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O~RFREDNINGSNÆVNETS KLNDLLSBSPROTOKOL

År 19629 den 4. juni, afsagde overfredningsnævnet på

grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k ;::n d e l s e

•
i sagen nr. 1524/61 vedrørende fredning af Tadre Møller (Tade-

rød Møller) i Kirke Såby og Kirke Hvalsø sogne.

I den af frednjngsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den

24. oktober 1961 afsagte kendelse hedder det~

ilVed skrivelse af 29. august 1960 har Danmarks natur-

fredningsforening rejst sag til fredning af matr. nr. 2 Tadre

Møller, Kirke Såby sogn, og matr. nr. l-b og l-h Sonnerup Hoved-I

gård, Kirke Hvalsø sogn, samt af den stenkiste og granitbro,

"Skyttebro", hvorigennem Llverdamsåen føres under sognevejen

fra Vester Såby til Soderup samt påstået sig tilkendt påtaleret

med hensyn til det fredede.

I skrivelsen ~nføres9 at efter fredningen af den på

ejendommen værende vantmøl18, dor nu er enestående på Sjælland,

har terrænet omkring denne 9 dor er beliggepde i den land-

skabeligt værdifulde ~lverdamsådal, fået særlig betydning,

herunder, at dette fremover kan fremtræd8 således, at det på
Ieen gang giver møllen et smukt landskabeligt milieu og illustre-I

rer de naturforhold, dor har dannet forudsætningen for denne

mølletype - ~ildemøl18rne -9 der har en særlig opstemnings-

form, idet ops~emningon finder sted i dalsiden, hvor møllen

~I

'.n
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placeres på det faldmæssigt gunstigste sted •..

Der påstås ved kendelse fastsat følgende sikringsbestem-

melser:

l.
Ejendommens nuværende areal skal fortsat benyttes som

landbrugsareal og må ikke uden fredningsnævnets og National-
museets godkendelse ændrAs på nogen måde, være sig ved op-
fyldninger, rørlægning af vandløb eller lignende, ligesom
der ikke på arealet må anbringes master, boder, skure og

• lignende uden sådan tilladelse.

Denne bestelmnelse er dog ikke til hinder for en oprens-
ning af mølleda~nen og anbringelse af de derved opgravede

materialer nå ejendommens marker.

2.

~d~inge~ i den bestående bebyggelse på ejendommen kan
kun foretages efter godkendelse af fredningsnævnet og National-
museet.

Påtaleret med hensyn til de i deklaration lyst 20/11
1956 indeholdte bestermnelser har foruden Mationalmuseet for
så vidt angår punkterne l, 3 og 11 også fredningsnævnet og
Danmarks Naturfredningsforening.

Bunkt l i fornævnte deklaration er sålydende:

For at forhindre udtørring af vandhjulet og for altid

at holde dAtte i driftsfærdig stand, er ejeren forpligtet til
i det om~ang, tilløbet tillader det, at holde vandet oppe i
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mølledammen til en højde af 0,7 meter over bunden af male-
kammen ved indløbet til vandmøllens slidske, svarende til et
flodemål på kote 17,17 (system G.I.) Betingelsen for denne
forpligtelse er
1.1) at tilløbet til vandhjulet, når ejeren forlanger det,
og uden udgift for denne, føres langs bagsiden af dammen

(ved skoven), samt at det forreste løb aflukkes med en dæm-
ning i begge ender.

1.2) at 200 æeter af fraløbet, dersom ejeren ønsker at rør-
lægge dette, forøges til en sådan dimension, at den ønskede

vandmæ~gde fra v2ndhjulet frit kan passere.
Merudgiften ved denne forøgelse af rørstørrelsen er ejeren

uvedkoIPmende.
1.3) at oprensningen af til- og fraløbet er ejeren uvedkom-
mende (den del af vandløbet, som ligger fra bagslusen over

vandmøllen til udfaldet - Elvereamsåen).

Punkt 3

er sålydende: Nye bygninger indenfor det område, som er vist
med stiplet linie på vedhæftede plan, må kun opføres med
rimelig hensyntagen til mølle bygningen.
Pu.""lt:t11
er sålydenje: Det store kastanietræ, som står ~~iddelbart syd

for møllehuset, må ikke fældes, topskæres, undergraves eller

på anden måde underGives en behandling, der helt eller delvis
medfører dets ødelæggelse. Når træet på grund af ælde frembyder

fare for personer og byg~inger, kan det - efter samråd mellem

parterne - fældes.
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Stenkisten og granitbroen (Skyttebroen), hvorigennem
Elverdamsåen føres under sognevejen Vester Såby-Soderup, fre-
des.

Statsministeriet har i skrivelse af 15. oktober 1960
henvist behandlingen af sagen til herværende fredningsnævn i

honhold til naturfredningolovens § 3, stk. 3, således at dette

slAppleres med det ~ommunevalgte medlem for Soderup-Eskildstrup

• kommune.

ad l - 3.
Det bemærkes, at hele det omhandlede område ligger inden

for det i naturfredningslovens § 25, stk. 2 nævnte 300 meter-
bælte fra skov.

