde nr. 129). 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 129: 
 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved 
bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-
kaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Styrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleom-
råder for arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, herunder områ-
dets økologiske funktionalitet for disse arter. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det bemærkes, at Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for arealet, jf. § 3 i 
bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og 
tilsyn (tidligere bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013). 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og da det ansøgte vil fremme offentlighe-
dens anvendelse af området til rekreative aktiviteter, giver frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til, at 
det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 



Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil-
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og-
så vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, for-
længes fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 



der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege-
byret, hvis  
 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
 

• Naturstyrelsen Vestsjælland v/ Palle Graubæk (pal@svana.dk)      
• Lejre Kommune, (camh@lejre.dk)     
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kø-

benhavn Ø (svana@svana.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk) 
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin-

zer, (roskilde@friluftsraadet.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
landzone@lejre.dk

FN-0SJ-47-2016
Den 22. februar 2017

Ejendom: Matr. nr. 9c Lejre By, Allerslev
Beliggende; Slangealleen 2, 4320 Lejre (Sagnlandet)
Lejre Kommunes j.nr.: 16/15662
SVANAS j.nr.: 511-00414

I e-mail af 30. november 2016 har Lejre Kommune på vegne af Sagnian
det Lejre, der er ejer af ovennævnte ejendom, ansøgt om fredningsnæv
nets tilladelse til at opføre en vikingehal, et vikingehus og et magasinhus.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført en ca. 600 m2 stor vi
kingehal kaldet Hallen, et mindre vikingehus på ca. 120 m2 kaldet Huset
og en magasinbygning på ca. 190 m2 kaldet Magasinet. I samme forbin
delse nedrives to eksisterende huse og fem små lejrhytter.

Hallen og Huset er en rekonstruktion af to bygninger fra vikingetiden og
skal fungere med publikumsformidling, skoleundervisning og særlige kul
turhistoriske events året rundt. Magasinet er en udvidelse mod syd af
den eksisterende bygning Multihuset, som blev opført i 2009.

De tre nye bygninger placeres øst for indgangen til Sagnlandet på et
højtliggende plateau bagved det eksisterende Velkomstcenter. Husene
placeres i Vikingeområdet “Ravnebjerg”, der med opførelsen vil gennem
gå en tiltrængt opgradering og fornyelse med nedrivning af flere nedslid
te og forfaldne bygninger.

Bygningerne opføres i egetræ og douglasgran, og fundamenter og ter
rændæk udføres i beton.

Hallen bliver på ca. 600 m2, 60 meter lang, 12 meter bred på det brede
ste sted og 11 meter høj på det højeste sted. Den indrettes med en ca.
286 m2 stor sal med plads til 200 personer, et modtagerum på ca. 100



m2, et gemakrum p ca. 47 m2, toiletter, teknikrum, anretterkøkken og
depot.

Huset bliver p ca. 20 meters længde og med et areal p ca. 125 m2, og
skal anvendes til overnatning for skoler, kursister og lejerskoleophold.
Der er plads til i alt 46 overnattende.

Magasinet bliver i alt 190 m2 stort, med 126 m2 i stueplan og 64 m2 p
1. sal. Bygningen opføres som en tilbygning til Multihuset og beklædes
med fyrretræ og et spntag. Magasinet skal indeholde lager til opbeva
ring af rekvisitter 09 materialer, værksted for lettere snedkerarbejder og
et fælles fleksibelt arbejds- og forsamlingsrum for brugere og Sagnlan
dets frivillige.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli
1973 vedrørende Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre arealernes tilstand, der ikke m ændres,
sledes at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrinsvis som land
brug, skovbrug- og parkarealer.

Dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri eller lig
nende være tilladt, ligesom det efter de p&aleberettigedes nærmer god
kendelse skal være tilladt at tage ejendommen eller dele deraf i brug til
formål, der kan forenes med fredningens landskabsbevarende hensigt
shom golf, dyrepark, rideskole eller lignende.

Ifølge afgørelsens § 1 litra a, er det navnlig forbudt at opføre bygninger,
som ikke kræves af ejendommens drift eller virksomheden p det til
“Forhistorisk-arkæologisk Forsøgscenter, Lejre” udlejede areal, matr.nr.
9c m.fl. Lejre By.

Det fremgår af § i litra c, at det er forbudt at ændre det naturlige jords
mon ved afgravning eller opfyldning, og af § 1 litra g, fremgår, at ved
nyopførelser af enhver art samt genopførelse eller ombygning af eksiste
rende bygninger skal tegninger udvisende husenes placering og udseende
forinden godkendes af fredningsnævnet.

Lejre Kommune har i brev af 30. november 2016 bl.a. oplyst, at da byg
ningerne skal anvendes som en del af Sagnlandet Lejre’s virksomhed
med formidling, er det kommunens vurdering, at projektet etableres i
overensstemmelse med fredningens formål, og kommunen har derfor
ingen indvendinger i sagen.



Styrelsen for Vand- og Naturforvaitning (nu Miljøstyrelsen) har i e-mail af
15. december 2016 oplyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke
vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller ra
steomrder for de dyrearter, der fremgk af habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da fredningen blev gennemført, var der p3 det pågældende areal allerede
et forhistorisk-arkæologisk forsøgscenter. Da de ønskede bygninger skal
anvendes som led i Sagnlandet Lejre’s formidlingsforml og vil bidrage
til almenhedens adgang til den arkæologiske kulturarv i området, er det
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med frednin
gens forml. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel
seslovens 50, stk. 1, at det ptænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 afgives via en klageportal, der findes via Bor
ger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for klage-
fristens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:



• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla
genævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f,eks. hvis klagen trækkes tilbage



meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts

høring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud

nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling at en eventuel klage

måtte være afsluttet.

