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OVERFREDNINGSNÆVNEr S KENDELSESPROT OKOL•

År 1961, den 7. september, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1387/60 vedrørende fredning af matr. nr. 2la af
Aunstrup Overdrev, Særløse sogn.

I den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den
25. april 1960 afsagte kendelse hedder det:

"Ved fredningsnævnets kendelse af 25/9 1959 bestemtes, at
et andragende fra gårdejer Åge Lindegård, Særløse, om dispen-
sation fra naturfredningslovens § 25, stk. 2, til bebyggelse
af matr. nr. 2la Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, ikke kunnB
imødekommes.

På grund af udtalelser angående parcellens fremtidige ud-
nyttelse, som angaves at være fremsat i anledning af ovennævn-
te afgørelse, har nævnet fundet det påkrævet i henhold til
naturfredningslovens § 8 at rejse sag til fredning uf ejendom-
men, der i sin helhed er beliggende indenfor den i naturfred-
ningslovens § 25, stk. 2, omhandlede afstand af 300 meter fra
skov.

Da ejendommen er en del af et område, der endnu henligger
på det nærmeste uberørt, som besidder stor, ejendommelig natur-
skønhed, og som må anses i høj grad fredningsværdigt, finder
nævnet, at der bør pålægges ejendommen følgende fredningsbe-
stemmelser:

Der må ikke foretages afgravning, opfyldning, planering
eller sløjfning af diger. Tørvegravning kan dog fortsat finde
sted. Arealet skal forblive henliggende i sin nuværende til-



stand, og udnyttes som hidtil på almindelig, landbrugsrnæssig
måde. Der må ingen bebyggelse placeres på ejendommen, heller
ikke skure, boder, master eller andre skæmmende indretninger,
idet dog fredningsnævnet kan dispensere, f.s.v. de for kreaturer-
ne nødvendige læskure. Der gives ikke for tiden offentligheden
adgang til arealet.

Da ejendommen som anført i sin helhed er beJiggende indenfor
den i naturfredningslovens § 25, stk. 2, angivne afstand fra
skov, og således ikke uden dispensation kunne have været udnyt-
tet til bebyggelse, findes den ejeren i anledning af de pålagte
fredningsbestemmelser tilkommende erstatning at kunne fastsættes
til kr. 2.000, der udredes med halvdelen af statskassen og halv-
delen af Roskilde amtsfond.

Under sagons behandling modtog nævnet den 10/12 1959 fore-
sporgsel fra østre Borgerdydsskoles forældreforening, om denne
kunne påregne dispensation til opførelse nf en lejrskole på ca.
10 tdr. land af ejendommen, som påtænktes erhvervet, og nævnet
har bestemt, at denne forespørgsel vil være at behandle sa~nen
med nærværende sag.

Herefter har forældreforeningen haft lejlighed til mundtli~
nærmere at udtnle sig om lejrskolens formål og den påtænkte
bebyggelses omfang og karakter.

Nævnet har ment at måtte fastholde sit i kendelsen af 25/9
1959 indtagne standpunkt af de i samme anførte grunde, idet der
ikke er blovet fremført noget af sådan betydning, at det knn
begrunde lejrskolens placering netop på denne ejendom.

Under sngens behandling har det vist sig, at der på ejendom-
men findes opført et hus, formentlig i strid med bestemmelsen i
naturfredningslovens § 25, stk. 2, hvilket hus vil være at fjer-
ne ved ejerens foranstaltning snarest, under ansvar efter natur-
fredningslovens § 40.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse servitutstiftende
på ejendommen med fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds
m.v. som påtaleberettiget."

Konklusionen er sålydend e:
"Der pålægges den Åge Lindegård tilhørende ejendom matr. nr.

21a Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, fredningsbestemmelser,
hvorefter der på denne ikke må foretages afgravning, opfyldning,
planering eller sløjfning af diger. Tørvegravning kan dog fortsat
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finde sted. Ejendommen skal forblive henliggende i sin nuværen-
de tilstand, og udnyttes som hidtil på alm. landbrugsmæssig
måde. Der må ingen bebyggelse placeres på ejendommen, ejheller
skure, boder eller master eller andre skæmmende indretninger,
idet fredningsnævnet dog kan dispensere f.s.v. angår de for
kreaturer nødvendige læskure.

I erstatning tJ..lkendesder ejeren 2.000 kr., der udredes
af statskassen og Roskilde amtsfond hver med halvdelen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsråds-
kreds m.v."

Don ovennævnte kendelse af 25. september 1959 vedrørende
afslag på dispensation fra bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 25, stk. 2, er af ejeren gårdejer Carl Aage Lindegård, ind-
bragt for overfredningsnævnet ved skrivelse af 19. oktober 1959,
hvorhos han har indbragt fredningsnævnets kendelse af 25.april
1960 om fredning af ejendommen for overfredningsnævnet ved
skrivelse af 10. maj 1960.