Ejeren af ejendommen, frk. ~1arie Hansen, har intet at
.

erindre mod fredningens gennemførelse, men har påstået sig

e
e

tilkendt erstat~ing for:

a) ulempe i Rnledning af, at det 300 meter lange fraløb
fra v&~dhjulet til Elverdamsåen herefter ikke må rørlægges
og følgelig fragår i gårdens produktive areal i 6 meters

bredde, altså 1800 m2, med 1800 kr.
bI) forøget brandassurancepræmie, såfremt samtlige bygninger

skal beholde tagdækning med strå, med 7920,-- kr.

b2) Eller såfremt stuehuset alene tillades tækket med hårdt

tag, med 1160 kr., hvorved bemærkes, at samtlige bygninger

med undtagelse af et vognskur beliggende nærmest skoven, nu
er tækket med strå.

Erstatningskravet ad bI fremkommer som differencen
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mellem årlig præmie 578 kr. og 182 kr., eller 396 kr. kapi-
taliseret 85 %,

og kravet ad b2 som differencen mellem årlig præmie
240 kr. og 182 kr., eller 58 kr. kapitaliseret a 5 %.

NC',tionalæuseets mølleudvalg har under 7/6 1961 udtalt,
a~ det intet har at erindre imod ændring i fredningspåstanden,
så13~es at stuehuset tillades tækket med hårdt tag (tegl-
tagsten) •

Nævnet mener med hjemmel i naturfredningslovens § l at

• klUll1etiltræde den nedlagte påstand, således som den er fore-
slået ændret, idet nævnet dog ikke mener, at der med hjemmel

i nævnte lovbestemmelse vil ~~e træffes bestemmelse om
forbud mod rørlægning af den nævnte afløb. Endvidere skal
disse bestermnelser ikke være til hinder for en oprensning

~) af mølledammen og anbringelse af de derved opgravede mate-
rialer på ejendommens marker. Endvidore finder næ\~et at

kunne tage de æuarede påtalerettigheder til følge.

e
ti

ad 4 •

Hvalsø-Særløse sO~1eråd har i skrivelse af 28. novomber 1960
meddelt, at de-'cer indforstået med fredning af "Skyttebroen".

Såby-Kisserup sogneråd har i skrivelse af 28/11 1960
meddelt, at det er indforstået med fredning af "Sky ttebroen" ,
dog med forbehold af nødvendige reparationer og eventuel vej-
udvidelse.

Soderup-Eskildstrup sogneråd har i skrivelse af 18/11
1960 meddelt, at det intet har at indvende mod en fredning,

dog med forbehold for så vidt angår en fornøden udvidelse

af broens vejbane, der allerede nu er for smal til trafiken.
r'
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Nævnet finder, at der ligeledes i naturfredningslovens

§ l findes hjemmel til at frede "Sky ttebroen" 9 dog således,

at nødvendige reparationer og eventuel vejudvidelse kan fin-

do sted efter forudgående konference rr.ednævnet.

I erstatning udredes herefter i henhold til naturfred-

ningslovens § 179 stk. l til ejeren af ejendommen, frk. Marie

Hansen, 1.160 kr'9 der udredes af statskassen med 3/4 eller

870 kr., af Roskilde amtsko~~une med 1/8 eller 145 kr. 9 og

•
resten af Roskilde og Køge købstadskom~un8r i henhold til

den sidst pr. l/lo 1955 offentliegjorte folketælling, hvor-

efter Roskilde havde 29.556 og Køge 12.140 indbyggere, med

henholdsvis 105 kr. og 40 kr.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde

amtsrådskreds, TIanmarks naturfredningsforening og Natio-

nalmuseet i den udstrækning, som er påstået.

Nærværende kendelse vil være at lyse servitutstif-

tends på ejendomrnen for så vidt angår punkt 1-3."

ee
Konklusionen Gr sålydende:

l~j8ndo~~en matr. nr. 2 af Tadre Møller9 Kirke Såby

sogn, og matr. nr. Ib og Ih Sonnerup Hovedgård, Kirke Hvalsø

sogn, fredes sålcd0s, at dens areal og de på don beliggen-

de bygninger ikke uden fredningsnævnets og Nationalmuseets

samtykke må ændres, således som foran bostemt.

Stenkiston og granitbroen, hvorigennem Elverdamsåen

føres under sognevojen fra Vester Såby til SoderuP9 fredes,

ligdIedes som foran bestomt.

