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(udfyldes al domm"lcontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dOkumenter,!
/0"," /p / /f/

Matr.nr. l cl/af Lerchenborg Hoved- >~/- S' Y
gård ott JlUttss.e.M'. in m.n. af lie,
eheM8iPg. lrby sogn. Anmeldt a:fl

FREDNINGSDEKLARATION.---------------------- ..----------..
l

Undcrte6~ode ejer af den gamle Dyrehave IlU, spidsen uf AOl1ws,frø-
ken Sonja Uarie L4-nd (kld. Titi Lund), erklærer hermed med bindende
virkninG for mig ælv og fremtidigo e jora, at dar på min e jenuorn, som
omfatter matr.nr. l cb af Lerchenborg Hpvedgård og matr,nr. ln m.fl.
af Lercluimborg. Arby sogn,. skal hvile en frednil1G, der skal gælde det
på ved~ftede.kort med forskellige former ~or skravering markerede
areal. af matr.nr. l ob af Lerohenbore ':w·"'tkysten QYdfor VestørskoveJ
(matr.nr. l bo), og som skal have følgende indhold:

l) Der må ikke foret UGesafr;ravning, opfyldninL\ eller planorinG
og ikke anlælmes veje over are ale t •

2) !l. Det mød ubrudte linier skraverede olilråde må ikke opdyrke s
• I

eller beplmtes. Oppløjnin(t og tilsåninc; mad kulturgrwssor
må kUn finde' steu 'på de større trwfrie arealer, medens
sk~nter.ne og de områd~r, som overvejende er bovoksede med
krat .. iltke må gøres til genstand for noc;en beho.ndlin~, der
kan ændre det nuværendo plo.nte- OG dyreliv • Udnyttelsen
må kun ske vl8d græsning. af løsgående dyr samt eventuel t
ved hugst af om.rlidets krn.t- 06 trævmkst, og be~e dele kun
inden for sådanne g~nce~., at dor til stadighed over hele
arealet oprotholdes en bovokonil1Cmed træer og buske, rom
ikke er wsentlig mindre end den nuv&3l'cnde.

" .
!l. :På det medbr'.ldt skraverir.{; vi~te omr~.dQmod sydøst SkAl

der kunne opretholues on plo.ntni116 til 1m for markerne øst
derfor. For så vidt plantnineen sløjfes eller indskrronltes
i forhold til det ptl kortet vist e areal, skal det u be-
plantede område være fredet efter bestemmelserne umer 9:.

2. Den med pu nkterill8 markerede udsigtshøj nå ikke opdyrke s
og ikke beplantes til så stor højde, at udsigten fra top-
pen derved forri~s.

3. Der må ikke på området placeres nogen art af' bebyggelse., sku-
Ire•. boder" master,.. skilte eller lignende skmmmendeindretnin-
ger. Dog skal fYret på halvøens spids kunne fornyes og om,
ønskes bygges større .. og andetsteds på arealet skal der kunne
anbringes et eller to lmskure for kreaturerne ef t er fred-
n1ngsnævnets godkendelse af udformninB og placering" ligesom
der skal kunne opføres et pumpehus i forbindelse med afvan-
dingsanlæget. Yderligere afVigelser fra detto afsnits bestem-
melser om bebyggelse m.m. skal med fredningsnmvnets god-

•

JenaCD & Klcldskov, AI"'. Kr1bronhllVn

Bestll1ings-
formuhlr
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Kendelse kunne gøres for så vidt de gælder indretninger" de~ e~ på_
krævede af hensyn til områdets udnyttelse ~U ~~S:t'l'9sn1nG.

Denne ;dlk~arat1on vil være at tinglyse SOI(~rvitut P~ oven-
nævnte ejendom og at forelægges for fredningsnævnet for Holbæk Amts-
råcløkreds til godkendel~.

PAtaleret 1henhold til deklarationen tilkommer ejeren, llatur-
fredningsnævnet for Holbwk Amtsrådskrede og Danmarks Naturfrednings-
forenins" hvt~ ..for sig eller i fo.ron1:n.g•.....

Mineslund~ den 30.3.1953.
(Sonja Marie Lund).

!fiti Lund •

• r., • ;.. T11 .vUdlerligheeJ.
Raft~ Gotthllf Jensen
øt1l1tng" forvalter
bapala Mineølun4.

Navn, Niels Rasmussen.
"'fJ'

øtUl1!l6I, t~ival t.er..........
bopæl. Mine slune!'.

i.
Cl o d k e n d o as:

~ den 12/1 1954.
L. Hu lsrøj. fm.

Jhtovaø:ende b'edningsdeklaration begæres tinglyst ,pbtr.nr.
l ab ~rchenborg Hovedgård" Arby soan" idet der med h.t. græn-
8l!IrneJtor ,det :f:redede område henvises til den skitso._ som er
vedhøtt'tet deklarati OIJeI\.

~ den 12/1 1954.

L'. Bulsr"·j. fin.

:.( Atøkrltte~ø rigtighed, bekrætteø.
BaturtredningøDævnet tor Holbæk amt,' den 22/1 1954•
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(Udfyldes af dommerkontoret)

Matr.nr. l° Lercenborg Hgd., G3.jL\i'.j1~86"0o&NR. ~/o~
(E' I 'I' Årby. ~cr cJ Ighcdsnr.)

Gade og husnr. . Anmelder:

STEMPELMÆRKE
KaI::ndbGrø

KUN Gn.DIGT NO AfSTEHl'LING AS
DO!'IME~ ItASSEltONTllOLAPl'AllAT

'J I ~ ~41t8tJ1]6,sø.OO.:-{.
-'

taadiupeklø c. M. Bedepard
&oNiIpde 81. ØM) K.laDdborr

Tlf. (03) 51eN 14

Deklaration.