Overfredningsnævnet har den 30. september 1960 foretaget
besigtigelse af ejendommen og forhandlet med ejeren, repræsen-
tanter for østre Borgerdydskoles forældreforening, Danmarks
naturfredningsforening, naturfredningsrådet og Hvalsø-Særløse
sogneråd.

Såfromt der bliver givet tilladelse til opførelse af lejr-
skolen, har ejeren erklæret sig villig til at frede resten
uden erstatning.

De mødte repræsentanter for østre Borgerdydskoles forældre-
forening oplyste, at lejrskolens placering på arealet ikke
var af gørende •

Overfredningsnævnet er enig i, at det i kendelsen omtalte
areal udgør et væsentligt led i et særpræget og uberørt område,
hvoraf allerede en mindre del er fredet, og som stærke frednings-
mæssige hensyn taler for at bevare. Man finder imidlertid, at
nævnte lejrskole uden skade for området kan opføres på matr.
nr. 21a, når fredningsnævnets godkendelse af placering, ud-
seende og beplantning omkring skolen foreligger.

Herefter bortfalder spørgsmålet om erstatning til ejeren.
Med disse ændringer kan overfredningsnævnet tiltrarle fred-

ningsnævnets kendelso af 25. april 1960, idet dog bemærkes,
at den ikondelsens 4. afsnit indeholdte bestemmelse om land-
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brugsmæssig udnyttelse af ejendommen ikke skal forstås som
et påbud om fortsat landbrugsrnæssig benyttelse, men som et for-
bud mod anden udnyttelse af jorden, f. eks. til beplantning.

Et kort nr. Ro. 115 visende det fredede areal er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den 25.

april 1960 8~sagte kendelse vedrørende fredning af matr. nr.
2la af Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, stadfæstes med de af
det foranstående følgende ændringor •

Udskriftens rigtighed
b~k:rIDf tes •c-- - (;-;.~ /

l ,,-" <;. ,to. ~ I~/u.t If' 'l-
P. Bitftmdt
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E K S T R A K T - U D S K R I F T
af

FORH1I.NIlLINGSBOG}~NFOR FREDNINGSN ÆVNE~r FOR ROSKI LDE LMTSRÅDSKRSIlS M. V.

ir 1960 den 25!~ foretoges
nr. 4G og 56/1959.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .
Derefter afsagdes såly~enJe

k e n d e l s e :

Ved frednin~snævnets kenc:elsG af 25/9 1959 bestemtes, at et andragende
frn gårdojer iee Linueeård, S@rlose, om dispensation fra naturfrednings-
lovens § 25, stk. 2 til bebYEgelse nf matr. nr. 21-0,Aunstrup Overdrev,
Særlos8 s00n, ikke kunne imo0ekomm8s.

På Grun(~ af ul:talelser angående pnrcellens fremtic:ige udnyttelse,
som an".,nvesnt være fr8msat i anlec'ning nf ovennævnte afgorclse, har
n~vnot funGet det påkrævet i henhold til naturfroJninbslovens § 8 at
rejse sn,g til frec:ninw-af e jene'ammen, der i sin helhed er bolilsgencleinden-
for den i nnturfrGcninGslov~ns § 25, stk. 20mhandlode afstand af 300 meter
fra skov.

Da ejene'ommcn er en del af et orrm\de, e~er en(:nu honligger på det
nærmeste uberort, som besidcer stor, ejendommelig naturskonhed, 08" som må
anses i haj grad free:ningsværdiGt, fineer nævnet, at (ler bor pålægges
8jenJon~en folgende frecninGsbestemmelser:

Der mu ikke foretages afgravning, opfyldning, planering eller slojf-
ning af di~er. Torve~ravning kan dog fortsat fince sted. Arealet skal for-



2.
blive henliGgende i sin nuværende tilstand, ae udnyttes so~ hidtil på

alminCelie, landbru0sm~ssie miee. Der må ingen bebyggelse ~laccres på

Gjcne~om.men, heller ikke skure, boder, mc.ster eller c"nc:re skC:;Inmendeinl~ret-

ql\.~ ninber, ie;ct e10g frec'ningsnf:,vnet kM dispensere, f. s. v. de for krellturer-

ne naovenCi0e l@skure. Der Gives ikk0 for tiden offentligheden adgang til

arenlet •

Da e jenclommen som anflJrt i sin helhed er beliggende indenfor den i

nntllrf'rpr:ning81CYllp.ns § ?5, stk. 2 (l.rlG'ivn(' n.f'stQ.rlr,: frA skov, oG sfiler'I'R jkkA

ucien ciispGnsation kunne hO.ve været udnyttet til bebyg,c~else, finc:es den

ejeren i anlednine c.f (~e pålaete fredningsbestemmelser tilkOlamende erst[',.t-

ning at kunne fastsættes til kr. 2.000,00, der uCre~es mee halvdelen afe) stntskassen o{; halvdcJlon c.f Roskilde ',mtsfond.