Påtaleberettiget er Nationalmuseet9 TIan~arks natur-

fredningsforening og fredningsnævnet for Roskilde amtsråds-

kreds i den udstrækning? som foran påstået.
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I erstatning til fr~. Marie Hansen9 Tadre Møller,
betales 1.160 kr., hvoraf statskassen udreder 870 kr.,
Roskilde amtskommune 145 kr.? RosKilde købstadskommune
105 kr. og Køge købstadskomtnune 40 kr. "

Kendelsen er ved skrivelse af 23. november 1961 ind-
anket af Da~marks Naturfredningsforening i forståelse med
Nationalmuseet, fordi kendelsen ikke omfatter fredning af
afløbet fra vandmølIon; som følgelig vil kunne rørlægge s ,
hvilket fra Gt fredningssynspunkt må anses for uheldigt., Det var ved sagens rejsning ønsket at sikre den måde, hvor-
på mølleanlægget Gr føjet ind i landskabet og har udnyttet
netop dette landskabs muligheder. Desuden er Tadre Mølle
det sidste sted i landet, hvor den anvendte opstemnings-
type er bevaret i forbindelse med et intakt mølleanlæg.

Overfredningsnævnet har den 16. februar 1962 besig-
tiget de fredede lokaliteter og forhandlet med ejeren? frk.
Mario Hansen? samt repræsontanter for Nationalmuseet, Såby-
Kisserup og Soderup-Lskildstrup sogneråd og DavÆarks Natur-
fredningsforening.

Ejeren har ikk0 villet modsætte sig den under anken
påståGde udvidels8 af fredningen mod en forøgelse af er-
statningen på 1.800 kr.

OV8rfredningsnævnet finder, at fredningen bør ud-
vides som under anken påstået, og da vandløbet er et led i
det milieu, der dannes af møllebygningen og dot omgivende
landskab, må overfredningsnævnot anse fredningen mod den
nævnte udvidelse for omfattet af naturfredningslovens § l.
Det kan endvidere tiltrædes 9 at erstatningen forøges som af
ejeren forlangt under hensyn til den ulempe, som det åbne
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vandløb betyder for 6jendoF~ens drift.

~ndvidere find8r overfredningsnævnet9 at det bør klar-
gøros9 at fredningen af ejendo~~en går ud på at undgå ændringer
i den bestående tilstand 9 hvorfor punkt l i de fastsatte
sikringsbestemrnelsor må indledes således:

"Der må ikke:;sko and0n udnyttelse af ejendommen ond
den landbrugsmæssige, og arealerne må ikke uden frednings-
nævnots og Nationalmuseets godkendelSE: ændres på nogen må-
de II

Overfredningsnævnet finder ondelig9 at fordelingen
af erstatningsudgifterno bør ændres 9 sålodes at 3/4 ud-
redes af statskassen og 1/4 af Roskilde amtsfond og de i
amtsrådskredsen beliggende købstadskommLh~er efter folke-
tal.

Et kort nr. RO 117 over fredningsområdet er ved-
hæftQt nærværende kendelse.

T h i b o s t c ID ID € S :

Den af fredningsnævrlst for Roskilde amtsrådskreds
den 24. oktober 1961 afsagte kendc'lse vedrørende fredning
af matr. nr. 2 Tadre r.løller9 Kirke Såby sogn9 og matr. nr.
Ib og Ih Sonnerup Hovedgård9 Kirke Hvalsø SOgn9 samt af don
stenkiste og granitbr09 "Skyttobro"9 hvorigennem Elverdams-
åen føres under sognevojen fra Vester Såby til Soderup9
stadfæstes me:d de af foranstående følgende ændringer.

I 8rstatning udbetales til frøken Marie Hansen 2.960
kr. mc:d renter 5% fra den 24. oktober 1961 at regno.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Roski1dG amtsfond og de i amtsrådskredsen bGliggende køb-
stadsko~~vner efter folketal i henhold til den senest offent-
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FORHANDLINGSBQGEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR

ROSKILDE ANTSP;'DSlffiEDSH.V.

År 1961 den 24/10 blev i
sag nr. 34/1960
afsagt sålydende

k e n d e 1 s e:

Ved skrivelse af 29/8 1960 har DanMarks Naturfrednings-
forening rejst sag til fredning af matr. nr. 2 Tadre Møller,
Kirke Såby sogn, og matr. nr. l-b og l-h Sonnerup Hovedgård,
Kirke Hvalsø sogn, samt af den stenkiste og granitbro,
"Skyttebro", hvorigennem Elverdamsåen føres under sognevejen
fra Vester Såby til Soderup, samt påstået sig tilkendt på-
taleret med hensyn til det fredede.

