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Ål' 19:;1, den 6. IDFLI'ts, afsacdo ovcrfrodningsYl-':BVTIet "p:3. grundlag af
munutlif; ar; skri f tI ie; votering følc(mde

k c n d () l s e
i G:"gcn nr. 996/S0 ved røl"en('1G fr8dning af et areal ved S'Brlø ae kirke.

De~') af fredningsn::evnet for rlO~1kilc]e a.mtsrådskreds den 7. juli 1950
uf2agtc kendelse er Dåly~ondo:

"Eft€)I'at frcdnintIl'ln'BVTI(:}t 1. ap:ci l 1949 sammen med provst Exner bavde
bCPX1i-:t ;:JfJT': 0f1e kil ko i Voldborg rlerl'ed for at unrJersøc;e 8pørgGmr~let om:_pvcm tl,lelle frednincer i ki,r kons omGivelGer, var man enig med provsten i
cJut r>ifwkelige i Cl t bcvuro don meL:et 8Il1ukJ~eud f:3if,t fra S'nrlø DO kirke imod
VN:t t il det cmukk e :}kovrigc ~r:ouperode terr:!ln omkring Særl ø s OVGl'drev.

J!'redninhsflp0IG8målet oer'øror' en del af e;jendomnHJTI matr. nr. la af/'
i),:e-r'løfJe, hvin ejer gårdejer C~ A. Linc:ecaarcl <log ikl'::e ø~wkGde at lade
nOben del af ejendommen pål~ege fr8dningsdekln~ation u~en erstatning.

Der er der8ftc~r af yu:nrnet re j flt (?t~el1 tlig fredninf;sDag.
N:BVYlet har h,old t møde på ålOlted et cl eD 19. ma;j 1950, hvorunder man

skønnede, at det fOl at bOV8l0 udAi~ton var nødvendiet at frede et Rrea]

~

af (;j ondomn'en, der Gtrækker Di.e fra det nOl'd vestlige hjørne uf den vest-
li,E'e kirkegårdsmu.Y' i en lBngde af ca. 88 ro til okollot imod muh'. nr. 4
og i en dybde af 60 m ind i matl. nr. la, eåledes at arealet bliver ca.

I rr ?~)(j0mL. Undtae;c;t fra frodninc nkull (J dog v::ere en trekun t [yd for kiTko-

~

' e~:~/!rdcn,30m er d'u1{ket af lie;kc.ipellat ar.:;1drkeCf;lrdsmun:m, og hvor et ;.:Jom-
, n1',.rhu8 piHænkes opf:?lrt.

Gårdejer Linde~uard har under mødet påstået sig tilkendt en erstat-
]l in:';, i dot han regner med, f...t ~;runti.el'lID& kl,lnne s':cl[es til bygceGrunde.

l'hrvnet ~iar cmig OID, at dot var af eD sådan betydnin€;' at bevi1re den
r.:;rrlu!' ..k8 udsigt frQ kirken, nt betinGelserne for frcdninE af arealet i med-

f01 af naturfredniuGclovcns.§ l var til~tede, o~ vedtog derfor p~ et
m~~c C8n 23. juni 1950, efternt det fornødne kortmaterialo var fremskaf-
l'et, :J. t frede cU'fwlet i don ovnnn,::evnte; lld 8 trJJkning, dGI' af' land inf'pektø-
Ten Ol' indte2,net på det vcdlh::~te kOJ't.

~;jf)YJ.domlI.en m:1 SOUl hidtj.l benyttes Gom l~mdbrut;s- or.; havejoYd, men
l[J,:1i(lCI~nsinde bebY{';CGs, hVGrkon med b:fgn.inger, rJkurtl, cll'.Lvhuoe, master

• ..:11c1' ]J?. I.•nden måoe, liceF'om det hel.ler ikke må b(-;plantcn.
(. thvnet vedtog ondvidnn:; u.t yde ojenm en erotntninL~ på 600 :cr."

FY'ccl.ning~m:Bvnet bcst8mmer berefter;
"Af (':jondommcn ml~tJ::'. nr. la n.i' S~J'løF)c b;y og sOGn fredes et areal,

eJ er ~~tr::el\:!{GI' fdc; fr~ det nord ves tli [~C hj ørnc~ af den vestlice mur omkring



,l.

