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År 19739 den 150 juni9 afsagde Overfredningsnævnet følgende

k e n d e l s e

i sagen nro 2197/73 vedrørende fredning af arealer i Brorfelde.
I den af fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige

fredningskreds den 9. februar 1973 afsagte kendelse hedder
det:
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2.~ Fredn~~gssagen.
Ved skrivelse af 29/7 1971 har Danmarks Naturfredningsfore-

ning rejst fredningssag for et areal ved Brorfelde i Jernløse
kommune.

Som begrundelse for sagens rejsning anføres i skrivelsen:
nOmrådet som Danmarks Naturfredningsforening ønsker
fredet omfatter ialt ca. 432 ha., som sammen med are-
alerne øst og nordøst for, hvor der verserer en fred-
ningssag, udgør en central del af kerne området i den
kommende Vestsjællandske Naturpark.
Området er skabt under 3 istiders gigantiske kraftud-
foldelser og er mere endelig udformet under den se-
neste istids afsmeltningsperiode, hvor enorme smel-
tevandsmasser har udmoddelleret landskabet, således
at storkuplede bakkedrag dominerer landskabsbilledet,
centreret om et øst-vestgående dalstrøg og adskilt af
slyngede, undertiden mosefyldte lavninger.
Dette landskab rummer meget betydelige fredningsmæs-
sige kvaliteter, hvilket nærmere er uddybet i den af
arki tektfirmaet Møller & Wichmann for fredningsplan .....
udvalget udarbejdede landskabsanalyse vedrørende
Vestsjællands Naturpark".

Analysen foreligger i bogform og er vedlagt rejsningsskrivel.
sen som bilag.

I foreningens skrivelse er henvist til bogens afsnit 7 (5.92)
hvor det udtales:

nat Brorfeldeområdet er placeret i kerneområdet, zone
I af Vestsjællands Naturpark, hvilket betyder, at om-
rådet rummer de værdifuldeste landskaber, og at disse
bør pålægges de strengeste fredningsmæssige restrikti-
oner" ,
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Samme sted i analysen hedder det videre:

liDet er nødvendigt at understrege, at zoneinddelin-
gen er et udtryk for nødvendigheden af at sikre, at
der iklre indenfor naturparkens område træffes uhel-
dige dispositioner, som på længere sigt eventuelt
kan ødelægge hele meningen med naturparken. Denne
plan er altså i højeste grad en restriktiv plan, et
hjælpemiddel som de administrative myndigheder kan
støtte sig på i vurderingen af, om en påtænkt anven-
delse af en ejendom bør tillades".

Foreningens skrivelse fortsætter:
"Denne zone inddeling af landskabet er fremkommet som
en syntese af en r,ække detailanalyser af landskabet.
som bl.a. anfører følgende om landskabet ved Brorfel-
de:
"Sammenfattende videnskabelig vurdering" (s.52):"viser
planen dog, at visse områder i forskningsmæssig hen-
seendeuomtvisteligt hæver sig over andre. Særlig ty-
deligt træder tre områder frem:

Saltbæk vig m.v.
Området omkring Skarresø m.v.
Området omkring Brorfelde".

Vedrørende de geologiske interesser hedder det side
56:
"0stligst •••••••••••••••••••• i det her omhandlede
område lig8cr øst for Undløse-Søndersted-Jernløse og
uden umiddelbar morfologisk sammenhæng med dGt øvrige
område, et helt enestående og meget interessesant
landskab, hvis markante bakkeformationer, der kulmine-
ror i Mørkemosebjerg (105 m o.h.), er af stor land-



"

skabsæstetisk valør og tillige af meget stor viden-

Under den landskabsæstetiske vurdering side 68 er
Brorfeldeområdet placeret i den værdifuldeste af 5

boniteringsklasser (klasse l).
I disponeringsplanen angives dette område som poten-
tielt intensivt fodgængerområde ,(s.96).

Foreningens skrivelse fortsætter derefter:
liDenprimære årsag til ønsket om fredning netop nu er,
at landskabet trues alvorligt af en hensynsløs grus-
gravning. Der er etableret ikke færre Gnd 6 grusgrave
(nærmere angivet på et skrivelsen vedlagt kortbilag)
på arealet omfattende følgendo arealer:
Tabel l
Grus-
grav

I

el II
"l~.