I skrivelsen anføres, at efter fredningen af den på
ejendommen værende vandmølle, der nu er enestående på Sjæl-
land, har terrænet omkring denne, der er beliggende i den
landskabeligt værdifulde Elverdamsådal, fået særlig betydning,
herunder, at dette fremovor kan fremtræde således, at det
på een gang giver møllen et sDukt landskabeligt milieu og
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/ REG. NR. '27 'b 8. o o
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Ad,..;
Oommerkontorft iKegt
Hiels JUtlsgadt 6
4800 Kege. Tlf.: (03) 65 1068

Dato 28. september 1990
Jour. nr. --:.-=-~~~FS 41/90

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

•
Modtaget I

SI(ov- og Naturstyretsen

- 1 OKT. 1990

Vedr.: Vedligeholdelse af Tadre Møllevej.
Hvalsø kommunes j.nr.: 05.0l.09.GOl/C12354.
Roskilde amtskommune, åben land afd.'s j.nr.: 8-70-53-4/257/3-90.

Ved brev af 18. april 1990 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladel-
se til at asfaltbelægge to stejle, vestvendte bakker gennem Tade~ød
skov.

Baggrunden er, at bakkerne er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 4. juni 1962 vedrørende fredning af ladre Møller i Kirke
Såby og Kirke Hvalsø sogne.

Da det ikke findes at stride imod fredningens formål meddeles den
ønskede tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 34. Det er
dog et vilkår, at arbejdet udføres med en mørk overflade.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladelsen.
Klageberettigede er:

_Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1'"L 111~-oo(}1
Akt. nr. z.g



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7~4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 30/09.96
FS 33/96

Den selvejende institution Tadre Mølle
0stergade 1
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 h Sonnerup Hovedgård, Kirke Hvalsø
beliggende ved Tadre Mølle.
Roskilde amt, Teknisk Forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-3-96.

ta I skrivelse af 29. maj 1996 har De som ejer af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til genetable-
ring af et vandhul på ejendommen. Deres ansøgning var vedlagt
en fotokopi af et ældre udateret målebordsblad, som vandhul-
let er indtegnet på. De har oplyst, at vandhullet, som er
indtegnet på kort fra 1897 til 1967, eksisterede, da ejendom-
men blev fredet i 1961-62, men at det nu fremtræder som en
fugtig lavning med lidt stående vand i våde vinterperioder.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4.
juni 1962 om fredning af Tadre Møller (Taderød Møller) i Kir-
ke Såby og Kirke Hvalsø sogne.

Fredningens formål er at
tilstand.

undgå ændringer i den bestående

I følge afgøreisens § 1 må der ikke ske anden udnyttelse af
ejendommen end den landbrugsmæssige og arealerne må ikke uden
fredningsnævnets og Nationalmuseets godkendelse ændres på no-
gen måde, være sig ved opfyldninger, rørlægning af vandløb
eller lignende.

Under hensyn til at det må antages, at der i lavningen vil
kunne anlægges et vandhul, som vil få stor landskabelig og
biologisk værdi, er det fredningsnævnets opfattelse, at det

a ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-• ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres på
følgende vilkår:

Qcis l\) \~~~-\ ~ 'I. (~-



Jord, som opgraves, skal fjernes eller planeres ud om-
kring vandhullet i et så tyndt lag, at der ikke opstår synli-
ge terrænændringer.

Der må højst bortgraves 1 m jord.

Bredderne skal anlægges med en hældning på 1: 5 eller
fladere.

Der må ikke anlægges øer i vandhullet.

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.

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

REG. liR. c2.1?/6 . O O . Telefon 53 65 10 68
FS 18/97

Den 10. april 1997

Hvalsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4, Postbox 72
4330 Hvalsø.

r:,~"5 ;tr5
GENP

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kirke Såby
beliggende Tadre Møllevej 23.
Odsherred Statsskovdistrikts j.nr.: 5222.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-2-97

8.1/05.03.97.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.
Skov- & Naturstyrelsens j.nr: SN 1996-925/257-000.2

I skrivelse af 3. marts 1997 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til at op-
sætte en toiletvogn på 3 x 2,5 m samt etablere en tømmetank.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
4. juni 1962 vedr. fredning af Tadre Møller har amtet videre-
sendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at undgå ændringer i den bestående til-
stand.

Ændringer i den bestående bebyggelse må kun ske efter godken-
delse af fredningsnævnet og Nationalmuseet.

Baggrunden for ansøgningen er, at Tadre Mølle er overgået til
offentlig institution , og at der er stillet krav bI. a. om
etablering af toiletfaciliteter. Da den tidligere ejer Marie_oP' ~nE';g-Haf.lseJilet fortsat bor i stuehuset, er det nødvendigt at skabe

__IJV- (,g NatUrs1y.rclsen
nr. SN 1996 - \ :2 \ I /3- 000 \ ~
d. nr. :J.o
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~ adgang til toiletter uden for stuehuset.