Uncll~r s.""'Bens behan(llin,_~' I:loCtog novne t den 10/12 1959 foresporgsel fra

østre ~orgercYGsskolcs forælcreforcninc, om derille kunne påregne dispen-

sation til opforclse nf en l\.Jjrskole p5 ca. lo ter. !Fmc' nf e j 13llc1ammen, som

påtænktes erhvervot, og n8vnet har bestemt, at 2enne forosporesul vil være

Herefter hrer forælCreforcnin/:,'en haft lejli,J'hed til mune1tli:-,.t nærmore

at ul~t""le sig ':lEI lt.ljrckoLns formål ae eien påtænkte bebY8'G"elses omfa.ne 0<5'

Nnvnct h""r ment at matte fnstholde sit i kendelsen ~f 25/9 1959 ind-

t8.G'nG st~nc~punkt n.f ch, i SruIllJlennfurte crunc'le, idet (Jer ikke er blevet

fr~mf0rt noget af såCnn b2tydninJ, at det kan bogrun~e lejrskolens plnce-

rinG netop på Genn8 ejencom.

Unc'<:JrsrtGens behanc'liniS har ('et vist siG, at eJer rå ejene'omm0n findes~)I' \

"
I

'j

opfart Gt hus, formontlicS i strici NC(; bllstemm<:JlsGn i nnturfre(~nint2S10vE..ns

§ 25, stk. 2, hvilket hus vil v~ru at fjernc ved ejerens foranstc.ltning

snr'..r0st, unuer rensvr:.r efter nr1,turfrG e'ningslovens S I~O.

Norvoren~e keneelse vil vmre at tinelyse servitutstiftende pA ejen-

GODmenElee1 Freclninusnruvnot for Roskilde nmtsr5.C::ekreds m.v. som påtalebe-

retti...;oc.

T h i b e s t e m m e s :
Der pålæGi:.,es eJon Åge Linc'e[Såre' tilbrJrcnce ejendom matr. nr. 21-a

""uns trup Overch-ev, Smrl:Jso SOGn, freclninGsbestenmel ser, hvo re f tor c er på

(enne ikke må foreta&Gs afGravning, opfylcning, plnnering eller slojfning

.\

nf e~i:;Gr. Torv8GrcevnincS kan clog fortsat fine'e sted. Ejem1ommon skal for-

blive h\:..nlicS!~·unce i sin nuvlLrcnL'8 tilstaneJ, og uCnyttes som hir:til på

GID. lcmubru~:~smæssig In:J.de. Der må in'.;'Gn lJcllYG' ..else placores på. ejencJommen,

ejhellor skure, boeler eller master ellor nnl're skæmmL;u1('einc'retninger,

ie'8'(; frGc;nin~~snævnet (103' kr\n C::isI-cmsere f. s. v. nngnr de for kreaturer

noe'Vej nc'i,:;e l&Jskure.



li',~'

p,

I orstntnine ti1kon~Gs der ejeren 2.000,00 kr., der ucreces af stats-
kRssen og Roski1rle amtsfon~ hver med ha1vce1en.

Påtn1GberettiJ'-_t 8r Frec:nin~;sni:)vnctfor ROE'ki1c:'eamtsråc'skreds m.v.
AngG Schrl1ic:t. P. Hnarsted.

---000---

Ucskriftens ri~ti~hvd b~kr~ftes.
FREDNIlJGS~llr:VNET FOll RO~;KILDE AH1-'SH.!IDSKREDS

Vige o Christi~nsGn.

M.V., den"l/ 196/.

/7at~~rt
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FORI-L,NDLINGS130G:GN FOR FRJ<;DNINGSlIJj~VNBT FOR RCJ8KILD8 AMTSMD8ZREDS M. V.

År 1960 den 25/~ foretoc,8s

nr •• ~9/1959.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cl • • • • • • • • • • • • •

Derefter afs~Gdos sålydence

k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 19/10 1959 har Dnnmarks naturfrecningsforoning rejst

sag til fredning ~f matr. nr. 21-b Aunstrup Overdrev, S&rlose sogn, til-

horende gårdejer Carl Carlsen, Særlose.

Ved herværende nævns kendelse af 25/9 1959 nægtede nævnet at imude-

komme 8t andragence fra ej~Ten om cispensation fra ~turfrocningslovons

§ 25, stk. 2 til Rt udstykke ejendommen og bortsælge p~rcellorne til

sommel'husbebyg" else.