Undertegnede ejer af matr. nr. l° Lerchenborg Hovedgård, Årby pålægger
herved 'for mig og efterfølgende ejere forkøbsret for ejeren af Asnæsgården
til parcel 2 af 1°, jvf. vedhæftede rids.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Nordvestsjællands amts nordlige
fredningskreds.
Med hensyn til servitutter, pantehæftelser og 'andre byrder henviseS til
ejendommens blad i tingbogen.

In('~~rt i aagbogen tor " L,/-' "
R(,;tten i Kalundbore v&~ /vf lir? ~/;;V~
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Parcel 2 af matr. nr. 1 g
Lerchenborg Hovedgård, Årby.

Arealet udgør 1175ml, heraf vej "5 ml.

Udfærdiget ; oktober 1985 til brug ved tinglysning

Landinspekt.r

~clntlpØtlll' C. No Hede9aard.
ICordllgod•• " • WlO K~I. fl4dlforhøld t:1.000

Til. 1031 510414. .



- - - I (l'dr)'ld~s af dommt"rkontort"l;

Matr. nr. ahl Lerchenborg Hgd.
Å:r:-by

.'-

Gade og hu Si1l':
.. • I j" ". U~ O 1 ,. '", 3~ G. j hr~I~ti ti "* b LI Anmelder:

STEMPELMÆRKE
l<afur.C:borg

KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLlNG AI
DOHHEIlKONTOIlETS KASSEKONTF<OLAPPAU-T

Landinspektørfirmilet
C. M. Hedegaard og E. A. Nielsen
~Igade 811 - 4400 Kalundborg

Tlf. (03) 51 0414

Deklaration.

Undertegnede ejEr af matr. nr. lah Lerchenborg Hovedgå~~! ~rby pålægger
herved for mig og eft~rfølgende ejere forkøbsret for ejeren af Asnæsgården
t·, t t lah.II nævn e ma r.nr.
~åtaleberettiget er fredningsnævnet for Nordvestsjællands amts norqlige
fredningskreds.
~ej hensyn til servitutter, pantehæftelser "'f, a1',ole byrder henvi ses til
ejendommens blad i tingbog~n.

r
,.r- --o

.' " !. . ,1"\ i // (
Ejer af matr. nr. lah .•.•...•.••••. i.L(.V.~«;~~~··~..:;;:...

" ,•..At i dagIJogen to·
Retten i Kalundborg

Holbæk, Fr.j.nr. / fl C/19 ·fS-
l
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Afgørelser - Reg. nr.: 02102.00

Dispensationer i perioden: 16-11-1999



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266

VestsJællands Amt
Natur & Miljø
Alleen 15

Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

4180 Sorø REG.Hl ).. \ o.:l. 00. Den 16/11 1999
F84/99

Ved skrivelse af 21/10 1999 med bilag har Natur & Miljø an-
søgt om nævnets tilladelse til et EU-Life projekt for klokke-
frø, der indebærer opre~sning og gravning af damme beliggende
på matr. nr. l cb Lerchenborg Hvdg., Årby.

Ejendommen er omfat tet af fredningsdeklaration tinglyst den
13/1 1954, hvorefter der bl.a. ikke må foretages afgravninger
på de fredede arealer.

I Natur & Miljø's ansøgning er nærmere præciseret, at der dn-
modes om nævnets godkendelse af indgreb i 5 vandhuller, be-
nævnt numrene 2, 3, 5, 6 og 7. For så vidt angår dammene l og
4, vil der kun ske en oprensning af aflejret, organisk mate-
riale.

Det er i Natur & Miljø's tilladelse efter naturbeskyttelses-
lovens §§ 3 og 15 og planlovens § 35 vedrørende de øvrige
damme nævnc, ae det ud fra flyfocos kan erkendes, at kraceene
på det fredede areal har bredt sig, endog meget kraftigt. Der
foretages i forbindelse med projektet en beskæring af kratte-
ne i det omfang, det er nødvendigt for at nå frem til damme-
ne, og i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt for at give
de græssene dyr mulighed for færdsel. Denne beskæring vurde-
res ikke at være i strid med fredningen, men medvirker til at
modvirke yderligere tilgroning.

Sagen er af nævnet tilsendt Danmarks Naturfredningsforening
til udtalelse, idet foreningen er medpåtaleberettiget af den
tinglyste fredningsdeklaration.
I skrivelse af 3/11 1999 har Danmarks Naturfredningsforening
meddelt ikke at have indvendinger, men tværtimod at kunne ud-
tale sin fulde støtte til projektet.
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Flemmi~ Jørgensen
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Det er af Natur & Milj ø oplyst, at ejendommens ejer Eirik
Vinsand, Mineslund, har tiltrådt det ansøgte.

Nævnets afgørelse:

Under hensyn til det oplyste formål med projektet, findes den
påtænkte gravning af vandhullerne, numrene 2, 3, 5, 6 og 7,
ikke at være i strid med formålet med fredningsdeklarationen
tinglyst den 13/1 1954. Nævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 oprensning og gravning
af dammene som ansøgt, når projektet udføres i overensstem-
melse med de skitserede vilkår i amtets skrivelse af 21/10
1999 til ejeren.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-

Kopi af kendelsen sendes til:
Eerik Vinsand, Mineslund, Asnæs Skovvej 52, 4400 Kalundborg
Kalundborg Kommune, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
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