Fredningsnævnet har for sit vedkommende ingen indvendinger
imod det ansøgte, og tillader herved opstillingen af toi-
letvognen og etableringen af tømmetanken under forudsætning
af, at der sker fjernelse, når Marie Hansen fraflytter ejen-
dommen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

\tt 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
,/ ~t f ( ! .J~iL~j{iji.[f(



,
"

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
FS 21/98

Den 14. maj 1998
Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde GENPART

til orientering

REG. NRc2i38. 00- Modtaget 1
Skov. Of( Naturstyrelsen

15 MAJ 1998
Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Møller, Kirke Såby
beliggende Tadre Møllevej 23.

.. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-2-97
8.1/26.02.98
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

Fredningsnævnet har fra Roskilde Amt modtaget en ansøgning om
tilladelse til opsætning af skilte, etablering af en parke-
ringsplads samt etablering af en primitiv overnatningsplads
ved Tadre Mølle.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsævnets kendelse af 4.
juni 1962 om fredning af Tadre Møller i Kirke Såby og Kirke
Hvalsø sogne.

Fredningens formål er at bevare det miljø,
møllebygningen og det omgivende landskab, og
i den bestående tilstand.

der dannes af
undgå ændringer

I følge afgørelsen må der ikke uden fredningsnævnets og
Nationalmuseets godkendelse anbringes master, boder, skure og
lignende eller foretages ændringer i bestående bebyggelse.

Da fredningsnævnet ingen indvendinger har, godkender det
herved for sit vedkommende, at de påtænkte arbejder iværk-
sættes.

~cLs~ \~"i(;-\..9...'\.\~-aC)o \
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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.

• 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

ftUJld(~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 8/99
Den 25. marts 1999

Tadre Mølle
Møllegård og naturcenter

'-~stergade 1
,..330 Hvalsø. GENPART

til orientering

REG. Nit J.13~· OG .

Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kirke såby
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø

.. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-2-97
8-70-51-3-257-1-99
8.1/11.1.99 2-1

Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15

I skrivelse af 7. januar 1999 har De ansøgt Roskilde Amt om
fredningsnævnets tilladelse til oprensning af mølledarnmen
samt spredning af slammaterialet på matr. nr. 1 a Åstrup ho-
vedgård, Kirke Såby, som vist på en vedlagt kortskitse.

.. Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser
af henholdsvis 4. juni 1962 om fredning af Tadre Møller i
Kirke Såby og Kirke Hvalsø sogne og 5. juli 1972 om fredning
af Åstrup gods, matr. nr. 1 a m.fl., Åstrup hovedgård, Kirke
Såby, har amtet videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Kendelsen af 4. juni 1962 har til formål at undgå ændringer i
den bestående tilstand.

I følge kendelsen må der ikke ske anden udnyttelse end den
landbrugsrnæssige. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for en
oprensning af mølledarnmen og a~bringelse af de derved opgra-
vede materialer på ejendommens marker.

ta Kendelsen af 5. juli 1972 har til formål at bevare de land-
skabsmæssige værdier.

cuLSN 19 <J6-/~1j;-OrJ/ 6
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I følge kendelsen er det forbudt at foretage afgravning eller
tJ opfyldning af det)naturlige jordsmon.

Roskilde Amt har udtalt, at en oprensning er yderst påkrævet
og at udspredningen af slammet ikke er så betydeligt, at det
kan kaldes en opfyldning, idet det spredes over et stort a-
real. Af hensyn til et vandhul henstilles det dog, at spred-
ningen bør ske i en afstand af 20 meter fra dette.

Såfremt spredningen sker i overensstemmelse med amtets hen-
stilling, er det nævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
under nævnte forudsætning i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, 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.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens S 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

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, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Hvalsø v/Tove
Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (2 stk.)
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000 Roskilde.
Klaus Engberg, Mosevej 16, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Teknisk Forvaltning, Postboks 72, Mølle-
bjergvej 4, 4330 Hvalsø.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkoatoret iKøge
Jernbaoepde 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 18/99
Den 12. maj 1999

TADRE MØLLE
v/centerleder
Søren Moses
Tadre Møllevej 23
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

REG. tlR. ;Z13~. oa-

Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kr. Saaby
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø.

tt Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-2-97
8.1/31.3.98 2-3

Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 23. marts 1999 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at etablere farthæmmende foranstalt-
ninger på begge sider af Møllegården, jfr. en vedlagt kort-
skitse.

tt

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4.
juni 1962 vedr. fredning af Tadre Møller i Kirke Såby og Kir-
ke Hvalsø sogne.

Fredningens formål er at blandt andet at bevare det miljø,
der dannes af møllebygningerne og det omgivende landskab, og
undgå ændringer i den bestående tilstand.

I følge kendelsen må arealerne ikke uden fredningsnævnets og
Nationalmuseets godkendelse ændres på nogen måde.

Under forudsætning af, at de farthæmmende foranstaltninger
udføres, således at de harmonerer med grusvejen, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte ar-
bejde gennemføres.

f?AJtS\\)l~ b --I ~ \\~-(X50 \
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med S S 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 udnyt~es inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).
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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 50/2000
Den 6. november 2000

Museum og naturcenter Tadre Mølle
Tadre Møllevej 23
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

.. Ejendom: Matr. nr. 1 h Sonnerup Hovedgård, Kirke Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-2-97

8.1/5.4.00

I skrivelse af 4. april 2000 har De ansøgt Roskilde Amt om
tilladelse til at etablere et mindre frådstensbrud/profil på
Tadre Mølle tæt ved Elverdamsåen.