III-'el IV

"

v

VI

Nuværende
udgrav-
ning pr ..
6/7 1971
ca.ha.

Endnu ikke ud- Bemærkninger
nyttet af land-
br.min. tilladt
gravning.

1,25 16,75 ha. jfr. dekl.
(bil.8)

4,50 II jfr. dekl.
(bil. 9)0,50

3,50 12,00 "
0,50 0,00 Ulovlig gravning.

Tilladelse forelig-
ger i~ce fra Land.br.
mih.AnmGldelse fore-
taget til Land.br.min.

(bil.ll)
Endelig Godkendelse
iklcemeddelt endnu
af Land.br.min.Udkast
til dokl. godkendt af
Fr.ningspl.udv.(bil.lo)
Ulovlig gravning foregår
Anmeldelse foretaget til
Land.br.min.

(bil.ll)

2,75 47,0 n

3,25 42,50 "



.1

! .1

I
!

I
[
1

•
e.,e

I)

•

Det fremgår af kortmaterialet (tydeligst ses det på niveau-
kortet), at gravningen foregår i de 5 mest markante bakkedrag og
truer disse med udslettelse. Det ses endvidere af niveaukortet,
at gravningerne på intet sted er nået bakkedragene s højdepunkter,
således at de v.ærdifuldeste landskabselementer stadig er intakte.

Det fremgår af ovenstående tabel, at udover de ca. 16 ha, der
er udgravet, foreligger der (eller kan forventes) Landbrugsrr1ni-
steriots tilladelse til gravning på ialt ca. 120 ha. (heraf er ca •
64 ha. landskabeligt særdeles v.ærdifulde). Skal stedets landska-
belige kvaliteter overleve og den omtalte naturparkplan overho-
vedet have ruening, må den omsiggribende grusgravning i dette om-
råde nødvendigvis reguleres" •

Fredningspåstanden er sålydende:
l. liDefredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må såle-
des ikke opføres bygningcr,skure, boder eller andre indretninger.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning
til allerede bestående landbrug opføres nybygninger olIer foretages
om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af
at nybyggeri.oller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes,
forinden tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fred-
ningsnævnet.

Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nyqyggeri samt om-
og tilbygninger:
a. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væ-

sentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges
anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funk-
tionelt kan modsvare det af lodsejeren ønskede, eller
b. såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugs økonomiske
formål.

Til byggori til nyoprettede landbrug skal indhentes de påta-
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__ lebcrettigedes tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke

tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Om- og tilbygninGer af de eksisterende, lovligt opførte hel-

års- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer ka-
rakter, må kun finde sted efter forud indhentet goillcendelsefra de
påtaleberettigede.

Fredningsmyndighederne skal være berettiget til at meddele af-

-e
e

slag på sådanne ansøgninger, såfremt de skønner, at bygningen her-
ved får en mere uheldig indvirkning på landskabet. Landbrugsejen-
domme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommos
beboelse henhører under denne bestemmelse.
2. På de fredede aroaler er ændringer i terrænet eller terr.æn-
formerne, herunder gravning af sand og grus, sten m.v. samt opfyld-
ning og planering, ikke tilladt. Dog kan udnyttelse af de nævnte

.'
forekomster ske til privat forbrug inden for samme ejendom.

Følgende undtagelser skal dog gælde:
I. Grusgrav på matr.nr. 5~.

Mindre arrondering af eksisterende grusgrav på ca. 1,25 ha.
til maximalt 2 ha. tillades, jfr. bilag 8. Ubegrænset dybde-
gravning tillades.

II. Grusgrav på matr.nr. l ~ Galge Overdrev.
'".- Gravning tillades i henhold til tinglyst deklaration pu 5 ha.

jfr. bilng 9.
Ubegrænset dybdegravning tillades.

III. Grusgrav på matr.nr. 8 d af Mogenstrup by.
Udvidelse af graven tillades lo ID mod vest.
Ubegrænset dybdegravning tillades.

v. Grusgrav på matr.nr. 9 a og 6 Mogenstrup by.
Grusgrav o matr.nr. 9 kan fortsætte.e pa a
Ubogrænset dybde gravning tillades.
Gravning på matr.nr. 6 standses, jfr. bilag lo og llø
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VI Grusgrav på matr.nr. 4 Brorfelde by.