Det følger endvidere at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.

2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 Sr efter, at den

er givet.

rvled venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kø

benhavn ø (svana@svana.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dndn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre (leire@dn.dk);
• Friluftsrdet, fr@friluftsraadet.dk
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v, formanden Tove Bin

zer, roskilde@friluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Lokalafdelinger: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Nøller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune v/planlægger 
Cammilla Højrup 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-34-2017  
 Den 19. juli 2017 
 
 
Ejendom: Matr. nr.  6b, Lejre By, Lejre 
Beliggende: Orehøjvej 9, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 16/14933  
Miljøstyrelsen j.nr.: 511-00417 
 
  
I e-mail af 29. maj 2017 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af et 
udhus. 
 
Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse på ejendommen den 29. marts 
2017 i sagen FN-ØSJ-49-2016 i forbindelse med en tidligere ansøgning 
om tilladelse til at opføre et skur. Det blev under besigtigelsen oplyst, at 
det nye skur skal erstatte et gammelt skur. 
 
Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at der nu ønskes 
tilladelse til at opføre et udhus på 18 kvm. Taget får 10 graders hældning 
og beklædes med sort tagpap og får et mindre udhæng til tagrende. 
Væggene opføres af sortmalet træ, og der bliver to døre og 3 vinduer. 
Skuret skal stå på et fundament, og skuret placeres vinkelret på hoved-
huset med 3 meter fra hus til skur. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. februar 
1974 vedrørende fredningen af Ledreborg Gods. 
 
Fredningens formål er at frede arealerne således, at tilstanden på dem 
ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Efter fredningsafgørelsen er det forbudt at opføre bygninger, der ikke er 
nødvendige for driften af ejendommen eller for det daværende Forhisto-
risk-Arkæologiske Forsøgscenter, Lejre, ligesom det er forbudt at anbrin-
ge boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende. 
 



Lejre kommune har i e-mail af 29. maj 2017 oplyst, at kommunen ikke 
har indvendinger til ansøgningen, idet udhuset er fint tilpasset områdets 
byggeskik, og idet skuret placeres bag eksisterende bebyggelse, og idet 
der sikres frit udsyn til det fredede landskab. 
 
Miljøstyrelsen har ved behandlingen af FN-ØSJ-49-2016 oplyst, at det 
ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigel-
se/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyre-
arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, og nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Skuret vil blive placeret bag den eksisterende bebyg-
gelse og vil ikke hindre det frie indsyn til det bagvedliggende fredede om-
råde, og skuret vil blive opført i en byggestil, der er tilpasset området, og 
skuret skal erstatte et gammelt skur på ejendommen. Derfor tillader 
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det 
påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 



Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Ejer, Janus Jensen, (janus_jensen@hotmail.com)       
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 

(roskilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  

 
 
 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone@ilejre.dk)

FN-ØSJ-49-2017

Den 27. oktober 2017

Ejendom: Matr.nr. lf, Ledreborg Hgd., Allerslev

Beliggende: Slagealleen 1, 4320 Lejre

Lejre Kommunes j.nr.: 15/12792

Miljøstyrelsen j.nr.: (ikke hørt)

I e-mail af 27. september 2017 har Lejre Kommune på vegne af Lejre
Kommunes Billedkunstråd ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
opføre et midlertidigt kunstværk på ovenstående ejendom.

Kunstværket består af 25 — 30 vitrineinstallationer. Det ønskes placeret i
Herthadalen tæt på det sted, hvor statuen Herthas alter står. Vitrinerne
er fremstillet af teaktræ og monteres omkring træstammerne i skoven.
Kunsiværket har en varighed på 5 år og vedligeholdes af Lejre Kommu
nes Biliedkunstråd.

Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelsen af 6. juli 1973 vedrøren
de Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på de fredede arealer ikke
ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrins
vis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.

Af fredningsafgørelsens § 1 b fremgår, at det navnlig er forbudt at an
bringe boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster.

Af fredningsafgørelsens § 3 fremgår, at til de under godset hørende
skovarealer skal der være adgang for almenheden efter de for almenhe
dens færdsel i statsskove for tiden gældende regler, dog at almenhedens
adgang begrænses til eksisterende og fremtidige veje og stier.



Lejre Kommune har i e-mail af 27. september 2017 bI.a. anført, at det er
kommunens vurdering, at det ansøgte kunstprojekt ikke strider mod
fredningens form3l, idet området fortsat anvendes som skovareal med
adgang for almenheden. Kommunen vurderer, at kunstværket kan til
trække flere besøgende til omrket og p den måde sikre en større op
mærksomhed p Herthadalens historiske betydning og p omrdets land
skabelige værdier.

Afgørelse

Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets
formand, dommer Linda Lauritsen.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte, der har en midlerti
dig karakter, ikke er i strid med fredningens formål. Det ønskede kunst
værk kan fremme almenhedens interesse for omrket og vil ikke virke
misprydende. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres. Kunstin
stallationen skal nedtages 5 r efter denne afgørelse, og der skal ske re
etablering af omr3det.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes p
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,



• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så

danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla

ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso

ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret

reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.

Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage

nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,

der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby

ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage

gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første

instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla

ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv

net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,

der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage



meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts

høring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-

flyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage

måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.

2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den

er givet.

Med venlig h[lsen

,LLJ
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(lejre@dn.dk);
• Friluftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)

• Friluftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roskilde@friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@do[dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (jgjjdof.dk).