2.
" .~rløse kirkegård i en l '"Bngdeaf ca. 88 ro imod syd til skellet imodI'l \ atr. nr. 4 og d.erefter strækker sig i dybden 60 meter ind i matr. nr.

la, således at arealet bliver ca. 5280 m2•
Undtaget fra fredningen er en trekant syd for kirkegården, som er

dækket af ligkapellet og kirkegårdsmuren.
Det fredede areal er indtegnet på det kendelsen vedlagte matrikuls-

kort.
Det fredede areal må som hidtil benyttes som landbrugs- og havejord,

men må ingensinde bebygges, hverken med bygninger, skure, drivhuse,
master eller på anden måde, ligesom teltslagning er forbudt.

Area.let må ej heller beplantes.
Der tillægges ejeren gårdejer C. A.

600 kr. med renter heraf 4% p.a. fra den
,_>ker.

I Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af
• Roskilde amtskommune."

Kendelsen er i medfør af naturfrcdningslove~s § 19, 3. stk., fore-
lagt overfredningsnævnet, som den ll. november 1950 har besigtiget det
påg:Eldendo areal og forhandlet med ej eren og andre i sagen interesserede.

Der opnåedes herund~r enighed med ejeren om, at erstatningen fast-
sættes til 2.000 kr. mod, at fredningen udvides til at omfatte arealet
mellem kommunevejen og det areal, der omfattes af fredningsnævnets kendel-
se, således at grænsen mod vest bliver den vestlige grænse for det areal,
der omfattes af fredningskendelsen og denne grænses forlængelse ned til

, j

l

Lindegaard en erst~tning på
7. juli 1950t til betaling

vejen.
Ejeren erklærede sig enig i, at forbudet mod beplantning af det

·tl'udede areal omfatter både træer og buske, bortset fra plantning af
frugtbuske i den nuværende urtehave vest for kirkegården, hvis beliggen-
hed er vist på et nærv~rende kendelse vedhæftet kort. Det blev fra over-
fredningsnævnets side præciseret, at fredningen ikke skal være til hinder
for anbringelse af korn- eller halmstakke.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte,
vil denne være at stadfæste med de af det foranstående følgende ~ndrin-
gert

T h i b e s t e ro m e s :

Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den 7. juli 1950
afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen matr. nr. la af Sær-
løse by og sogn stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.
Grænserne for det fredede areal er vist på et nærværende kendelse vedhæf-

(tit kort nr. Ro 104.
I erstatning tillægges der gårdejer C. A. Lindegaard, Særløse,

2.000 kr. med renter heraf 4% p.a. fra den 7. juli 1950 at regne, indtil
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angående fredning af en del af matr.nr. l-a af Særløse by og sogn,
afsagt på dommerkontoret i Køge den 7. juli 1950.

K E N D E L S E:

Efterat fredningsnævnet i april 1949 sammen med provst Exnel
havde besøgt Særløse kirke i Voldborg herred for at undersøge spørgl
målet om eventuelle fredninger i kirkens omgivelser, var man enig m, ~
provsten i det ønskelige i at bevare den meget smukke udsigt fra Sæl
løse kirke imod vest til det smukke skovrige kouperede terræn omkriJ
Særløse Overdrev.

Fredningsspørgsmålet berører en del af ejendommen matr.nr. J

af Særløse, hvis ejer gårdejer C.A.Lindegaard dog ikke ønskede at 11 I

de nogen del af ejendommen pålægge fredningedeklaration uden erstat· I
ning.

Der er derefter af nævnet rejst egentlig fredningssag.
Nævnet har holdt møde på åstedet den 19. maj 1950, hvorundeJ

man skønnede, at det for at bevare udsigten var bødvendigt at frede
et areal af ejendommen, der strækker sig fra det nordvestlige hjørne
af den vestlige kirkegårdsmur i en længde af ca. 88 m til skellet
imod matr.nr. 4 og i en dybde af 60 m ind i matr.nr. l-a, således ~
arealet bliver ca. 5280 m2• Undtaget fra fredningen skulle dog være
en trekant syd for kirkegården, som er dækket af ligkapellet og ki~
kegårdsmuren, og hvor et sommerhus påtænkes opført.

Gårdejer Lindegaard har under mødet påstået sig tilkendt en
erstatning, idet han regner med, at grunden må kunne sælges til byg.
gegrunde.