Gravning tillades udvidet lo ID mod nord.- Graven må ikke ud-
vides yderligere mod øst, vest og syd.
Ubegrænset dybdeGravning tillades.

3. De fredede arealer må ikke anvendes til oplags-, losse- eller
campingpladser, og der må fukke indrettes "bilkirkegårde" eller hen-
stilles udrangerede biler eller maskiner eller dele heraf. Forure-
nine af naturen ved henlæggelse af affald eller andet må i~{e finde
sted.
4. Parkeringspladser må kun anlægges efter tilladelse fra de på-
taleberettigede,.
5. Campingpladser må i~~e otnoleros.
Camping og teltning af privat besøgende hos lodsejerne må kun fin-
de sted inden for 25 ID fra bygninger og kun i egentlige haver, som
er omgivet af en beplantning, der skjuler campingvogn eller telt,
set fra det omgivende landskab.
6. Fremføring af luftledninger kan kun ske med de påtaleberetti-
gedes samtykl;:e.
7. Arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig land-
brugsdrift, bortset fra anlæg af juletrækulturer og nedennævnte
specielle driftsformer, på de eksisterende landbrugsarealer, såvel
som skovdrift ~i de eksisterende skovarealer kan fortsætte.

Nytilplantninger eller - såninger med skovtræ udenfor nuværen-
de beplantninger er ikke tilladb uden de påtaleberettigedes god-
kendelse.
8. Oprettelse af mink- eller andre pelsdyrfarme eller fjerkræ-
farme er ikke tillddt.
9. De påtaleberettigede skal have ret til uden udgift for ejerne
og efter forudgående meddelelse at foranledige at en ønsket na-
turtilstand opretholdes.
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lo. Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn, må hegn i~ce op-

sættes, plantes eller såes uden de påtaleberettigedes godkendelse.
ll. På de fredede arealer må ikke indrettes motorbaner eller an-
dre indretninger, der medfører unødvendig motorlarm eller anden
unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højtaleranlæg
o.lign. må ikke finde sted i fri luft.
12. Vej~nlæg og - reguleringer bortset fra anlæg af mindre pri-
vate veje, som følcer det naturlige terræn, kan kun ske efter de
påtaleberettigedes samtykke o
13. Vandstanden i Mogenstrup sø må ikl~e sænkes, ligesom der ik-
ke må ske opfyldning i søen.

Påtalerot tillægges li'redningsnEGvnetfor Vestsjællands amts
nordlige fredningskreds, fredningsplanudvalget for Vestsjællands
amt og Danmarks Naturfredningsforeningo"

I en af foreningen indhentet udtalelse af 3/8 1971 fra Dan-
marks geologiske Undersøgelse udtales om det område, der ønskes
fredet:

"Det omhandlede område, dor er beliggende nordvest for
Brorfelde Skov, udgør vestdelen af det højtliggende
Mørkmosebjerg-parti og rummer en række særprægede land-
skabselementer, først og fremmest de meget fremtræden-
de bakkepartier, hvoraf enkelte er navngivne, som Fløde-
bjerg (71 m), Kalvebjerg (83 m), 0ksenbjerg (86 m) og
Bredbjerg (76 m).
Området er et geomorfologisk særdeles interessesant og
særpræget landskab, hvis tilblivelseshistorie endnu ik-
ke kan siges at v,ære fuldt klarlagt.
Om landskabets tilblivelse skriver statsgeolog V. Mil-
thers (1948) at llBakkegruppen øjensynlig er bleven
skudt sammen under højst l"~mplicerede Forhold, hvad de
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9.
enkelte Bakkers indbyrdes Placering inden for den samlede
Gruppe giver et stærkt Indtryk afll

