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FREDNINGSDEKLARATION

Undertibgnede gårdejer Hans Peter Hansen af Jystrup be-
stemmer herved - i overenss'temmelse med de i mit adkomst-
dokument på ejendommen herom trufne vilkår - med bindende
virkning for mig og senere ejere, at nedennævnte på min
ejendom - matrikuleret som matr. nr . 7 n af Jystrup værende
område: Skrænten ned til Hvide sø - Som indtegnet på den
deklarationen vedhæftede forstørrelse af målebordsblad
1:4000 fredes således, at den på skrænten og langs denne
sam6 i søkanten stående bevoksning ingensinde må fældes, ryddes
eller nedslæres, og således at køberen ingensomheldt rådighed
får over eller ret til noget af omhandledebbevoksning, hvilket
gælder såvel køber som sælger, dog at de effekter, som efter
de påtaleberettigedes bestemmelser udvises af forstlige hensyn,
tilfalder mig.

Endvidere skal den nuværende sti langs med søen nedenfor
skriften opretholdes til almindelig færdseb for egnend be-
boere og turister, ligesom der eventuelt et par steder langs
denne stim må anbringes bænke til siddepladser.-Vedligeholdel-
sen af disse er mig dog uvedkommende. Vedligeholdelsen af
stien er ligeledes mig uvedkommende, men der må altid være
adgang, for hvider ønsker det, til at påføre vejmaterialer.

Jeg kan ikke modsætte mig en eventuel sænkning af vand-
standdn i søen.

Da der fra tidligere tid har været adgagg til badning i
søen i dennes sydøstlige hjørne, må jeg og fremtidige ejere
tåle, at der er dot 1fts hertil i fremtiden, og der forbeholdes
ret for de badende(til at der at anbringe en udspringsbro.

Denne deklaration vil vil være at tinglyse på ejendommer.

Påtaleret har ejeren af Skjoldenæsholm, Naturfredningsnævnet
for Sorø amtsrådskreds og Danmarks Naturfredningsforening
hver fo sig eller i forening.

Jystrup, den 31. januar 1953.
H.P.Hansen.

Foranstående fredningsdeklaration
servitut på matr. nr . 7n Jystrup by og
servituter frafaldes.

FREDNINGSNÆVNET FOR SORØ AMT, den
Jensen & Kieldskov, AIS, København. 	 Urban Peterseh.-

begæres tinglyst som
sogn. Anmærkning om

17 1 august 1953.
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Ringsted Kommune 
Teknik- og Miljøcenter 
Team Natur og Land 
Rønnedevej 9 
4100 Ringsted 
 
Att. Britt Vodstrup Andersen 
bva@ringsted.dk 
         

 

 

          FN-VSJ 40/2017 
           SVANA-511-00726 

  

          Deres j.nr. 17/4017 
 
          Den 11. september 2017 
 
 

 

Vedr. dispensation fra fredning ved Hvide Sø, matr.nr. 7n Jystrup By, Jystrup.  

Ringsted Kommune har ved mail af 9. maj 2017 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-

sjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Ringsted Kommune har modtaget en henvendelse fra Flemming Skov ang. 2 store bøgetræer der er 
underlagt fredningen for et areal langs den sydlige del af Hvid Sø, matr. Nr 7n, Jystrup By, Jystrup, 
af 17-08-1953.  
Træerne er angrebet af svamp og råd og står på en sådan måde at de vurderes at være til fare for 
forbipasserende på den på arealet eksisterende sti. 
 
På billedet herunder fremgår placeringen af træerne. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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I fredningen fremgår det at: ”Skrænten ned til Hvid Sø…. fredes således, at den på skrænten og 

langs denne samt i søkanten stående bevoksning ingensinde må fældes, ryddes eller nedskæres”. 
Det er kommunens vurdering at fældningen af træerne vil være i strid med fredningskendelsen og 
derfor kræve en dispensation. 
 
Besigtigelse 

 

Ringsted Kommune har den 10. feb. 2017 besigtiget træerne sammen med lodsejer Flemming Skov 
og Claus Boel fra Skovdyrkerforeningen. Der er udarbejdet en forstfaglig udtalelse på baggrund af 
besigtigelsen som vedlægges som bilag. På besigtigelsen blev det konstateret at træerne havde både 
råd og svamp og at det derfor er sikrest at fælde træerne. Dog blev det vurderet at fældningen som 
udgangspunkt burde foregå på en sådan måde at en del af stammen blev stående til glæde for biodi-
versiteten. 
  