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-61-2017  
 Den 18. januar 2017 
 
 
Ejendom: Matr. nr.  1a Ledreborg Hgd., Allerslev 
Beliggende: Slangealleen 2, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 17/13812 
Miljøstyrelsen j.nr.: (ikke hørt) 
  
I e-mail 5. december 2017 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opstille 
et informationsskilt på ovennævnte ejendom.  
 
Skiltet skal erstatte et ældre skilt, der står i området. Skiltet skal vise et 
kort over Lejre Kommune med generel information og med markering af 
steder af interesse for turister. Skiltet er 172 cm bredt og 250 cm højt.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 
1973 vedrørende Ledreborg Gods. 

Formålet med fredningen er at bevare arealerne således, at tilstanden på 
dem ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, 
fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.  

Det fremgår af fredningsafgørelsens § 1b, at det ikke er tilladt at anbrin-
ge boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, 
herunder ledningsmaster.  

Lejre Kommune har i e-mail af 5. december 2017 vurderet, at opsætning 
af skiltet ikke strider mod fredningens formål, og at skiltet ikke vil virke 
misprydende på det fredede landskab.  

Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets 
formand, dommer Linda Lauritsen. 
 



Det ønskede skilt skal erstatte et tidligere skilt. Skiltet vil ikke mispryde 
det fredede landskab. Herefter, og da opsætning af skiltet ikke er i strid 
med fredningens formål, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det ønskede skilt sættes op. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  



1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Ejer, Ledreborg (info@ledreborgslot.dk)      
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  



• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 
(lejre@dn.dk);  

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 

(roskilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



















FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-12-2018  
 Den 26. april 2018 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 1f, Ledreborg Hgd., Allerslev 
Beliggende: Slangealleen 1, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 18/300  
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00283 
 
  
I e-mail af 13. februar 2018 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at ud-
bygge det eksisterende køkken/lager på ejendommen i forbindelse med 
driften af Restaurant Herthadalen og har ansøgt om lovliggørende dispen-
sation til et eksisterende lager og to containere, der er placeret på ejen-
dommen. 
 
Det fremgår af ansøgning, at det eksisterende køkken/lager er blevet for 
lille og ikke opfylder de aktuelle krav til at drive restaurant. Der mangler 
lager/køkkenplads, strøm mm., og den ansøgte tilbygning er derfor nød-
vendig for at kunne leve op til forpagterens krav og ønsker for driften af 
restauranten. 
 
Den ansøgte tilbygning måler 7 meter × 10 meter og sammenbygges 
med det eksisterende køkken og lager. Taget sammenbygges med eksi-
sterende tag over køkken med samme taghældning som lager og beklæ-
des med tagpap. De udvendige facader beklædes med lodrette 30 cm li-
ster og males sort som den nuværende lagerbygning.  
 
Det fremgår af brev af 13. februar 2018 fra Lejre Kommune, at kommu-
nen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om tilbygningen er 
blevet opmærksom på, at en bygning, som oprindelig var en åben car-
port, er blevet ombygget og udvidet til lager/depot for restauranten. Der 
er aldrig givet tilladelse til denne ombygning og udvidelse. Lageret måler 



5 meter x 11 meter og anvendes i forbindelse med restauranten som op-
lagring for fyldt og tom emballage mv. Lageret er opført i samme stil som 
den ansøgte tilbygning og med samme materialer og farve. 
 
To containere på ejendommen vil efter tilbygningen blive flyttet om bag 
det eksisterende lager, hvor de vil være afskærmet af bebyggelse og be-
plantning.  
 
Der ansøges derfor tillige om lovliggørelse af tilbygningen samt af den 
fremtidige placering af de to containere. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 
1973 om fredning af Ledreborg Gods. 
  
Fredningens formål er at frede arealerne, således at tilstanden på dem 
ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri eller lig-
nende være tilladt, ligesom det efter de påtaleberettigedes nærmere god-
kendelse skal være tilladt at tage ejendommen eller dele deraf i brug til 
formål, der kan forenes med fredningens landskabsbevarende hensigt så-
som golf, dyrepark, rideskole eller lignende. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1a fremgår, at det er forbudt at opføre bygnin-
ger, som ikke kræves af ejendommens drift eller virksomheden på det til 
”Forhistorisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre” udlejede areal, matr.nr. 
9 c m.fl. Lejre by. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1g fremgår, at ved nyopførelser af enhver art 
samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal teg-
ninger udvisende husenes placering og udseende forinden godkendes af 
fredningsnævnet. 
 
Lejre Kommune har i brev af 13. februar 2018 bl.a. anført, at det er 
kommunens vurdering, at den ansøgte køkken/lager-tilbygning og lovlig-
gørelsen af det eksisterende lager samt opstillingen af de to containere 
ikke strider mod fredningens formål.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 22. marts 2018 bl.a. oplyst, at det ansøgte 
efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 



 
 

 
Afgørelse 

 

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Den ansøgte nye tilbygning opføres til brug for og i 
tilknytning til restauranten, og tilbygningen vil fremstå som en del af den 
eksisterende bebyggelse og vil efter fredningsnævnets opfattelse ikke 
forringe områdets landskabelige værdier. Tilsvarende gør sig gældende 
for den allerede eksisterende tilbygning og for den nye placering af de to 
containere. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres og giver 
lovliggørende dispensation til den eksisterende tilbygning og til opsæt-
ning af de to containere.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en 
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private per-
soner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Geby-
ret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Linda Lauritsen 



 
 
 

Kopi til: 
 

• Ansøger, Mikkel Jerger (info@herthadalen.dk)   
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk) 

Miljøstyrelsen Storstrøm (kirjo@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 







































FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone © lejre. d k)

FN-0SJ-43-2018
Den 4. februar 2019

Ejendom: Matr.nr. lib, Allerslev By, Allerslev
Beliggende: Jorde, tilhørende Ledreborg Gods, grænser op til pIe
jecenteret Bøgebakken
Lejre Kommunes j.nr.: 18/ 12615
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00744

I e-mail af 12. oktober 2018 har Lejre Kommune med tilladelse fra ejeren
at ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at om
lægge en eksisterende sti på matrikel nr. lib, Allerslev By, Allerslev.