-

Bakkernes og de mellemliggende, slugtlignende dales og
afløbsløse lavningers udformning lader formode, at såvel
særdeles ltraftige erosionskræfter i form af smeltevand
samt ikke ubetydelige dødismasser har haft afgørende be-
tydning ved landskabets udformning. Hertil kommer yderli-
gere, at en tmlsyneladende ret stærk vekslen i aflejringsw
mønstret kan have indvirket på udformningen af terrænet.
Området er således geologisk vigtigt for udredningen og
forståelsen af de landskabsdannende kræfter, der har
skabt denne egn, og det er da også en særdeles søgt ge~
logisk demonstrationslokalitet af international karat.
I "Vestsjællands Naturpark" (Fredningsplanudvalget 1970)
karakteriseres området som særligt værdifuldt mod hen-
syn til geologiske interesser (jfr. p. 53, kort) og til-
lige af stor landskabsæstetisk værdi (jfr. p. 42 og 56-
57).
Fra geologisk side kan vi derfor kraftig anbefale og
støtte de igangværende bestræbelser for at sikre de om-
talte områder mod en landskabelie; ødelæggende udnyttelse".
nekendtgørelse om sagens rejsning har i henhold til natur-

fredningslovens ~ 13, stk. l været indrykkot i Statstidende og de
lokale blade for d. 19/8 1971. Lodsejerne og brugerne af de berør-
te ejendonune er af nævnet underrettet ved anbefa~\:G breve af 18/8
1971, der har været vedlagt et eksemplar af foreningens rejsnings-
skrivelse.

Fredningspåstandon angår følgende ojendomme:
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tt Lb.nr. Matr.nr. Areal Ejd.værdi Ejer

Mogenstrup by, Jernløse sogn.

l. 7~ 38 ha. 3399 m2 1.2 mille kr. Chr. Hansen, Blanksøgård
Mogenstrup,4420 Regstrup.

2. 6 55 " 1600 " 600.000 " C.Worm Jensen og Ole Worm
Jensen, Kildegården
Mogenstrup, 4300 Holbæk.

3. 9 a 11 " 0074 " 125.000 " Charles Worm Jensen
Kildegården, Mogenstrup,e 4300 Holbæk.

4. 7 c 405 " 45.000 " Blanksøgård Grundejerfor-.' ening v/form.Leif Bruun
Andersen, Mogenstrup,e, 4420 Regstrup.

5. 8 a 21 " 8740 " r Bryde Larsen og DagmarI
I Larsen, Overdrevsgård
~195.000 " 4420 Regstrup.

5. 8 c 4 " 2611 " ! do...-

6. 8 d 15 " 5650 " 175.000 " Poul Hansen-Andersen- Svendslettegård
4L~20 Regstrup.

6. 8 f 800 " 90.000 " do.
7. 8 b l " 5276 " 90.000 " Jytte RUdenschøld

Hollændervænget 29

e 2791 Dragør.
8. 8E 2611 " 125.000 " Chr.Worm-Jensen, Over-

drevsgård, Mogenstrup
4420 Regstrup.

'"e 9. 5 d 2 " 7000 " 185.000(x) " Forp.Ove Bodal Hansen
(ber. ) tillige andel i Mogen-

strup sø, Mogenstrup
4420 Regstrup.

lo. 5 a 6 " " 315.000(x) Gd.r.Sv.,Å.Nielsen og fru
(ber.) Anna Nielsen, Mogenstrup

4300 Holbæk.
ll. 5 e l " 3000 " loo.ooo(x) " Carl Mogens Nielsen

(ber.) Stenstykkevej 4
2650 Hvidovre.

12. 5 g 4650 " 7.000 " Autoforhdl.Poul Anker- Rasmussen,Sct.Knudsvej., 17, 4100 Ringsted •
13. "a" 7000 II Et vejareal grænsende til

li-) (ber.) 5 g. Ingen tinGbogsattest.
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15.

15.

16.

16.
16.

18.

20.

20.

20.

20.

20.

• 21.

5 a

5,9.

1,9;

2

3

l f:.

l f-
lE

l a

lo ~
6~

11 b

8 b

l b

ll.
J.rec.l Ejd.værdi Ejer

Jukkerup Vænge, Søndersted sogn.

6 ha. 9000 m2 165.000 kr.(x)lge Jespersen
(ber.) 4350 Ugerløse •
3 " 3928"fredskov

Greve Chr. Ahlefeldt-
Laurvig, Løvenborg
4420 Regstrup.

Galge Overdrev, Søndersted sogn.