Denne kendelse er af ejeren påanket til ovorfredningsnævnet.

I fornævn to skrive lse fro. Do.nmnrks no. turfre<.lningsforening e.nfo:ree

bI. ['.,., at formål..at med SE'.gens rejsninc dels er at soge him"ret den be-

bygGolse, som i c1nG'kan iVCJrksættos på een norc~li:;ste Cel af ejendommen

uc~enfor 300 mutorgrænscm, og (~els nt hinc're en udnyttelse, der kan skæmrne

<let nuva,rcnue smukke ln.nc1skab, og foreninf,'en h"r fore slået, at der pålæGge s

ejendommen freciningsbestenunelse, hvoreftor nfgro.vnintS (bortset fra torve-

skær ), olJfylcning, planering elle r slojfnine af eJ i00 r forbyc'es. J01'0 en må

kun u<.~nyttes til Cyrkning af aln. lancJbru,_,safG'rocJer samt til Græsning.

Dor må ikke placeres nogen art af beby~~else på ejenCommen, ejhe1ler

skuro, bouer, master eller nncre skæmmende indretninGer, idet fredninBs-



2.
nævnet doe vil kunne dispensere, f. s. v. angår master og læskure, hvis
dette måtte findes påkrmvet.

Til sagen ~r freml~gt kort, uCarbejcet af lancinspcktor Krarup,
Roskilc~e, hvorefter h01e ej:mdommen, med unc~taeelse af ca. 923 m2 i elen
nordliJe side, liZ2er indenfor 300 m~ter fra skov.

De. ejen(~ommen er en elel af et omrnc,o, cer enc'nu hcnliL-\,::serpå cet
n<::Jrmesteuberort, som bGsiC'der stor, ejendommelig naturskonheC'" og som må
anses i haj grad frecninesværcigt, finder nævnet, at Cer bør ~nlmgGes
ejen00mmen frecningsbeste,~nelser i overensstemmelse med de af De.nmarks
naturfrec:.ningsforening foroslåede, således som neCJenfor bestemmes. :Der
eives ikke for tiden almenheden acgnne til arealet.

Da lanGt den storstu part nf ejendommen liC0er inoenfor en afstand
af 300 meter fra skov, oG såleCes ikke kan udnyttes til udstykning til
bebyeGelse, finues den erstatning, Cer tilkunces ejeren, at kunne fastsæt-
tes til kr. 3.000,00, der uC'redes med halvCelcn 3f statskassen og halvcolon
~f Roskil~e aotsfone.

Nc;;rvDrenClGkGn(~else vil være at lyse servimtstiftence på ejc.mJommen
med FreCningsnævnet for Roskilde amtsrQ0skreds m.v. som pntalebcrettieet.

T h i b e s t e m m e s :
Der pålægges cen Carl Carlsen tilhørende ejendom matr. nr. 21-b

hunstrup Overdrev, Smrluse sogn, freC'ningsbestemmelser, hvorefter dor pn
denne ikke må foreta~es afeTCl.vninl3',opfylc'nill/3',planerinG eller slojfning
af oiber. Torv8~ravnine kan cog finde sted. Ejencommen SkRl forblive hen-
lig~ende i sin nuv<::Jrenuetilstand, og uCnyttes so~ hictil på alminCelig
landbruGsm~ssi~ m~de.

Der må ineen bebYGgelse placeres på ejonclommen, ejheller skure, bo~er
eller mcoster eller andre skwr:J.m.en('einc1retnin~er, ic'et froc'ninc-snawnet dog
kan dispensere f. s. v. aneår LEJ for kreaturer noc'ven(':4c:ele3skure.l.e I orstatnine tilkendes der ejeren kr. 3.0(\0,00, cer ucJreCes af stc,ts-
knssen OG Roskilde amtsfond hver me~ halvdelen.

På tal!.:.b8rettigot er ~I're('ninesnævnetfor T{oskilc1oarutsråCskred s ID. v.
AnG8 0chmic1t. P. H,~' rste('. Vig::-oChrist innsc:n.

---000---

I~
U~skriftens ri2ti0hed bekræftes.
1;'RlGDNnlGSNÆ\1L~TFO R lW~KILDE id:LTSRJ.DSKREDSM. V_, c1en;' /I 196/_

1~lft-;tt
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OVER'FREDNINGSNÆVNETS KE1lDELSESPROTOKOL.----~-----------------~----------------

År 1961, den 6. september, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1358/59 vedrørende fredning af matr. nr. 21b Aun-
strup ·Overdrev, Særløse sogn.

I den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den
25. april 1960 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivels e af 19/10 1959 har Danmarks naturfrednings-
forening rejst sag til fredning af natr. nr. 21b Aunstrup
Over~rev, Særløse sogn, tilhørende gårdejer Carl Carlsen, Sær-
løse'.