Det fremgår at ansøgningen, at kommunen ønsker, at der opsættes hegn
rundt om plejecenteret Bøgebakken for at forbedre sikkerheden for pleje
centerets demente beboere. Derfor er det nødvendigt at omlægge et
stykke at den eksisterende offentlige sti.

Der søges om tilladelse til at omlægge den eksisterende offentlig sti, der
går ved plejecenteret og ud til det fredede område. Stien vil efter omlæg
ningen gå gennem et mindre skovområde og derefter ramme en eksiste
rende trampesti, der løber langs med jernbanen. Den del at stien, som
ønskes omlagt i det fredede areal, udlægges som jordsti, og den vil blive
slået to gange om året i en årrække.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli
1973 vedrørende Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at bevare tilstanden på arealerne således, at de
udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og
parkarealer.



Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår, at det skal være tilladt for almenhe
den at færdes til fods og på cykel uden hjælpemotor ad de på godset lig
gende befæstede veje og stier.

Lejre Kommune har e-mail af 12. oktober 2018 oplyst, at det er kom
munens vurdering, at den ansøgte omlægning af stien ikke vil være i
strid med fredningens formål, da der ikke vil ske en ændring i anvendel
sen af arealet.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 18. oktober 2018 blandt andet oplyst, at
det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadi
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Afgøre I se

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Herefter, og da den ønskede omlægning af stiforløbet
ikke medfører nogen ændringer i anvendelsen af det fredede areal, tilla
der fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
den ønskede omlægning af stien gennemføres.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,



• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.



En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.

Med venlig hilsen

L
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(lejre © d n . d k);
• Friluftsrådet, (fr©friluftsraadet.dk)
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (r

kilde©friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur©dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre©dof.dk),
• Nævnsmedlem Niels Boye
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaefland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-øSJ-53-2018
Den 8. februar 2019

Ejendom: Matr.nr. la Ledreborg Hgd., Allerslev
Beliggende: Lille Knapsø bakke skoven.
Lejre Kommunes j.nr.: 18/14583
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-5 1. 1-00832

I e-mail at 10. december 2018 har Lejre Kommune og ejeren at oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en
skovbegravelsesplads på ovennævnte ejendom.

Begravelsespladsen vil blive etableret på et skovstykke på ca. 4,1 hektar,
beliggende med udsigt til Knapsøen og tæt ved golfbanen og Restaurant
Herthadalen.

Det fremgår af ansøgningen, at Kirkeministeriet, der skal give tilladelse til
etableringen af begravelsespladsen, stiller krav om, at det overordnede
ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed.
Derfor er det aftalt, at Lejre Kommune forpagter skovarealet af ejeren,
Ledreborg Gods, og at godset vil stå for den daglige drift af skovbegra
velsespladsen.

Skovens udseende vil stort set være upåvirket ved etableringen af skov
begravelsespladsen, idet gravstederne ikke markeres med traditionelle
gravsten. På træerne vil der kun blive opsat en diskret markering. Derud
over vil der være mulighed for at få placeret en mindeplade i sten ved
træets fod. Mindepladerne måler 15 cm x 21 cm og har en tykkelse på
Ca. 3,7 cm.

Der vil blive opsat egetræsstolper i området, så besøgende kan orientere
sig. Egetræsstolperne vil stikke ca. 20—30 cm op over terræn. Der anlæg
ges ingen stier eller hegning.



Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse at 6. juli
1973 vedrørende Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på de fredede arealer ikke
ændres, og således at arealerne udelukkende benyttes som hidtil, for
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.

Det fremgår af fredningsafgørelsen, at det blandt andet er forbudt at æn
dre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning.

Lejre Kommune har i e-mail af 10. december 2018 anført, at etablering
at en skovbegravelsesplads ikke fører til ændringer i anvendelsen af det
fredede område som helhed, hvorfor kommunen vurderer, at skovbegra
velsespiadsen ikke er i strid med fredningens formål.

Kommunen har yderligere anført, at skovens udseende stort set vil være
uændret, idet gravpladserne kun markeres diskret i landskabet, og idet
der ikke anlægges nye stier, hegn m.v. Kommunen lægger endvidere
vægt på, at offentlighedens adgang til skovarealet vil være uændret, og
at der er gode parkeringsmuligheder ved Restaurant Herthadalen og ved
Sagniandet for de borgere, der ønsker at besøge skovbegravelsesplad
sen.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 11. december 2018 vurderet, at det ansøgte
ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- el
ler rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Herefter, og da skovbegravelsespladsen kun marke
res diskret i landskabet, og da skovområdet stort set vil være uændret,
tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,
at det påtænkte arbejde gennemføres.

Tilladelsen er betinget af, at der ikke fældes træer eller foretages beskæ
ring i området, bortset fra hvad der er helt nødvendigt af hensyn til al
menhedens færdsel, samt at der ikke foretages terrænændringer i områ
det.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.



En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes p
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for kla
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgøre Isen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer p 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nr gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,



Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

der er medget til at behandle sagen klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ogsg beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, tør Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

En tilladelse mg i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
mgtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 gr efter, at
den er givet.