54 ha. 0500 m2 2,5 mill.
fredskov

8
,8500 "\"

2

7150 " ·275.000 kr.
5050
245011 100.000

5 5000 II 85.000"

l II 7300 II 105.000

kf~)Greve Chr. Ahlefeldt,
Laurvig, Løvenborg
4420 Regstrup.
Fru Grethe Andersen
Stavnsbjerggård
4340 Tølløse.

do.
do.

" Georg A. Schwedler
Galø Overdrev
4340 Tølløse.

" Hans Frederiksen
Galø Overdrev
4340 Tølløse.

" Poul otto Brændstrup
Galø Overdrev
4340 Tølløse.

Brorfelde, Kvanløse sogn.

7150 "i

I (x)0500 II ; 200.000 kr.
,

6 ha. 6300 m2:
(ben)

l "
3
l

"
" 7520 II j

I

3025 " i3 11

6 11 0378" 110.000

Forp. Børge Hansen
Annexgården, Brorfelde
4350 Ugerløse.

do.
do.
do.
do.

" Vagn Nielsen, Kroager
Brorfelde
4350 Ugorløse.
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Lb.nr. Matr.nr, Areal Ejd.værdi

Brorfelde, Kvanløse sogn

22. 31 ha. 3817 m2 370.000 kr.
(ber. )

2

23. 3 a 29 11 4428 11 360.000
.-. 'ber.)

24.
,e

• 25.
•e 26.

27.

4 44 11 7841 11 550.000

5 ~ 57 11 2002" 850.000

" 7187 11 40.00012 l

6400 111113 b l 5.000

Samlet arealopgørelse
laIt 431 ha. 8421 m2

Ejer

"

Svend R. Christensen
Toftegård, Brorfelde
4350 Ugerløse.
Svend 1. Jensen
Brorfelde
4350 Ygerløse.
Christine Charlotte
Pedersen og Agnete Marie
Pedersen, rorfelde
4350 Ugerløse •
Niels Knudsen, Brorfelde
4350 Ugerløse •

"

"

" Fru Henni Nielsen
Brorfelde, 4350 Ugerløse.
Frivilligt Drenge Forbund
Hjalmar Brantings plads 6
2100 København 0.

"

(x) Vurderingen omfatter mere end arealerne under fredningspåstanden. I

Det bemæækes, at ejendommene nævnt under løbenr. 14 og 25 har
ti skiftet ejer under sagens gang, idet:

løbe nr. lLI-nu ejes af Ole Henning Hansen og Ib Jarvad, Classensga-
de 36, København 0. og.- løbe nr. 25 af oberstløjtnant Egil Palbøl, C.L. Ibsensvej 13, Gen-
tofte.

Nævnet har d. 21/9 1971 holdt møde i sagen på "Elmely Krol1
,

hvortil samtlige lodsejere og andre interesserede var indvarslet.
Samtlige lodsejere var mødt. Under mødet protesterede en del af lods-
ejerne og navnlig de på hvis ejendomme, der foregår grusgravning,

• mod fredning og fremsatte eller forbeholdt sig at fremsætte erstat-
ningsY~av. Andre af lodsejerne og navnlig de, hvis ejendomme er

."
lystejendommo, erklærede sig interesser.t i en fredning af området.
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Til det af naturfredningsforeningen om de enkelte grusgrave

oplyste, se foran side 4, skal føjes følgende yderligere oplysnin-
ger fra sagen:
ad grusgrav I
løbe nr. 25

Nævnet har d. 29/8 1968 i anledning af den dav,æ-

-.e ad grusgrav II
løbe nr. 15

rende ejers ansøgning om tilladelse efter landbrugs-
loven til grusgravning udtalt, at man ikke ville
modsætte sig tilladelse på de af fredningsplanud-
valget d. 5/8 1968 foreslåede vilkår om en plan for
udgravningen og pligt til retablering. Deklaration
herom er tinglyst på ejendommen d. 18/2 1969.
Kontrakt om gravningen af 5 ha. er af ejeren opret-
tet d. 13/3 1967 med A/S Dansk Dammann Asfalt, nu
Super Foss. I anledning af at der stod fredskov på
arealet, som kontrakten angår, er der d. 1/2 1969
tinglyst deklaration på ejendommen med pligt for
ejeren til planering og tilbageførsel af overjor-
den samt genplantning af arealet.