Ved herværende nævns kendelse af 25/9 1959 nægtede nævnet
at imødekomme et andragende fra ejeren om dispensation fra
naturfredningslovens § 25, stk. 2, til at udstykke ejendommen
og bortsælge parcellerne til sommerhusbebyggelse.

Denne kendelse er af ejeren påanket til overfredningsnæv-
net.

I fornævnte skrivelse fra Dan~arks naturfredningsforening
anføres bl. a., at formålet med sagens rejsning dels er at
søge hindret den bebyggelse, som i dag kan iværksættes på den
nordligste del af ejendommen udenfor 300 metergrænsen, og
dels at hindre en udnyttelse, der kan skæmme det nuværende
smukke landskab, og foreningen har foreslået, at der pålægges
ejendommen fredningsbestemmelse, hvorefter afgravning (bortset
fra tørveskær), opfyldning, planoring eller sløjfning af diger
forbydes~ Jorden må kun udnyttes til dyrkning af alm. land-
brugsafgrøder samt til græsning. Der må itl{eplaceres nogen



/'·e
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2.
art af bebyggelse på ejendommen, ejheller skure, boder, master
eller andre skæmmende indretninger, idet fredningsnævnet dog
vil kunne dispensere, f.s.v. angår master og læskure, hvis
dette måtte findes påkrævet.

Til sagen er fremlagt kort, udarbejdet af landinspektør
Krarup, Roskilde, hvorefter hele ejendommen, med undtagelse af

923 2 . d dl· . ..J l . . d f' ':1:00 mptpr -"'.lr~ca. m l en nor 1ge slu.e, 1gee r ln en~ er ./ ~ ~ ~
skov.

Da ejendommen er en del af et område, der endnu henligger
på det nærmeste uberørt, som besidder stor, ejendommelig natur-
skønhed, og som må anses i høj grad fredningsvæTdigt, finder
nævnet, at der bør pålægges ejendommen fredningsbestemmelser
i overensstemmelse med de af Danmarks naturfredningsforening
foreslåede, således som nedenfor bestemmes. Der gives ikke
for tiden almenheden adgang til arealet.

Da langt den største part af ejendommen ligger indenfor
en afstand af 300 meter fra skov, og således ikke kan udnyt-
tes til udstykning til bebyggelse, findes den erstatning, der
tilkendes ejeren, at kunne fastsættes til kr. 3.000, der ud-
redes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Roskilde
amtsfond.

Nærværende kendelse vil være at lyse servitutstiftende på
ejendommen med fredningsnævnet for Roskilde nmtsrådskreds
m.v. som påtaleberettiget. II

Konklusionen er sålydende:
"Der pålægges den Carl Carlsen tilhørende ejendom matr.

nr. 21b Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, fredningsbestemmelser,
hvorefter der på denne ikke må foretages afgravning, opfyld-
ning, planering eller sløjfning af diger. Tørvegravning kan
dog finde sted. Ejendommen skal forblive henliggende i sin
nuværende tilstand, og udnyttes som hidtil på almindelig
landbrugsmæssig måde. Der må ingen bebyggelse placeres på
ejendommen, ejheller skure, boder eller master eller andre
skænmende indretninger, idet fredningsnævnet dog kan dispen-
sere f.s.v. angår de for kreaturer nødvendige læskure.

I erstatning tilkendes der ejeren kr. 3.000, der udredes
af statskassen og Roskilde amtsfond hver med halvdelen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amts-
rådskreds m.v."



Den ovennævnte kendelse af 25. september 1959 vedrørende
afslag på dispensation fra bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 25, stk. 2, er af ejeren, gårdejer Carl Carlsen, indbragt
for overfredningsnævnet ved skrivelse af 13. oktober 1959,
hvorhos han ved skrivelse af 12. maj 1960 har indbragt fred-
ningsnævnets kendelse af 25. april 1960 om fredning af ejen-
dommen for overfredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har den 30. september 1960 foretaget
be sigtigelse af ejendommen og forhandlet med ejeren samt repræ-
sentanter for Danmarks naturfrechi..ngsforening,naturfrednings-
rådet og Hvalso-Særløse sogneråd.

Under sagens behandling for overfredningsnævnet er det op-
lyst, at der på den del af Ina tr. nr. 21.!2"som ligger udenfor
skovbyggelinien, kun kan anbringes eet hus, der tilmed, så-
fremt brandpolitilovens regler for afstandsbestemmelser for
træbygninger også skal overholdes, ikke kan blive stort. På
åstedsmødet frensatte ejeren tilbud om gratis fredning af
det resterende areal mod, at der langs grundens nordskel gives
tilladelse til udstykning af et antal parceller til sommerhus-
bebyggels e.