..
Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte tegninger, at
De ønsker at fritlægge et mindre profil på en længde af 3-4 m
og fordele det opgravede jordmateriale, således at anlægget
ikke ændrer de terrænmæssige forhold. I forbindelse med pro-
jektet skal der skabes en adgangskorridor fra stien langs EI-
verdamsåen. Profilet indhegne s forsvarligt for at hindre de
græssende dyrs nedtrampning af området.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
4. juni 1962 vedr. fredning af Tadre Møller, er sagen videre-
sendt til fredningsnævnet.

Fredningens formål er bl.a. at bevare det miljø, der dannes
af møllebygningerne og det omgivende landskab, og undgå æn-
dringer i den bestående tilstand.

\q CU:>- \?.. ul '3, ~ 00 O I
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I følge afgørelsen må benyttelsen af arealet, der fortsat
skal anvendes som landbrugsareal, ikke ændres uden frednings-
nævnets og Nationalmuseets godkendelse.

Roskilde Amt har vurderet, at etableringen af kalkprofilet
vil være med til at genskabe en del af det miljø, der var en
del af den oprindelige mølledrift, idet der i forbindelse med
denne har været udnyttelse af dalens kildekalkforekomster ,
bl.a. til kirkebyggeri.

•
Under hensyn hertil, er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor for sit vedkommende i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 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 omtt 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 ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

_ havn ø. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Hvalsø v/Tove
Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-'
havn V. (1 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Klaus Engberg, Mosevej 16, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Teknisk Forvaltning, Postboks 72, 4330 Hval-
sø.

,



SCA NET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKll..DE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 37/2003
:Den12. august 2003

TADRE MØLLE
v/museumsinspektør
Søren Moses
Tadre Møllevej 23
4330 Hvalsø

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kr. Saaby
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-01 - 8.1/050603

Fredningsnævnet meddelte i brev af 12. maj 1999
tilladelse til etablering af farthæmmende foran-
staltninger i form af bump på begge sider af Møl-
legården.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 4. juni 1962 om fredning af Tadre Møller i
KirKe Såby og Kirke Hvalsø.

Fredningens formål er at blandt andet at bevare det
miljø, der dannes af møllebygningerne og det omgi-
vende landskab, og undgå ændringer i den bestående
tilstand.

Ifølge kendelsen ~å arealerne ikke uden frednings-
nævnets og Nationalmuseets godkendelse ændres på
nogen måde.,
Da tilladelsen ikke er udnyttet inden den i natur-
beskyttelseslovens § 66, stk. 2, fastsatte 3-års

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - I 2. l I / '3 ~ O () () l
Akt. nr. );--... r



frist, har De anmodet om en forlængelse af fristen.

I den anledning forlænger nævnet herved fristen,
således at den udløber 1 år fra dato.

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-
sendeIse til Naturklagenævnet.

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

Med venlig hilsen
k~2~

Linda Lauritsen

Side 2/3
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
FS
Dato

56651068
56656496
116/2004 &
37/2003

23/12-2004
TADRE MØLLE
v/museumsinspektør
Søren Moses
Tadre Møllevej 23
4330 Hvalsø .

• Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kr. Saaby
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-01 - 8.1/050603

Fredningsnævnet meddelte i brev af 12. august 2003
forlængelse af fristen med 1 år vedrørende etable-
ring af farthæmmende foranstal tninger i form af
bump på begge sider af Møllegården.

Ved skrivelse af 14. december 2004 har De anmodet
om yderligere forlængelse af fristen.

Fredningsnævnet
fristen til 15.
udført.

er indforstået med, at forlænge
januar 2005, så arbejdet kan blive

Med venlig hilsen
f. Knud Olsen

p-- ~.-J-Ca.........-
Anni Christiansen



TADREMØLLE RE&.Nl ~;1 ;$8'_0(}
museum - naturcenter - lokalarkiv

Museum og naturcenter Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø. nf. 59194001, mobiI40356187, e-maJ! tadremoelle@posttele.dk.
www.tadremoelle.dk. Lokalarkiv for Hvalsø Kommune, Østergade 1,4330 Hvalsø, tlf. 46408871, fax. 46408870,

e-maillokalarkiv@posuele.dk.wwwhvalsølokalarkiv.dkInstitutionen er filial under Roskilde Museum www.roskildemuseum.dk

Tadre Mølle d. 14. december 2004.