Ringsted Kommune har dog, på baggrund af besigtigelsen og forstfaglige udtalelser, vurderet at 
visse af træernes grene er til så stor risiko for nedfald og fare for forbipasserende at Ringsted Kom-
mune har set sig nødsaget til at givet ejeren mulighed for at fjerne de grene der vurderes at være til 
fare inden dispensationsansøgningen er sendt ind. 
 
Billeder af træerne fra besigtigelsen kan ses herunder. 
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Udtynding af den eksisterende bevoksning 

  

Under besigtigelsen blev det desuden bemærket at der omkring de eksisterende skadede træer var en 
hel del opvækst af mindre træer og buske der hurtigt ville kunne tage pladsen for de to store bøge-
træer. Det blev derudover vurderet at bevoksningen som helhed har en del opvækst af ungetræer og 
meget tætstående bestand-træer der bliver påvirket negativt af den omkringstående bevoksning. Det 
vurderes derfor at der bør foretages en let udtynding til fordel for de eksisterende bestand-træer, 
således at deres vækstbetingelser forbedres, dog uden at bevoksningens udtryk som kratlignende 
skov tilsidesættes. Ringsted Kommune vurderer at dette også kræver en dispensation fra frednings-
kendelsen som vurderes at kunne tages med i forbindelse med fredningsnævnets behandling af di-
spensationen. 
       
Flagermus 

 

Der er i forbindelse med besigtigelsen og den foreløbige sagsbehandling vurderet at der er mulighed 

for at træerne er opholdssted for flagermus. I forbindelse med den foreløbige sagsbehandling er 

træerne således blevet vurderet for flagermus. Udtalelsen fra Hans J. Baagøe, Lektor emeritus, Sta-

tens Naturhistoriske Museum er vedlagt som bilag.  Det er samtidig vurderet at de grene der er til 

fare for forbipasserende på stien ikke er opholdssted for flagermus m.m. og dermed ikke vil beska-

dige eventuelle opholds- og levesteder, når de bliver fjernet. 

Høring 

 

Ringsted Kommune har udsendt en høring af de påtaleberettigede i henhold til fredningskendelsen 
og der har ikke været protester mod fældningen af træerne. Tværtimod bemærker ejeren af Skjolde-
næs holm telefonisk, at han vurderer at træerne bør fjernes hurtigst muligt. 
 
 

 

 



 KOPI 

Side 4 af 11 
 

Ringsted Kommunes anbefalinger 

 

Ringsted kommune vil anbefale fredningsnævnet at der gives dispensation fra fredningen, til fæld-
ningen af træerne men at der i dispensationen tages højde for følgende:  
 

1. At træerne kan fjernes helt eller delvist. Det foreslås at en del af stammen bliver stående til 

gavn for biodiversiteten. 

2. At træerne kan være leve- opholdssted for flagermus og derfor, ifølge gældende lov (Be-
kendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med 
vildt og pleje af tilskadekommet vildt), kun kan fældes i perioden mellem 1. september - 30. 
oktober. Fældning på andre tidspunker kræver dispensation der søges hos Naturstyrelsens 
lokalafdelinger. 

3. At der ikke stilles krav om erstatningstræer for dem der fældes. Da der på området er en del 
opvækst samt store bestandtræer der kan overtage bøgenes plads, dermed sikres også at 
vækstvilkårene for de tilbageværende træer forbedres, uden at bevoksningen som helhed 
ændres. 

4. At der kan foretages en let udtynding i bevoksningen således at vækstbetingelserne for de 
eksisterende bestand-træer forbedres uden at bevoksningens udtryk ændres væsentligt.  

...   

Skovdyrkernes brev af 15. februar 2017 til Ringsted Kommune er sålydende:  

”… 

 
…” 
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Af brev af 28. februar 2017 til lodsejer Flemming Skov fra Hans J. Baagøe fremgår: 
 
”… 
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…” 
 
Miljøstyrelsen har den 23. maj 2017 udtalt:  
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. natur-
beskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
  
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det an-
søgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til fældning af 2 bøgetræer, som står ved kanten af Hvide Sø. Skrænten 
ned til Hvide Sø er omfattet af en fredningsdeklaration indført i tingbogen den 18. august 1953. 
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Det fremgår af deklarationen, at den på skrænten stående bevoksning ikke må fældes. 
  

Af sagsmaterialet fremgår, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at træerne kan være op-
holdssted for flagermus. 
  
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, at fredningsnævnet med mindre betingelserne i 
lovens § 65, stk. 6 er opfyldt ikke kan meddele dispensation fra en fredning, hvis det ansøgte kan 
beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i lovens bilag 3. 
   
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det må være en forudsætning for en eventuel dispensati-
on fra fredningsnævnet, at der foreligger enten en undersøgelse, der klart viser, at en fældning kan 
finde sted uden at skade flagermus og deres levesteder, eller at der foreligger en dispensation til 
fældningen fra Miljøstyrelsen. 
  