På foranledning af overfredningsnævnet har ejeren ladet
udarbejde en skitsemæssig udstykningsplan i overensstemmelse
med dette tilbud. Ifølge planen foreslåes udstykket 8 parceller
a 2.100 m2• Med hensYn til den fornødne adgangsvej til disse
parceller har ejeren henvist til, at den over det fredede areal
af matr. nr. 2lQ eksisterende vej uden særlige foranstaltnin-
ger vil kunne anvendes hertil.

Dette projekt har været forelagt Hvalsø-Særløse sogneråd,
der i skrivelse af 3. februar 1961 har givet udtryk for be-
tænkelighed ved at give tilladelse til udstykning bl.a. under
hensyn til, at andre egnede områder kan anvises, hvor proble-
merne vedrørende adgangsvej til parcellerne og disses for-
syning med vand og kloakering er mindre.

Overfredningsnævnet er enig i, at det i kendelsen omtalte
areal udgør et væsentligt led i et s ærpræget og uberørt områ-
de, hvoraf allerede en mindre del er fredet, og som stærke
fredningsmæs sige hensYn taler for a t bevare. Man finder det
også betænkeligt, at adgang til en eventuel sommerhusbebyggel-
se skal ske over det i forvejen fredede areal, matr. nr. 2lQ.



4.
Overfredningsnævnet mener dog, at der uden skade for området
kan opføres l hus på matr. nr. 21~, når fredningsnævnets
godkendelse af placering, udseende og beplantning omkring
huset foreligger.

Med denne ændring kan overfredningsnævnet tiltræde fred-
ningsnævnets kendelse af 25. april 1960.

Et kort nr. Ro. 114 visende det fredede areal er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t c m m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den 25.

april 1960 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr. nr.
21~ af Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, stadfæstes med den
af det foranstående følgende ændring.

I erstatning udbetales til gårdejer Carl Carlsen, Særløse,
kr. 3.000,00, med 5% rente fra den 25. april 1960 at regne,
til betaling sker.

Brstatningen udredes af statskassen og Roskilde amtsfond
hver med halvdelen.

Udskriftens rigtig-
hed bekræftes.
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REG. NR. ~9 7.

FORHANDLINGSBOGEN FOR

UDSKRIFT
af

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTsRlnsKREDS M. V.

Åir 19?9 den 25/9

nr. 36/1959
afsøgt sålydende

blev i

k e n d e l s e:

Ved skrivelse modtaget af fredningsnævnet den 30/6 1959 har
gårdejer Carl Carlsen, Særløsegården pr. Lejre, som ejer af matr.nr •
2l-b Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, ansøgt om dispensation fra
fredningsbestemmelserne til at udstykke ejendommen og bortsælge
parcellerne til sommerhusbebyggelse.

Arealets størrelse angives at være ca. 13 tdr. land og støder i
hele sin udstrækning mod syd-sydvest op til skov ejet af K6benhavns
magistrat og er for størstedelen beliggende indenfor en afstand af
30. meter fra skoven.

Andragendet har været forelagt Hvalsø-Særløse sogneråd og der-
efter naturfredningsrådet til udtalelse, der begge har frarådet, at
andragendet imødekommes.

Nævnet har den 17/9 1959 afholdt møde på ejendommen, og efter at
andrageren har haft lejlighed til nærmere at begrunde Bit andragende,
hvorhos repræsentanter for naturfredningsrådet, amtsrådet og sogne-
rådet har udtalt sig, finder nævnet, at det af andrageren anførte ikke
kan tillægges en sådan vægt, at der bør meddeles ham dispensation til
bebyggelse af ejendommen, idet en sådan efter nævnets mening vil få
en skæmmende virkning på det omliggende landskab og forringe udsynet
til skovbrynet og den dertil knyttede landskabelige skønhed.

T h 1 b e s t e m m e s:
Det af gårdejer Carl Carlsen fremsatte andragende om dispensation

fra naturfredningslovens § 25 stk.2 til bebyggelse af ejendommen
matr. nr. 2l-b Aunstrup Overdrev, Særløse sogn, kan ikke imødekommee.-Aage Schmidt.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNETFOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDSAf. V., den.tø; b 19~

1?a:?1,~~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon S36S 1068

Dea 5/10-1992
FS 3.A./92

ROSKILDE AMT
Aben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

Ejendom: Matr. nr. 21 ~
beliggende Tjørnehusvej
Roskilde amt, åben land

og 21 f Avnstrup Overdrev, Særløse
5 og 8, Hvalsø.
afdelings j.nr.: 8-70-52-6/257/1-92.

Ved brev af 7. juli 1992 har De ansøgt om fredningsnævnets
{

tilladelse til som led i naturplejen på Særløse Overdrev at
foretage en nærmere beskrevet oprensni~g og udvidelse af to
vandhuller beliggende på matr. 21 b og matr. nr. 21 f Avn-
strup Overdrev, Særløse.