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jembanegade 7
4600 Køge

tlf. 56651068
fax. 56656496

SCANNET
Sk MOdtaget i

av· agN aturstyreIser

f 5 DEC, 200*
Vedr. FS 37/2003

e Farthæmmende foranstaltninger på Tadre Møllevej

Tadre Mølle havde med brev af 12/82003 modtaget Fredningsnævnets enstemmige tilladelse til at
etablere farthæmmende foranstaltninger på Tadre Møllevej, der løber gennem møllegården.
Tilladelsen udløb desværre d. 12/82004, hvorfor undertegnede hermed søger om forlængelse af
etableringsfristen.

Tadre Mølle ønsker at gennemføre projektet i uge 52, hvorfor der anmodes om en hurtig behandling
af sagen. Efter aftale med Fredningskontoret fremsendes denne anmodning samtidig til de i brev af
12/8 2003 nævnte påtaleberettige, i håb om en hurtig tilbagemelding til Fredningskontoret.

Med venlig hilsen

sfh~
museumsinspektør

mailto:tadremoelle@posttele.dk.
http://www.tadremoelle.dk.
http://www.roskildemuseum.dk
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SCANNET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

64/2005
31. august 2005

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde

•
Ejendom: Matr. nr. 2 a Taderød Møllerr Kirke Såby
beliggende ved Tadre Mølle.
Roskilde Amt r Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-3-05 - 22.1/310505

I skrivelse af 7. juli 2005 har De ansøgt om til-
ladelse til opførelse af et vejrly ved Tadre Møller
der ejes af Skov- og Naturstyrelsen.

Vej rlyet vil blive udført i lærketræ og udformet
• som 2 eksisterende vejrly.

Baggrunden er r at der på grund af stor søgning l

Tadre Mølle Naturcenter ofte er en mangel på over-
natningsplads.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 4. juni 1962 vedrørende fredning af Tadre
Møller.

Fredningen har til formål at sikrer at der ikke
sker ændringer i den bestående tilstand.



Side 2/4

Ifølge afgørelsen må der ikke på arealet anbringes
master, boder, skure og lignende uden tilladelse
fra fredningsnævnet og Nationalmuseet.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål, og fred-
ningsnævnet godkender derfor for sit vedkommende, i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at
det påtænkte arbejde gennemføres.

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 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
mod tage t . Vejledning om gebyrordningen kan findes

tP på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

http://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 iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 5665 64 96
FS 60/2005
Den 19/10-2005

Tadre Mølle Museum og Naturcenter
v/museumsinspektør Søren Moses
Tadre Møllevej 23
4330 Hvalsø

,.. ('fl
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• Ejendom: Matr. nr. 2 a Taderød Møller, Kirke Såby
beliggende Tadre Møllevej 23, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-01 - 22.1/250805

I skrivelse af 27. juni 2005 har De ansøgt om til-
ladelse til beskæring af Tadre Mølles gamle heste-
kastanj e, der er fredet ved en den 20. november
1956 tinglyst deklaration.

Deklarationen er sålydende:

"Det store kastanjetræ, som står umiddelbart syd
for møllehuset, må ikke fældes, topskæres, under-
graves eller på anden måde undergive s en behand-
ling, der hel t helt delvis medfører dets ødelæg-
gelse. Når træet på grund af ælde frembyder fare
for personer og bygninger, kan det - efter samråd
mellem parterne - fældes."

påtaleberettiget er Nationalmuseet, fredningsnævnet
og Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnet har for sit vedkommende ingen ind-
vendinger imod, at der foretages en beskæring som

:23:::J \- )c\ 1~ -~~~ J
}\'g



anbefalet i rapport af 31. januar 2005 fra
bytræskonsulent, cand. hort. Niels Hvass.

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

Med venlig hilsen

Side 3/4

































FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde 

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

 
 
 
Den Selvejende Institution Tadre Mølle 
V/næstformand Bent Gottfredsen 
 
vs.gl.smedje@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
  FS 05/2013 
  Den 17. juni 2013 
 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 2 Tadre Mølle, Kr. Såby samt 1b og 1h Sonnerup Hgd, Kr. 
Hvalsø  
Beliggende: Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø 
Lejre kommunes j.nr.: 13/2388 
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-01431 
Nationalmuseets j.nr.: 200/-001698 
 
I e-mail af 22. januar 2013 og 4. marts 2013 har De på vegne af den Selvejende 
Institution Tadre Mølle ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til bygningsændringer 
på ”Maries Hus”. 
 
Det fremgår af ansøgningen og de indsendte fotografier og tegninger, at der ønskes 
tilladelse til følgende: 
 
1. Isætning af to vinduer i de to blændede åbninger i stuehusets sydgavl. 
Vinduerne vil være magen til de allerede eksisterende. 

2. Udskiftning af det midterste vindue i sydgavlen med en dør, magen til døren i 
nordgavlen. Dette ønske er begrundet i hensynet til planerne for husets brug. 