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.  
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1  
  

  

 

Hvid Sø og skrænten omkring søen er beliggende 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 
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3160 Brunvandede søer og vandhuller 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
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  
  
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
  
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
…” 
 
Ringsted Kommune har den 17. august 2017 hertil bemærket: 
 
”… 
 
Miljøstyrelsen skriver: 
”Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, at fredningsnævnet med mindre betingelserne i 

lovens § 65, stk. 6 er opfyldt ikke kan meddele dispensation fra en fredning, hvis det ansøgte kan 

beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrear-

ter, der er nævnt i lovens bilag 3.” 
  
og 
  
”at det må være en forudsætning for en eventuel dispensation fra fredningsnævnet, at der foreligger 

enten en undersøgelse, der klart viser, at en fældning kan finde sted uden at skade flagermus og 

deres levesteder, eller at der foreligger en dispensation til fældningen fra Miljøstyrelsen” 

Ringsted Kommune bemærker i den forbindelse følgende: 

I henhold til, naturstyrelsens egen forvaltningsplan for flagermus (udgivet 2013) og gældende lov 

(Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt 

og pleje af tilskadekommet vildt), er det ikke tilladt at fælde hule træer og træer med spættehuller i 

perioden 1. nov.-31. aug. 

  
Der er derfor kommunens vurdering at hvis træerne, der vurderes at være til væsentlig fare og risiko 
og derfor bør fjernes, fældes i perioden 1. september – 31. oktober vil det være tilstrækkeligt at sik-
re at eventuelle flagermus ikke påvirkes da det sker på et tidspunkt hvor flagermusene ikke bruger 
opholdsstedet til ynglekoloni eller som vinterdvalested. Det er derfor kommunens vurdering at der i 
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hht. Lovgivningen ikke skal udarbejdes en dispensation til fældning fra Miljøstyrelsen, hvis fæld-
ningen sker inden for dette tidsrum.  
  
Derudover er det kommunens opfattelse, at kommunens forslag til vilkår om at selve stammen på til 
5-6 meter forbliver stående på rod på lokaliteten vil give eventuelle flagermus mulighed for at fast-
holde træet som leve- eller vinterdvalested efterfølgende. Samt i øvrigt forbedre biodiversiteten i 
nærområdet. 
  
Ringsted Kommune vurderer derfor at de vilkår der foreslås stillet i dispensationen vil være til-
strækkelige til at beskytte §3-arterne samtidig med at træerne kan fjernes så skånsom som muligt. 
Og området fastholder sit udtryk som fremgår af den gældende fredning. 
 
…” 
 
Miljøstyrelsen har den 28. august 2017 hertil udtalt: 
 
”… 
På baggrund af kommunens supplerende oplysninger er det Miljøstyrelsens vurdering, at fældnin-
gen kan ske i perioden 1. september – 31. oktober uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
65, stk. 3. Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt til grund, at kommunen som tilsynsmyndighed 
med fredninger har vurderet, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af flagermusenes leveforhold, 
bl. a. fordi der efterlades store dele af træernes stammer stående på rod. 
 
…” 
 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet lægger til grund, at de to omhandlede bøgetræer ved Hvide Sø er 
angrebet af råd og svamp og er til fare for forbipasserende. Under henvisning hertil 
finder fredningsnævnet, uanset ordlyden af fredningen, at der bør meddeles dispensa-
tion til fældning af de to træer. Det er dog en betingelse for dispensationen, at fæld-
ning – af hensyn til flagermus – sker i perioden 1. september til 31. oktober, og at 
selve stammen i en højde af 5-6 meter bliver stående på rod, idet fældningen således 
ikke beskadiger flagermusenes leveforhold. 
 
Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at stille krav om gentilplantning med to 
nye træer, da der efter det oplyste allerede findes andre store træer, der kan overtage 
de to bøgetræers plads. Fredningsnævnet tillader samtidig, at der sker en let udtyn-
ding af bevoksningen, således at vækstbetingelserne for de eksisterende træer bedres.  
 
I dette omfang imødekommer fredningsnævnet ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, jf. stk. 3, jf. stk. 4. 
 

 
Rolf Dejløw                          Ole Stryhn                Manne Suadicani 
       formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens 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 beskyttelse af natur og mil-
jø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, 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. 3, 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. 
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Kopi sendes til: 

Flemming Skov, Skjoldnæsvej 21, 4174 Jystrup, fleming@voks.dk, karen@voks.dk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, ringsted@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  ringsted@dof.dk  
Friluftsrådet, oestsjaelland@friluftsraadet.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Manne Suadicani, Korsevænget 5, 4100 Ringsted 
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