ad grusgrav III Ejeren har Udnyttet ejendommens sten- og grusma-
løbe nr. 6

terialer erhvervsmæssigt siden midten af 1930erne.
Ejendommen består stort set af en ås, fra hvis øst-
lige ende er afgravet de ca. 3,5 ha. På ejendommen
er indrettet et sortcrings- og stenknusoværk.

ad grusgrav IV
løbe nr. l

Den eksisterende grusGrav har været åbnet siden
før 1930. Ejeren, der købte ejendommen i 1958, an-
slår at der er afgravet ca. 300.000 m3, hvoraf er
solgt 10.000 m3 årligt siden begyndelsen af 196oerne.
Der foreligger ingen tilladelse til gravning efter
landbrugsloven. Ejeren bestrider at sådan tilladcl-
se er fornøden.

ad grusgrav V
løbe nr. 3 og 2

De 2 ejendomme har en f~lles grusgrav. ~jendommen
løbe nr. 3 er ialt væsentligt afgravet, således at
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fortsat gravning må ske i dybden. For så vidt an-
går løbe nr. 2 har ejerne, der erhvervede ejendom-
men i 1968, d. 29/4 1970 (sagens bilag lo) søgt
landbrugsministeriet om tilladelse til at grave gruS
på ca. 47 ha. af ejendommens ialt 55 ha. Frednings-
planudvnlget har d. 14/7 1971 godkendt uillcasttil

e

•~•

deklaration som vilkår for den ansøgte gravetilla-
delse. Landbrugsministeriet har d. 11/11 1971 stil-
let sagen i bero på udfaldet af nærværende fred-
ningssag. Ejeren af løbe nr. 3 har ejet ejendommen
siden 1947, og til ~adighed udnyttet dens grusma-
terialer erhvervsmæssigt. I grusgrnven er opstillet
grussortereværker og silo ligesom der til graven hø-
rer en maskinpark.

ad grusgrav VI
løbe nr. 24

Gravningen synes påbegyndt i juni 1967 (jfr. sagens
bilag 21 med underbilag). Der er ikke på ejendommen
tinglyst kontrakt om den igangværende gravninG, der
foretages af Storebælt Sten og Grus A/S eller om
pligt for ejerne til retablering ved gravningens
afslutning.

Det fremgår endvidere nf sagen, at ejeren af løbe nr. 20 i skri-
velse af 29/7 1971 har ansø5t fredningsplanudvalget om tilladelse til

~tt at grave grus på matr.nr. 8 B, lo b og 11 b Brorfelde b3'.Frednings-
planudvalget har d. 19/11 1971 stillet spørgsmålet om tilladelse i
bero på udfaldet af nærværende fredningssag.

Jernløsekommune har ikke kurLlletanbefale fredning, bortset fra
af ejondonwen løbe nr. 25.

Vestsjællands amtskommune har anbefalet en frednings gennemfø-
relse og foreslået den udvidet til at omfatte også Brorfelde Obser-

ti vatoriums arealer.
Frodningsplanudvalget har anbefalet, at fredningssugen gennem-

~ føres, men dog ytret betænkeligheder ved omkostningernes omfang.
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Sagen har hos nævnet beroet på overvejelser og på afventning
af den lovgivning om udnyttelse af råstoffer i undergrunden som ved
sagens rejsning var under forberedelse. Under sagens gang er der med
Naturfredningsforeningens tilslutning meddelt ejerne af løbenr. l,
2 og 6 tilladelse til fortsat gravning udover det i rejsningsskri-
veIsen anførte. Grænserne for det tilladte er i hvert af tilfældene
afsat i marken under medvirken af D.N.F. og fredningsplanudvalgets
sekretariat. Der er endvidere meddelt ejerne af løbenr. 22 og 23
tilladelse til at opføre en fælles kreaturstald på et nærmere udpe-
get sted indenfor det af fredningssagen omfattede område.

Under sagen er foreløbigt fremsat følgende erstatningskrav op-

gjort under henvisning til igangv,ærende grusgravning;
løbenr. 2 3.180.000 kr.

II 3 og 8 114.000 II

" 6 2.000.000 II

n 20 1.600.000 II

6 ..894.000 kr.
Under fredningsmødet d. 21/9 1971

fremsattes følgende skønnede erstatnings-
krav vedrørende ejendommene med igo.ng-
værende c;rusgravning.

løbenr. 15 5.000.000 kr.
" 25 3.000.000 kr.