Kopi til:

(fr@friluftsraadet.dk)
Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

______________ra

ad et. d k),
logisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

.

.

• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mstmst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn©dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(le i re d n . d k);
Friluftsrg det,

_____________________

Friluftsrg det,
kilde©frilufts

________

• Dansk Ornito
V (natur@dof.dk),

• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leire©dof.dk),
• Nævnsmedlem Niels Boye
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-0SJ-7-2019
Den 3. april 2019

Ejendom: Matr.nr. la Ledreborg Hgd., Allerslev
Beliggende: Lille Knapso bakke skoven.
Lejre Kommunes j.nr.: 18/14583
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-5 11-00832

Den 8. februar 2019 gav fredningsnævnet dispensation til etablering af
en skovbegravelsesplads på ovennævnte ejendom (FN-0SJ-53-2018).

Begravelsespladsen vil blive etableret på et skovstykke på ca. 4,1 hektar,
beliggende med udsigt til Knapsøen og tæt ved golfbanen og Restaurant
Herthadalen.

Fredningsnævnets dispensation var formuleret således:

Det er fredningsnævnets opfatte/se, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Herefteç og da skovbegravelsespladsen kun marke
res diskret i landskabet, og da sko vområdet stort set vil være uændret,
ti/lader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses/o vens § 50, stk. 1,
at det påtænkte arbejde gennemføres.

Tilladelsen er betinget at;. at der ikke fæ/des træer eller foretages beskæ
ring i området, bortset fra hvad der er helt nødvendigt af hensyn til al
menhedens færdsel, samt at der ikke foretages terrænændringer i områ
det.

Efterfølgende har Lejre Kommune på egne vegne og på vegne af Ledre
borg Gods i brev af 4. marts 2019 anmodet om genoptagelse af sagen,
således at følgende del at vilkåret udgår:

“Tilladelsen er betinget at;, at der ikke fældes træer eller foretages be
skæring i området, bortset fra hvad der er helt nødvendigt af hensyn til
almenhedens færdseL..”



Lejre Kommune og Ledreborg Gods har anført, at hvis det restriktive vil
kår fastholdes, giver det ikke mening at anlægge en skovbegravelses
plads. Lille Knapsø bakke skoven er fredskov og har hidtil været drevet
som et skovbrugsareal i overensstemmelse med skovloven og frednin
gen. En helt naturlig og planlagt del af den fremtidige skovdrift på det
pågældende areal vil være en skovning af alle de ældre bøge efterfulgt af
plantning at en ny egeskov.

Det er yderligere anført, at der er behov for at gennemføre en række pIe
jetiltag, som alle er i overensstemmelse med skovloven og fredningsbe
stemmelserne, og som er væsentligt mindre indgribende end den ratio
nelle skovdrift ville diktere. Det indebærer bl.a.:

- at uønsket opvækst kan fjernes for at bevare det lysåbne udtryk
under de gamle bøge og sikre udsyn til det omgivende landskab
bla. søen

- at der kan opstå behov for at skove enkelte af de store bøge for at
skabe pladsen og rummet for begravelsespladsen, eller feks.
fjerne stormvæltede træer

- at det på længere sigt også vil være nødvendigt at kunne fælde
gamle og eksempelvis døende træer og genplante, kun derved kan
gravpladsen forblive en fungerende gravplads de næste mange år.
Hvis der er nedsat en urne ved et træ, der er gået ud eller væltet i
en storm, skal der om muligt plantes et nyt, som kan knyttes til
den nedsatte urne. Ellers må der vælges et nyt træ i umiddelbar
nærhed til det oprindelige

- at skovgravpladsen vil have et naturligt og smukt udtryk og på in
gen måder vil ligne en kirkegård eller en park.

Ovenstående skal udover færdslen på arealet optimere det landskabelige
udtryk, der er nødvendigt på en skovbegravelsesplads.

Endelig har Lejre Kommune og Ledreborg Gods anført, at det forekom
mer uforståeligt, at fredningsnævnet i afgørelsen af 8. februar 2019 har
pålagt arealet markant strammere restriktioner, end hvad der følger af
fredningen og skovloven.

Eredningsnævnet har på baggrund af henvendelsen fra Lejre Kommune
og Ledreborg Gods besluttet at behandle sagen på ny.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli
1973 vedrørende Ledreborg Gods.

Afgøre I se

I afgørelsen om den fornyede henvendelse har deltaget fredningsnæv
nets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels
Boye og Ole Møller.



Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål. Herefter, og da skovbegravelsespladsen kun
markeres diskret i landskabet, og da skovområdet stort set vil være uæn
dret, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Et medlem af fredningsnævnet, Ole Møller, fastholder, at tilladelsen skal
være betinget af, at der ikke fældes træer eller foretages beskæring i
omradet, bortset fra hvad der er helt nødvendigt af hensyn til almenhe
dens færdsel, samt at der ikke foretages terrænændringer i området.

To medlemmer af fredningsnævnet, Linda Lauritsen og Niels Boye, vil ef
ter redegørelsen fra Lejre Kommune og Ledreborg Gods lade vilkåret om
fældning og beskæring af træer udgå, således at disse medlemmer alene
betinger dispensationen af, at der ikke foretages terrænændringer i om
rådet.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Dispensationen til at anlægge den ønskede skovbegravelsesplads er såle
des alene betinget af et vilkår om, at der ikke foretages terrænændringer
i området.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.



Det følger endvidere at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.