3. Omlægning af stuehusets tagbelægning fra pladetag til stråtag, hvilket 
ejendommen oprindeligt har haft. 

4. Omlægning af stuehusets anvendelse fra beboelse til publikums- og 
personalefaciliteter. Det er oplyst, at den ændrede anvendelse blandt andet 
sker efter henstilling fra Kulturstyrelsen, der ønsker funktionerne flyttet fra den 
bygningsfredede lade. 

 



Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. juni 1962 om 
fredning af Tadre Møller. Fredningens formål er at undgå ændringer i den bestående 
tilstand.  
 
Det fremgår af kendelsens punkt 2, at ændringer i den bestående bebyggelse på 
ejendommen alene kan foretages efter godkendelse af fredningsnævnet og 
Nationalmuseet. 
 
Lejre Kommune har i brev af 24. april 2013 bl.a. oplyst, at det er kommunens 
vurdering, at en ændret anvendelse af stuehuset ikke strider mod fredningen. 
Stuehuset anvendes således ikke længere til beboelsesformål, og ændringen vil tilføre 
stuehuset liv og derved højne kvaliteten i området. Kommunen har ingen 
bemærkninger til renoveringsprojektet, der vurderes at blive foretaget med respekt 
for den originale byggestil. En tilbageførelse af tagmaterialet til stråtag vil ikke stride 
imod fredningen, og kommunen har således ingen indvendinger til det ansøgte. 
 
Nationalmuseet har i e-mail af 23. april 2013 oplyst fredningsnævnet, at man finder 
ændringen af vindue til dør uheldig for husets arkitektoniske udtryk, men at museet 
ikke på den baggrund vil modsætte sig ombygningsplanerne.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen samt 
nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Niels Boye. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte vil betyde en større hensyntagen til den 
bygningsfredede ladebygning. Fredningsnævnet finder, at gennemførelse af de 
ansøgte bygningsændringer samt ændringen af stuehusets anvendelsesområde ikke 
vil være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres, og 
fredningsnævnet har ingen bemærkninger til den ændrede anvendelse af stuehuset. 
 
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 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) 

• Nationalmuseet v/museumsinspektør Lars K. Christensen 
(lars.k.christensen@natmus.dk)  

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk), (lejre@dof.dk) 

• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Niels Boye 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Den Selvejende Institution Tadre Mølle
vi formand Bent Gottfredsen
(kbgottfredsen@gmall.com)

FN-0SJ-52-2016
Den 27. marts 2017

Ejendom beliggende: Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø
matr.nr. 2a Taderød Møller, Kirke Såby
Lejre Kommunes j.nr.: 16/ 16600
Miljøstyrelsens (SVANA) j.nr.:51 1-00429

I e-mail at 14. december 2016 har Bent Gottfredsen på vegne Den Selv
ejende Institution Tadre Mølle ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
frilægning at rørlagt møllerende ved Tadre Mølle.

Det fremgår at ansøgningen, at frilægning ønskes for en strækning på 15

meter langs med møddingspladsen, da der er et voksende problem med

vandets forløb fra vandhjulet og til den åbne del at møNerenden. Rørlæg

ningen blev i sin tid foretaget for at hindre møddingsvand i at gå direkte i

møllerenden, men i dag er der ikke dyr på stald på ejendommen.

Tadre Mølle er omfattet at Overfredningsnævnets afgørelse at 4. juni

1962 vedrørende fredning at Tadre Mølle.

Fredningsafgørelsen har til formål at sikre, at ejendommens nuværende

areal fortsat benyttes som landbrugsareal og derfor ikke uden frednings

nævnets og Nationalmuseets godkendelse må ændres på nogen måde,

være sig ved opfyldninger, rørlægning af vandløb eller lignende, ligesom

der ikke på arealet må anbringes master, boder, skure og lignende uden

sådan tilladelse.

Lejre Kommune har i brev at 16. januar 2017 oplyst bl.a., at det er kom

munens vurdering, at der kan gives dispensation til fritlægning af vandlø

bet, da det må antages, at man på fredningstidspunktet helst så, at in

gen dele at Møllerenden var rørlagt. En fritlægning af vandløbet vil tilføje

området en biologisk og landskabelig værdi, samtidig med at det vil af

hjælpe problemer med opstuvning at vand omkring møllehjulet.



Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, nu Miljøstyrelsen, har i e-mail af

2. januar 2017 oplyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste

områder 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. Herefter, og da frilægning af møllerenden vil forøge

naturkvaliteterne i det pågældende område, tillader fredningsnævnet 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.

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,

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagefristen udløber 4 uger

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, reg

nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om

naturbeskyttelse § 87 afgives via en klageportal, der findes via Borger.dk

eller Virk,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 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 900 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 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.

Tilladelsen må 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 år efter, at den

er givet.

MØ’ venligflsen
Z -7

Linda Lauritsen



Kopi til;

• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)

• Bent Gottfredsen (kbgottfredsen@gmail.com)

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@Jdn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling: Lejre

(lejre © d n d k);
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Sin

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

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (leJredof.dk),

• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller
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