Matr. nr. 21 ~ er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 6. september 1961 om fredning af matr. nr. 21 ~ Avnstrup
Overdrev, Særløse og matr. nr. 21 f af fredningsnævnets ken-
delse af 31. august 1967 om fredning af arealer i den daværen-
de Hvalsø-Særløse kommune, navnlig af Avnstrup Overdrev og
Skov Hastrup.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, at det påtænkte arbejde udføres,
idet det ikke findes at stride mod fredningernes formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § 50 og § § 86 og 87:

I



- 2 -

ODer kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Kl?geberettigede 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 væsent-
lig interesse i afgørelsen.

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 Ar fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 sammenholdt med,
§ 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

AIJ-Ul/iUu

Kopi til: Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfred~ingsforening
Kirsten Jensen
Poul Christensen
Niels Jacob Collerup-Jørgensens mindelegat
Torben Oppfeldt
Hvalsø kommune, teknisk forvalining.

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

REb. NR.l,'\C»l. 00
Telefon 53 65 10 68
FS 43/96

Den 28/11-96

Niels Jacob Collerup-Jørgensens Mindelegat
v/formanden, advokat Finn Holm-Jørgensen
Ny Vestergade 1
1471 København K.

Ejendom: Matr. nr. 21 E Avnstrup Overdrev, Særløse
beliggende Tjørnehusvej 8, Avnstrup Overdrev, Særløse.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-6-96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.
Niels Jacob Collerup-Jørgensens Mindelegat j.nr.: 3-7637.

I skrivelse af 3. juli 1996 har De ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at opføre 3 sheltere på ovennævnte ejendom.

Udformning og placering fremgår af vedlagt tegningsmateriale.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6.
september 1961 vedr. fredning af matr. nr. 21 E Aunstrup
Overdrev, Særløse.

Fredningens formål er dels at søge at hindre bebyggelse på
den nordligste del af ejendommen inden for 300 meter grænsen
og dels at hindre en udnyttelse, der kan skæmme landskabet.

Ved kendelsen afslog Overfredningsnævnet under henvisning
til, at arealet udgjorde et væsentligt led i et særpræget og
uberørt område, en anmodning om udstykning med henblik på
sommerhusbebyggelse. Der blev dog meddelt tilladelse til op-
førelse af et af fredningsnævnet godkendt hus.

~1' n~ "'ni'Tf'iministrriet.. " , .,
::: .. L.(- u;'; l'";.1Lur.:.::yrelsen
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Det ene shelter ønskes placeret ved ejendommens østlige skel
ca. 180 m fra det nu opførte hus, medens de to andre ønskes
placeret 20-30 m øst for tilkørselsvejen ca. 250 m fra byg-
ningen.

Det blev under en besigtigelse oplyst, at formålet med de
nævnte placeringer af shelterne, der vil blive dækket af
græs, er, at bygning og grund skal kunne fungere hver for
sig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke vil
,e skæmme landskabet og derfor ikke er i strid med fredningens

formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at de påtænkte sheltere udfor-
mes og placeres som ønsket.

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

Med venlig hilsen
,I ~ (/ / ol

Pllk!{JtJ/i~

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K. (2 stk.)
Dansk ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Lars Diernæs, Skov Hastrupvej 12 B, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 72, 4330 Hval-
sø.















FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune, Byg og Miljø
att. Christina Lund Løjtnant (cllo@lejre.dk)

FN-0SJ-28-2015
Den 22. september 2015

Ejendom: Matr. nr. 21b og 21c, Avnstrup Overdrev
Beliggende: Avnstrup Overdrev, Særløse
Lejre kommunes j.nr.: 13/8864
Naturstyrelsens j.nr.: NST-41 12-03197

I e-mail af 26. juni 2015 har Lejre Kommune med godkendelse fra ejerne
af ovennævnte arealer søgt om fredningsnævnets tilladelse til at udføre
naturpleje på Særløse Overdrev.

Det fremgår at ansøgningen og det indsendte fotomateriale, at der
ønskes tilladelse til følgende foranstaltninger:

• Rydning langs hegnslinje og rydning på lysåbne overdrevs
og rigkærpartier

• Etablering at midlertidige opbevaringspladser til afskåret ma
teriale inden flisning (maksimalt 6 måneder)

• Opsætning at permanent vandingssted

• Opsætning at permanent fangfold

Det fremgår at ansøgningen, at Særløse Overdrev er atypisk, fordi det
ligger på forholdsvis flad, ikke sandet jord og består at en mosaik at
overdrev, med kildevæld som danner små rigkær og bække. Området
gennemskæres at små vandløb omkranset at højstammet bøgeskov og
elleskov.