Med venlig hilsen

Unda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(le i re © d n . d k);
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros

kilde@friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dot.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Niels Boye
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-32-2020 
 Den 18. september 2020 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 12a, Lejre By, Allerslev  
Beliggende: Orehøjvej 20, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/3788  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2020-32424 
  
 
I e-mail af 21. juli 2020 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et 
nyt enfamiliehus med integreret garage på ovenstående ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen med tilhørende tegningsbilag, at ejendom-
men ønskes opført som erstatning for en tidligere bolig, som ned-
brændte.  
 
Den nye bygning ønskes opført som et længehus med et grundplan på 
166 m2, med et samlet bruttoetageareal på 225 m2, fordelt på 121 m2 
bolig i stueetagen, 59 m2 bolig på 1.salen og 45 m2 som integreret ga-
rage. Huset vil blive 23 meter langt, 7,2 meter bredt og får en højde på 7 
meter.  
 
Husets ydermure udføres som vandskuret murværk i hvid, og taget tæk-
kes med stå. Døre, vinduer og sokkel males sort, og garagedelen beklæ-
des med lodrette brædder, der males sort. Der ønskes tre kviste i tag-
fladen mod syd og et rundt vindue i gavlen mod øst. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 6. juli 
1973 vedrørende Ledreborg Gods.  
 
Fredningens formål er at bevare tilstanden på arealerne, således at de 
ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, for-
trinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.  
 
Af fredningsafgørelsens § 1g om bebyggelse fremgår, at ved nyopførelser 
af enhver art samt genopførelse eller ombygning af eksisterende 



bygninger skal tegninger udvisende husets placering og udseende forin-
den godkendes af fredningsnævnet.  
 
Lejre Kommune har i e-mail af 21. juli 2020 blandt andet oplyst, at det er 
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens for-
mål, da ejendommen stadig vil blive brugt som hidtil, nemlig som beboel-
sesejendom. Bygningen erstatter en nedbrændt bebyggelse på grunden.  
 
Kommunen har bemærket, at den ansøgte byggestil er tilpasset området, 
men at vinduer og glaspartier dog får et nutidigt udtryk, idet de ikke er 
sprossede, som de traditionelt vil være i stråtækte huse, og som også er 
udbredt anvendt i Gl. Lejre.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 15. september 2020 blandt andet oplyst, at  
styrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV 
og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyt-
telseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttel-
seslovens bilag 5. 
  
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrel-
sen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-områder. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 16. september 
2020.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Genopførelse af en bolig på grunden vil være til gavn 
for helhedsindtrykket af det fredede område i Gl. Lejre, og bygningen op-
føres i en byggestil, der er tilpasset området. Derfor tillader frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det ansøgte 
byggeri udføres. Dispensationen gives på betingelse af, at ejendommens 
vinduer og døre i stueplan mod syd, mod nord og mod vejen skal udføres 
som sprossede vinduer og døre.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 



 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  



Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til:  
   

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
• Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
• Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-17-2021 
 Den 26. maj 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 4c Lejre By, Allerslev 
Beliggende: Orehøjvej 25, 4320 Lejre 
Lejre Kommunes j.nr.: 21/1021  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-15952 
 
  
I e-mail af 8. marts 2021 har Lejre Kommune på vegne af ejeren ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at genopføre tre driftslænger i én etage 
på ovenstående ejendom. 
 
Det fremgår af ansøgningen og det fremsendte tegnings- og fotomateri-
ale, at de tre længer får et samlet areal på 390 m2 og skal indeholde 
stald, lade og maskinhus.  
 
Det er oplyst, at de eksisterende tre driftslænger er i så dårlig vedligehol-
delsesmæssig stand, at det ikke giver mening at renovere dem, og de 
ønskes derfor nedrevet. De tre nye driftslænger opføres i den ”oprinde-
lige” stil med arkitektonisk sammenhæng til hovedhuset.  
 
De tre længer og stuehuset tækkes, således at ejendommen fremstår ar-
kitektonisk sammenhængende med egnstypiske bygningsdetaljer som 
kampestenssokkel, stråtag og hvide mure. 
 
Ansøger har oplyst, at driftsbygningerne er helt nødvendige for driften, 
idet bygningerne skal anvendes i forbindelse med en ekstensivering af 
landbrugsarealerne, der omlægges til økologisk vedvarende græsning. 
Den fremadrettede drift vil primært vil bestå af græssende kvæg og får. 
Der vil da være brug for vinteropstaldning og for plads til mindre land-
brugsmaskiner. 
 
Der ændres på døre og vinduer i stuehusets facader, og der isættes tre 
kviste i begge tagflader.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 
1973 vedrørende Ledreborg Gods. 
 



Det følger af fredningsafgørelsens § 1, at arealerne fredes, således at til-
standen på dem ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyttes 
som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1, litra a, fremgår blandt andet, at det navnlig 
er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift.  
 
Af § 1, litra g, fremgår, at ved nyopførelse af enhver art samt genopfø-
relse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende 
husenes placering og udseende forinden godkendes af fredningsnævnet. 
Normal vedligeholdelse er dog undtaget.  
 
Lejre Kommune har i udtalelsen af 8. marts 2021 anført blandt andet, at 
det er kommunens vurdering, at de nye hvid-vandskurede driftsbygnin-
ger udføres på en måde, der passer til det eksisterende hus og i en byg-
gestil, der er tilpasset området, og at kommunen vurderer, at det an-
søgte ikke er i strid med fredningen og dennes formål. Kommunen har 
derfor ingen indvendinger til det ansøgte projekt, herunder isætning af 
kviste i tagfladen på stuehuset samt ændring af døre og vinduer på stue-
huset. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 13. april 2021 anført, at det ansøgte ikke 
er beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det 
ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bi-
lag IV og vurderer, at da der er tale om udskiftning af eksisterende be-
byggelse med ny bebyggelse med omtrent samme placering, vil dette 
ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslo-
vens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 5. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at de tre driftsbyg-
ninger skal afløse tre andre driftsbygninger, der nedrives, og på at de 
nye bygninger efter det oplyste er nødvendige i ejendommens drift som 
landbrugsejendom. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres. Det 
er et vilkår for dispensationen, at der ikke indrettes beboelse i nogen del 
af de nye driftsbygninger.  
 



Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 



der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
  
 FN-ØSJ-24-2022 
 Den 27. april 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 1f, Ledreborg Hgd., Allerslev  
Beliggende: Slagealleen 1, 4330 Lejre 
Lejre Kommunes tidligere j.nr.: 15/12792  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mail af 26. april 2022 har Lejre Kommune på vegne af Nationalpark 
Skjoldungernes Land og med tilladelse af ejeren af ovennævnte ejendom, 
ansøgt om fredningsnævnets fornyede tilladelse til at opføre et midlerti-
digt kunstværk på ejendommen. 
 
Fredningsnævnet gav den 27. oktober 2017 i sagen FN-ØSJ-49/2017 di-
spensation til kunstværket baseret på oplysning om, at kunstværket 
skulle bestå af 25–30 vitrineinstallationer, der ønskedes placeret i Her-
thadalen tæt på det sted, hvor statuen ”Herthas alter” står. Vitrinerne 
skulle fremstilles af teaktræ og monteres omkring træstammerne i sko-
ven. Kunstværket ville have en varighed på 5 år og skulle vedligeholdes 
af Lejre Kommunes Billedkunstråd. 
 
Nationalpark Skjoldungernes Land har oplyst, at den tidligere dispensa-
tion ikke er blevet anvendt, idet projektet er blevet forsinket, primært på 
grund af Covid-19. Der anmodes nu om tilladelse til at montere 16 vitri-
ner omkring træer ved Herthadalen. Man håber at kunne opføre kunst-
værket i maj 2022.  
  
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelsen af 6. juli 1973 vedrø-
rende Ledreborg Gods. 
 
Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på de fredede arealer ikke 
ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrins-
vis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1 b fremgår, at det navnlig er forbudt at an-
bringe boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, 
herunder ledningsmaster. 
 



Af fredningsafgørelsens § 3 fremgår, at til de under godset hørende skov-
arealer skal der være adgang for almenheden efter de for almenhedens 
færdsel i statsskove for tiden gældende regler, dog at almenhedens ad-
gang begrænses til eksisterende og fremtidige veje og stier. 
 
Lejre Kommune har i e-mail af 26. april 2022 anført, at man ikke har be-
mærkninger i forhold til en forlængelse af tilladelsen. Kommunen udtalte 
den 27. september 2017, at det var kommunens vurdering, at det an-
søgte kunstprojekt ikke stred mod fredningens formål, idet området fort-
sat anvendtes som skovareal med adgang for almenheden. Kommunen 
vurderede, at kunstværket kunne tiltrække flere besøgende til området 
og på den måde sikre en større opmærksomhed på Herthadalens histori-
ske betydning og på områdets landskabelige værdier. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte, der har en 
midlertidig karakter, ikke er i strid med fredningens formål. Det ønskede 
kunstværk kan fremme almenhedens interesse for området og vil ikke 
virke misprydende. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Dispensationen gives på vilkår af, at kunstinstallationen skal nedtages 5 
år efter denne afgørelse, og at der skal ske reetablering af området. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 



• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 



 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
 
Nationalpark Skjoldungernes Land (silmy@danmarksnationalparker.dk) 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-62-2022 
 Den 23. oktober 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 7b, 1b, 6 og 4, Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø og 
2c, Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø  
Beliggende: Lerbjerg Skov 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-005075  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-75644 
 
I e-mails af 30. august og 5. september 2022 har Lejre Kommune på 
vegne af ejeren, Naturfonden, fremsendt ansøgning om fredningsnæv-
nets tilladelse til at ændre i det naturlige jordsmon ved afgravning og 
opfyldning, herunder opfyldning af grøfter og afløb i Lerbjerg Skov.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at formålet med projektet er at forbedre 
områdets natur, herunder § 3-naturen, som i dag har en lav kvalitet og 
lider under dræning, tilplantning med nåletræer m.v. 
 
Det ansøgte er beskrevet i en forundersøgelse og er konkretiseret i et 
detailprojekt om naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov, der indgår i ansøg-
ningsgrundlaget. Der ansøges om nogle delprojekter, der er benævnt 2 
og 5–13 (se foto nedenfor) samt om lukning af øvrige, interne grøfter. 
 
2 – Den lille centrale lavning 
Vandspejlet i lavningen hæves med 0,75 m, og faldet udlignes i grøften. 
Lerjord, ca. 50 m3, afskrabes på skråningen ned mod lavningen under 
førne og muld, som genudlægges. I afløbet fra lavningen fjernes det nu-
værende 15 cm rør, og jorddækningen over røret jævnes ud. 
 
5, 6 og 7 - Store Tørvemose og afløbet 
Der etableres en ny 143 m lang rørledning, som lægges langs foden af 
det høje terræn mod vest. Det nuværende rørlagte afløb fra søen fjernes, 
og der tilfyldes med komprimeret tørv.  
 
Den nuværende 57 m lange strækning, der er rørlagt med 15 cm rør, 
lukkes, og indløbsbrønd fjernes, og rørledningen lukkes. De første 10 m 
af den tørre grøft oprenses. 
 