Nævnet var enig om, at det var af en sådan betydning at bevl
re den smukke udsigt fra kirken, at betingelserne for fredning af
arealet 1 medfør af naturfredningslovens § l var tilstede, og vedto.
derfor på et møde den 23. juni 1950, efterat det fornø4ne kortmater:
ale var fremskaffet, at frede arealet i den ovennævnte udstrækning,



der af landinspektøren er indtegnet på det vedlagte Kort.
Ejendommen må som hidtil benyttes som landbrugs- og havejor(
•

men må ingensinde bebygges, hverken med bygninger, skure, drivhuse,
master eller li~ ... i. på anden måde, ligesom det heller ikke må be-
plantes.

Nævnet vedtog endvidere at yde ejeren en erstatning på 600

kr.
T h i b e s t e m m e s:

I,
I
f

el

Af ejendommen matr.nr. l-a af Særløse by og sogn fredes at
areal, der strækker sig fra det nordvestlige hjørne af den vestlige
mur omkring Særløse kirkegård 1 en længde af ca. 88 m imod syd til
skellet imod matr.nr. 4, og derefter strækker sig i dybden 60 meter
ind i matr.nr. l-a, således at arealet bliver ca. 5280 m2•

Undtaget fra fredningen er en trekant syd for kirkegården,
som er dækket af ligkapellet og k1rkegårdsmuren.

Det fredede areal er indtegnet på det kendelsen vedlagte m~
trikulskort.

Det fredede areal må som hidtil benyttes som landbrugs- og
havejord, men må ingensinde bebygges, hverken med bygninger, skure,
drivhuse, master eller på anden måde, ligesom teltslagning er forbu(

Arealet må ej heller beplantes.
Der tillægges ejeren gårdejer C.A.Lindegaard en erstatning

på 600 kr. med renter 4~ p.a. fra den 7. juli 1950, til betaling
sker.

Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvde·
len af Roskilde amtskommune.

Aug. Sonne. J.P.Nordengaard.

----------000---------
V.Christiansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRADSKREDS M.V., den 20/8' 19Jy

(~~~~
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U d V .. N III ._.11 In ertegnede savværksarbej der iggo Arnold i elsen, 400kkerup, W\.L

fader Niels Nielsen, sammesteds, erklærer herved, at der paalægge.
ej endommen matr. nr. 9"'a at San-løse 'by og sogn tølgende servl tut.

Ej endomm en maa ikke bebygges i en atstand
gaarden, udover opførelsen af et drivhus og et
ikke maa overstige 3 meter.

Paataleberettiget er fredningsnævnet tor Roskilde a.t~ra~&ekI'.dl!l

at 11 meter fra ki.kee,
tl'lll "til •• , Ilvis Iløj....'\'

og menighedsraadet tor Hvalsø-SærlØse.
! o k k e r u P, den 22r juni 1951.

Niels Hi elsen. Viggo Nielsen.

----------oOo-------~~
\~Afskrittens rigtighed bekræftes.

'EtEDNINGSNÆVNEr :rOR ROSKILDE AMTSRAADSKREDS M. V., d. /01/ 19J~.

li,
"

'I

- ---- --- -----
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Unde~tegnede gaa~deje. Harald Viggo Knudsen, a.rløse, erklær ••

herved, at del' paalægges ej endommen matr. D~. 5tiiibat l.rlØfS. by Og

BOln følgende servitut&

Ej endomllenmaa ikke bebygges i en atstand at ~ lIetel' t~a kirke-

gaarden.
• \,1

Paatal ebel"ettiget el" tl"edningsnævnet tor Roskilde a.tsl"a..skreds. ~I
Særlø•• , den 1. - 11. .. 19~9. ~l-,

l

---------oOo~------"
'I

Atskrittens ~igtighed bekrættes.

.J;IIII..-,pae V., den ftI I'

~.l)

DAllW t}' I. I iW ;.l. IT:llr'i'2iJii ................
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Forhandlin6sprotokollen for Frednincsnævnet for
Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943~ den 20.Ju1i blev i Sagen
Nr. 5/1943 Fredning af Træer paa Særløse Kirkegaard
afsagt saalydende

K e n d e 1 s e :
I Skrivelse af 7.Februar 1943 fremsatte Hvalsø-Særløse Menig-

hedsraad Begæring om, at der maatte blive foretaget Fredning af
de omkring Særløse Kirkegaard staaende store Træer, da der havde
vist sig visse lokale Vanskeligheder ved at bevare disse.