14.894.000 kr.
Endvidere har ejerne af følgende ejendomme, hvorpå grusgravning

var påbegyndt ved sagens rejsning, forbeholdt sig erstatning for mis-
tet adc;ang til grusgravning i tilfælde af fredningens gennemførelse;
løbenr. l og 24.

Endelig har ejerne af følgende ejendomme, hvorpå ingen grus-
gravning endnu foregår, uden beløbsangivelso påstået sig tilkendt
erscatning for mistet adGang til grusgravning ved en frednings gen-
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nemførelse:
løbenr. 5,9,10,11,14,18,21,22,23, og 26.
Endvidere har A/S Storebælt Sten og Grus, der siden juni 1967

har gravet grus på ejendommen løbenr. 24, i tilfælde af at en fred-
ning tvinger selskabet til at ophøre med gravningen påstået sig til-
kendt erstatning for derved nødvendiggjort flytteudgifter m.v. med
260.000 kr.

Hovedparten af lodsejerne har ikke protesteret mod fredning,
hvis det sker mod en passende erstatning.
II Nævnets afgørelse.

Under indtryk dels af de betydelige erstatninger, der vil bli-
ve aktuelle ved en fredning efter den nedlagte fredningspåstand dels
af omfanget af de stærkt skæmmende indgreb, der ved de foretagne af-
gravninger allerede er forvoldt i områdets naturtilstand, har nævnet
overfor Danmarks Naturfredningsforening rejst spørgsmål om at søge
fredningssagen afsluttet ved at formå de lodsejere, der ikke ar om-
fattet af § 4 i den pr. l/lo 1972 ikrafttrådte råstoflov, d.v. bl.a.
sige samtlige igangværende grusgrave i området, til at underkaste
sig denne lovs regler, så at det ville blive muligt for ministeriet
for offentlige arbejder at stille de betingelser og vilkår for en
fortsat gravning, som ved gravningernes afslutning kunne muliggøre
en retablering af området efter en samlet plan derfor, dervillekun-
ne tilgodese de fredningsmæssige hensyn. Foreningen har imidlertid
ment, at der endnu i området findes så betydelige landskabsværdier,
at de bør sikres bevaret som tilstræbt ved den af foreningen nedlag-
te fredningspåstand. Foreningen har derfor fastholdt denne påstand.
Under nævnets fortsatte overvejolser 0E drøftelser har der været e-
nighed om at området, der påstås fredet, er i høj 8rad fredningsvær-
digt som følge af dets efter sjællandske forhold helt enestående stor-
hed, og at dot vil være et uerstatteligt tab for planerne om elldan-
nelse af en vestsjællands naturpark med egnen omkring Maglesø og
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Brorfelde som et af kærnepUID{terne, hvis de tilbageværende bakke-
og højdedrag vest for Holbæk/Ringsted landevej forsvinder ved de i-

gangværende grusgravningers fortsættelse. Uanset at der ikke fore-
ligger nogen egentlig ekspertundersøgelse af grusmaterialornes fo-
rekomst, kvalitet og mængde, er det i bo tragtning af de eksisterende
grusgraves størrelse og beliggenhed nævnets opfattelse, at det ved
en eventuel erstatningsfastsættelse må lægges til grund, at der net-
op i området vest for nævnte landevej endnu er grusforekomster af
en endog betydelig lnængde og let sælgelig kvalitet, ligesom det må
tages i betragtning at der for et par af ejendommenes vedkommendeeligger
for/lang tids erhvervsmæssig udnyttelse deraf, og for andre ejen-
dommes veill~ommondeeD nu i flere år gennemført erhvervsmæssig udnyt-
telse i betydeligt omf&ng efter en af myndighoderne påbudt plan. En
fredning, der forbyder gravning på arealer, der endnu er uberørt
deraf og som standser eller begrænser de igangværende gravninger, vil
derfor efter nævnets skøn medføre så store erstatninger til lodsoj-
erne, at man finder, at det der vindes ved an sådan fredning, ikke
vil stå i et fornuftigt og rimeligt forhold til erstatningornes stør-
relse, når det samtidigt ta3es i betragtning, at do allerede forvold-
te betydelige skader på landskabet i~ce vil kunne fjernes ved fred-
ningen. Hvad angår de øvrige af Danmarks Naturfrodningsforening fo-
reslåede begrænsninger i ejernes råden over deres ejendormne, finder
nævnet, at allerede den gældende lovgivning indeholder sådanne be-
grænsningor, at der ikke er behov for at gennemføre en fredning uden
forbud mod grusgravning. Under hensyn til det anførte har nævnet en-
stemmigt vedtaget ikke at gennemføre nogen fredning.