De biologiske værdier i området omfatter forekomster at regionalt eller
nationalt sjældne arter som dukat-sommerfugl, kejserkåbe, hedelyng,
liden pileurt, skovgøgelilje, rødrygget tornskade, gråblå rødblad, blåbla



det rødbiad, mel-rødbiad, mørkøjet rødbiad, gulfodet vokshat, kantarel
vokshat, røggrå køllesvamp, honning-vokshat og stinkende vokshat.

Særløse Overdrev indgår i Natura 2000-område nr. 146 for Hejede Over
drev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Det er kommunens vurdering, at
projektet er i fuld overensstemmelse med den statslige og kommunale
Natura 2000-planlægning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 18. juni
1952 vedrørende Særløse Overdrev og 7. september 1961 vedrørende
Overdrevet.

Fredningernes formål er blandt andet at sikre, at arealerne skal henligge i
en tilstand som på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages afyrav
ning, påfyldning eller tørveskæring, og arealet må ikke opdyrkes, gødes,
skrælles eller på anden måde gøres til genstand for behandling, hvorved
tilstanden kan ændres.

Naturstyrelsen har den 25. august 2015 oplyst, at det ansøgte ifølge Na
turstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår
af habitatdirektivets bilag IV. Naturstyrelsen er enig med kommunen i
vurderingen af projektet i forhold til intentionerne i Natura-2000 planlæg
ningen for omradet.

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret til, at kommunen opsæt
ter orienteringstavler med information om formålet med naturplejen, så
ledes at de besøgende ikke bliver urolige over det arbejde, der udføres.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da den ønskede naturpleje på Særløse Overdrev vil understøtte frednin
gens formål, 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 arbejde 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

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
s vejledningen pg Natur- og Miljøklagenævnets h6jemmeside
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat pa dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p 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 hovedforml 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nk ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
ingen kan ligeledes findes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den pklagede 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 Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den pklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medght 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, feks. 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
mgtte 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.

M d venlig hilsen

L .n
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune vi Christina Løjtnant (cllo@leire.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nsttnst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dndn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre( leire@dn.dk);
• Friluftsrdet, frfriluftsraadet.dk
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, (roskilde@friiuftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (jjre©dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem DIe 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-1-2021 
 Den 19. januar 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 21a, Avnstrup Overdrev, Særløse  
Beliggende: Tjørnehusvej 9, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/8624  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mail af 4. januar 2020 har Lejre Kommune anmodet om frednings-
nævnets tilladelse til at anlægge en spang/gangsti med en mindre plat-
form med en bænk ved Bøllemosen på ovenstående ejendom. Ansøgnin-
gen er fremsendt på vegne af Nationalparken Skjoldungernes Land, der 
har fået fuldmagt fra ejendommens ejer til at indsende ansøgningen. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at gangbroen vil blive 75 meter lang og an-
lægges i forbindelse med Skjoldungestien. Spangen/broen og platformen 
etableres på pæle og strør. Det udføres i ubehandlede træbrædder i en 
bredde på 60-70 cm. Platformen er på 10 m2 og placeres for enden af 
spangen/broen, og på platformen placeres en bænk. Det ansøgte skal 
gøre det muligt at gå tørskoet ind i Bøllemosen og vil give skovgæsterne 
mulighed for at opleve skovsumpen. Der vil være adgang for offentlighe-
den til spangen/gangbroen i dagtimerne.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. sep-
tember 1961 vedrørende Aunstrup Overdrev, Særløse Sogn. 
 
Fredningens formål er blandt andet at sikre, at ejendommen skal forblive 
henliggende i sin nuværende tilstand og udnyttes som hidtil på almindelig 
landbrugsmæssig måde. Der må ingen bebyggelse placeres på ejendom-
men, ej heller skure, boder eller master eller andre skæmmende indret-
ninger. Der må ikke foretages afgravning, opfyldning, planering eller 
sløjfning af diger.  
 
Lejre Kommune har i e-mail af 4. januar 2021 blandt andet anført, at det 
er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens 
formål, da området fortsat vil blive benyttet som hidtil, og arealet, hvor 
det ansøgte ønskes etableret, vil fortsat være et naturområde. Det 



ansøgte opføres nede i terræn, og det er kun bænken, som vil fremstå 
hævet over terrænet. Bænken vil dog ikke kunne ses i det tæt bevoksede 
område og vil derfor ikke virke skæmmende i området. 
  
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har yderligere lagt vægt på, at formålet med 
det ansøgte er at formidle naturområdet, og nævnet har lagt vægt på, at 
den ansøgte spang/bro, platform og bænk ikke vil virke skæmmende i 
området. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres. Fredningsnæv-
net 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),  
(oestsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  
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