Den 27.Maj 1943 foretog Fredningsnævnet herefter Besigtigelse
af de omhandlede Træer, der viste sig at omfatte 21 Kastanietræer
og 13 Lindetræer, hvoraf 8 Kastanietræer og 7 Lindetræer staar
langs Skellet til Gaardejer Aage Lindegaerds Ejendom.

Under Fredningsmødet opnaaedes Enighed mellem Menighedsraadet
og fornævnte Lindegaard om, at de omhandlede Træer burde bevares i
deres nuværende Tilstand, saaledes at Træerne ved Menighedsraadets
Foranstaltning tilses og vedligeholdes og med passende Mellemrum
beskæres paa en saadan Maade, at de mindst muligt generer Linde-
gaards tilstødende Ejendom. Menighedsraadet lovede derhos at op-
føre et 2 ID højt Dyrehegn indenfor de i Lindegaards Skel plantede

~
Syrenbuske, hvorefter denne indvilgede ogsaa i disse Buskes Op-
retholdelse.

I Skrivelse af 6.Juli 1943 har Kirkeministeriet tiltraadt
Ønsket om Træernes Bevarelse.

Da Fredningsnævnet for sit Vedkommende kan tiltræde, at de
omhandlede Træer, der danner en smuk og højtidelig Ramme om Sær1øse
gamle Kirke, fredes,

b e s t e m m G s :

, ...-:l

De fornævnte Træer ved Særløse Kirkegaard fredes paa forn~vnte
Betingelser og saaledes, at Paataleretten i Sagen tilkommer Fred-



ningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds m.v.

Sachs J.P.Nordengaard A.Christoffersen •
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LY'1(l!"'Y rets 3. Bfdelll1g
Hummeltottevej 10
2830 Virum - Telefon (02) 853355

Daas da~o har nævnet :ilskrevet landinspektør P.Skotner,Roskilde,således:

"Ved skrivelse af 28.april 1982 (j.nr.TK· b12062) har De for ~~rløse

·nenir,hedsrnd cøgt om tilladelse til opførelse af ny kapel- og økonomi-

b~,~nir-gtil Særløse kirke pA matr. nr. l h ~ærløee by. Den nye by~ning-
s\.;:,:l erstatte den nu nedreyne kRpelby€ning, sar.:13.V: selve kirkefården,

'Jp.st for kirken.

?;)l,C:'2n~ef:'ervit'J.t-:'erangives 01-: vedrøre projektet:

~. 1J~t 3/0 1)~3, ~:ennelse ang. fredning af tr~er i skellet ~od :~rløse

tirke~ir1 (p'taleTet ti1ko~~er fredningsn~vnet) .

1) rer røres ikke ved de p2~~ldende træer i forbindelse ~~d projektet.

~. lyst 12/3 1951 overfredni!1.gskendelse 8.f 6/3 1951 ang. ben~tttelse og

:~r~ud ~od beby€,else og bepl~nt~n~ ~f et n!Er~ere an~ivet areal af l ~

3'~ 2) Ier er tale o~ en s~kaldt provst Ixner frednin~. Det fredede areal

er 2n~ivet med gr~ kantsky~ge p~ bil~g A og det ses, et hele parcel 2

Ol: w~tr. nr. l a ~ærløse byer beliggende inden for det fredede areal,

~~dens matr. nr. l ~ ~ærløse by, hvorpå det nye kapel ønskes opført,

lif~er UGen for det fredede areal.

3. lyst 9/3 lqGB dekl. ang. forbud mod yderligere udstykning og bebyggelse

?d 3) ~eklarationen er tinglyst i anledning af, at parcellen matr. nr. l l'
3ær10se by, som er beliggende nord for landevej 523 i 1968 blev ud-

stykket fra matr. nr. l ~. l deklarationen er føl~ende anført:

"i{verken parcellen eller det resterende matr.nr. l .§: må yderligere

udstykkes. ?~ parcellen ml kun opføres en hel~rsbolig for en familie.