8 - Centrale del af Hovedgrøften 



De nederste/nordligste 80 m af rørledningen åbnes ved at opgrave og 
fjerne rørene. Den nye vandløbsbund etableres. Nedstrøms for den nye 
røroverkørsel udlignes faldet i vandløbet med udlagt gydegrus (en blan-
ding af nøddesten og singels samt enkelte større sten).  
 
9 - Hundemosen 
Der ryddes en ca. 1,3 ha stor rødgranbevoksning fra 1987. Rydningen 
omfatter opgravning af rødder eller stubfræsning. Området blottes til tør-
veoverfladen, og afgravet førne anvendes delvist til at tilfylde de 300 m 
grøfter rundt om området og lægges i øvrigt i depot.  
 
Den nuværende 36 m lange rørledning afbrydes ved indpumpning af 
fyldbeton/rørpasta og erstattes af et nyt 7 m langt rør. 
  
Af hensyn til færdselsmuligheden hæves en 52 m lang strækning af 
skovvejen. 
 
10 - Den nedre del af Hovedgrøften 
Den nuværende 50 m lange rørledning lukkes, og der etableres en ny 9 
m lang røroverkørsel. 
 
Vandløbet hæves op til den nuværende tørlagte grøft, som oprenses for 
førne. Nedstrøms for rørlægningen hæves bunden, hvilket sker delvist 
ved at fjerne den nuværende brønd i afløbet. Der indbygges et 3,0 m 
langt rør i afløbet. 
 
På strækningen mellem det nye hævede rørafløb og opstrøms til den 
lukkede rørledning hæves bunden i grøften med råjord, som afgraves på 
vandløbets banketter. 
 
På de nederste 20 m anlægges et stenstryg opbygget af små bundsten.  
Foran stenstryget gensættes det nuværende grødefang. På de mellemlig-
gende 48 m fra stenstryget og opstrøms hæves grøftebunden. 
 
11 – Nordmosen 
Der ryddes en ca. 1,4 ha stor rødgranbevoksning fra 1980. Rydningen 
omfatter opgravning af rødder eller stubfræsning. Der afrømmes det ca. 
1,0 ha store areal med terræn ned til blottet tørveoverflade. 
 
Afgravet førne anvendes delvist til at tilfylde grøfter, og den overskyden-
de førne/tørv flyttes og anvendes til tilfyldning af tørre grøfter i skoven. 
 
Der sættes en brønd i den tørlagte grøft. Brønden er udformet som en 
overløbsbrønd og tilsluttes en rørledning. De resterende 72 m af den tør-
lagte grøft renses, så grøften igen kan blive afløb fra mosen. 
 
Ved tilløbet af grøften fra ellesumpen lægges en ny 6 m lang rørledning 
som overkørsel under et vejspor. 19 meter opstrøms i grøften fjernes en 
stor rodklump fra grøften. 
 



12 – Starmosen 
De nederste 10 m af grøften tilkastes. Selve tværdæmningen med 
røroverkørslen bevares uændret. Nedstrøms for røroverkørslen tilkastes 
grøften over 70 m. Inde i Starmosen tilkastes de eksisterende grøfter 
delvist. 
 
13 – Sydmosen 
Den ca. 0,8 ha store rødgranbevoksning fra 1980 og 1987 fældes, og 
rydningen omfatter opgravning af rødder eller stubfræsning. Arealet af-
rømmes for førne og tørv ned til blottet tørveoverflade. Det afgravede 
materiale anvendes til at tilfylde de 340 m tørre grøfter rundt om områ-
det samt senere til tilfyldning af tørre grøfter i skoven. 
 
Vandstanden i Sydmosen hæves ved at indbygge en lav og en bred ler-
kerne på en 25 m lang strækning. I selve afløbet etableres et nyt ca. 15 
m langt stenstryg. 
 
Lukning af andre grøfter 
Ansøger ønsker at hæve bunden i eller helt lukke de 2,76 km grøfter, 
som ligger i den centrale del af skoven, som ikke er omfattet af de alle-
rede beskrevne projekttiltag. 
 
 

 
 
 



Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 
1973 vedrørende Ledreborg Gods. 
 
Det følger af fredningsafgørelsens § 1, at arealerne fredes, således at 
tilstanden på dem ikke ændres, og således at de udelukkende skal benyt-
tes som hidtil, fortrinsvis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer. 
 
Af fredningsafgørelsens § 1 litra c fremgår, at det navnlig er forbudt at 
ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage 
opfyldning af vandløb og opfyldning eller tørlægning af søer.  
 
Lejre Kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål, og at ændringerne vil bidrage 
til en mere naturlig skov til glæde for både biodiversiteten og for de bor-
gere, som færdes i skoven. Der er tale om mindre terrænændringer, og 
hensigten er at få den oprindelige natur tilbage i skoven. Hævning af den 
eksisterende skovvej vil sikre bedre mulighed for at færdes i skoven. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 4. oktober 2022 oplyst, at det berørte 
skovområde støder op til Natura 2000 område nr. 146, Hejrede Over-
drev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Miljøstyrelsen er enig i kommunens 
vurdering af, at de ansøgte foranstaltninger til genopretning af naturlig 
hydrologi mv. vil kunne understøtte levesteder for stor vandsalamander, 
og at genoprettede naturtyper på sigt kan udvikle sig til habitatnaturty-
per. Det er desuden Miljøstyrelsens vurdering, at genopretningen ikke vil 
skade bilag IV arter, men snarere kan bidrage til at skabe nye levesteder 
for bilag IV arter. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage      
Krogsdam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Herefter, og da det ansøgte vil genoprette den natur-
lige hydrologi og skabe en højere naturværdi i området, tillader fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 



 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  



2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 
Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam 
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