~en på d8t resterende matr. nr. l ~ m~ opførelse af yderligere bolig-

bebyggelse, herunder også aftægtsbolig eller lign. ikke finde sted".

~O~ p1taleberetti~et ar!fører deY~årationen so~erådet og byudvik-

lingsuevalget. Hvalsø kom~unalbestyrelse saot Hovedstadsr~det skal

~ cerfor dispensere fra ceklarationens bestemmelse om udstykningE-\- forbue i forbindelse med godkendelse af sagen.



..
:-°o:::.tr.nr. l b 2~:::."løseby, hvor;:~ det nye kapel ":lBZ~S :)pf;.>r:, e;-

i~ke o~fattet af deklarationen.
7~ den .;:::ivneanledning har der den 12.TJJaj 1982 værf-'t3.f~~oldt E"t

besigtigelsesmøde, hvori repræsentanter for Menighedsrådet, ?rednin~s-
styrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde amt og Hva1~"
kommune tillige med meni~hedsrådets.arkitekt, Freben Thorsen, of
n~vnets medle~er deltog. Safen blev udsat for at afvente en sup?lerende
rede~ørelse fra arkitekten. l dennes p~følgende notat af 18.maj 1102
er til havearkitekt Y.dith Nørgaards i sagen fremlagte tegninE nr. 4,

~ ~~t. l.april 1982 foretaget følgende tilføjelser og ændringer:
" l. [er ~å b~n v~re l fælles udkørsel til landevejen fra kirkep~rd, vej

& o~ parkeringsplads.
2. ~ksisterende vej og hæk vest for kirkegården fjernes og are~l~t

~i18åe8 med græs. Ny vej i max. 5 m bredde og med okkerfarvet natur-
. stenstilslag i belægningen anlægges som vist.

3. Parkering vest for kirkegården m~ max. etableres til 3 invalicebiler.
Dptte P-areal placeres syd for den eksisterende vestindgan0 til tirke-
.gs.rdenog udføres med "armeret græs" samt markeres med lave, stående
eller liggende hand1capsymboler.

4. Arealet mellem ny vej og nyt vestskel samt syd og vest for det nye, kapel ryddes for beplantning og t1lsåes med græs.
5. Vej og bede mellem kirkegård og parkeringsplads erstattes af ~r~s-

arealer og vejen i alleen mellem kirkegård og landevej erstattes af
IIen gangsti, udført med samme belægning som vejen vest for kirket3..rden.

Herefter har nævnet eenstemmigt kunnet godkende o~~andlede prcjekt,
s~ledes Bom dette er blevet forelagt nævnet.

~!vilk€t herved meddeles.
Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58 inden 4 u..r.-er

ir.dbringes for overfredningsnævnet. II

Hvilket herved meddeles.
dA t l MOOf&get l trednf~Psst'io'ren;t:n~r~ngss yre sen,

Ar.","lierade l3~ A.G.Laugesen.
] ?::... 1.
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Særløse Kirke
v/Lars Henrik Holme Frejslev
Mosesvinget 15, Særløse
4330 Hvalsø

Ejendom: Matr. nr. 1 h Særløse by, Særløse,
kastanjetræ på Særløse kirkegård.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-4-05

I skrivelse af 31. august 2005 har De ansøgt Ros-
kilde Amt om tilladelse til at fælde et kastanie-
træ på Særløse kirkegård, idet det pågældende træs
rødder er begyndt at ødelægge kirkegårdsmuren.

•
Da sagen er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 20. juli 1943 om fredning af træer på Særløse
kirkegård, er sagen videresendt til fredningsnæv-
net.

Af kendelsen fremgår, at der var 21 kastanietræer
og 13 lindetræer, hvoraf 8 kastanietræer og 7 lin-
detræer stod langs skellet til naboejendommen. Der
var enighed mellem menighedsrådet og ejeren om, at
træerne skulle tilses og vedligeholdes af menig-
hedsrådet og med passende mellemrum beskæres.

Under hensyn til baggrunden for det ansøgte har
fredningsnævnet ingen indvendinger imod det ansøg-

.. te. Nævnet meddeler derfor herved den ønskede til-
\.'

ladeIse.
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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 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
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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, 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 in-
den 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 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

Haraldsgade 53, 2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4,
4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Svend Lindbæk, Marbjergvej 4, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.
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