T h i b e s t e m m e s
Den af Danmarks Naturfredningsforening nedlagte fradningspå-

stand tages ilcke til følge.

Bjarne Jensen Niels Andersen Knud Larsen
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~ l. Kendelsen er indbragt for Overftedningsnævnet af Danmarks Natur-

•

fredningsforening med påstand om fredning som af foreningen påstået
under behandlingen for fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har den 25. maj 1973 afholdt besigtigelse
under deltagelse af en stor del af lodsejerne, herunder samtlige ejere
af grusgrave i området, eller repræsentanter for disse. Endvidere
deltog repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Geologiske Undersøgelse,. fredningsplanudvalget for Vestsjællands amt,
fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds, Vest-
sjællands amtskommune samt Jernløse kommune.

De fremmødte udtalte sig i det væsentlige i overensstemmelse
med det for fredningsnævnet anførte.

Inden besigtigelsen havde Overfredningsnævnet fra Vestsjæl-
lands amtskommune modtaget meddelelse om de foretagne anmeldelser i
henhold til § 5 i lov nr. 285 af 7.6.1972 om udnyttelse af sten, grus
og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet (råstofloven).
Sådan anmeldelse er foretaget af sagens lb. nr. 1-3, 6, 15, 24 og 25r
(graveområderne I-VI) .

2. Overfredningsnævnets vurdering af landskabet svarer forsåvidt
~~ø~e •til det fra fredningsside under sage~y, iaet bakkeomradet vest for

Holbæk-Ringsted landevej sammen med de tidligere fredede arealer
øst for Holb~k-Ringsted landevej (fra Mørkemosebjærg i nord til
Sophienholm i syd og fra Algestrup-Tjørnede-vejen i øst til Bror-
felde-observatoriet i vest) udgør kernen i, hvad der er kaldt Vest-
sjællands Naturparks østlige del. Det pågældende landskab har, in-
den grusgravningen tog fart, været uomtvisteligt fredningsværdigt,
og det rummer stadig, trods den omfat~næ grusgravning i graveom-
råderne II, III og V - de grave, hvor der under besigtigelsen fandt
aktuelt gravning sted - områder af betydelig skønhed, navnlig
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i de endnu uberørte bakkerp herunder de uberørte dele af skoven
Galge Overdrev. Endvidere er de arealer, der ligger øst for lande-
vejen - skovlommenp der afgrænses af vejenp observatoriet og Bror-
felde skov - helt uberørte.

~ Under hensyn til omfanget af gravningen i de nævnte tre
graveområder finder Overfredningsnævnet? at fredning af hele påstands.
området ikke bør gennemføresp men alene af de østlige delep d.v.s. p
udover ovennævnte skovlomme? Bredbjerggård i syd samt arealerne her-
fra og nordpå over 0ksenbjerg og videre til påstandsgrænsen i en
sådan øst-vestlig udstrækning? som hensyn navnlig til udsynet fra
vejen gør det rimeligt. Bestemmende for denne grænsedragning har
været disse arealers helt eller dog i det væsentlige uberørte karak-
ter og deres beliggenhed i tilslutning til de allerede gennemførte
fredninger længere mod øst samt synligheden i forhold til landevejen.
Det bemærkes herved? at grusgravningen på Nyledsgården vel har været
af ikke ringe omfang? men den har været foretaget således p at de
mod landevejen vendende dele endnu fremtræder nogenlunde uberørt?
ligesom resten af bakken (0ksenbjerg) endnu er helt uberørt? hvortil
kommer? at ejeren af de nordlige delep lb.nr. 20p forpagter Børge
Hansen? ikke har foretaget anmeldelse efter råstoflovens § 5y inden
fristen herfor udløb den l. april 1973. Gravning på Bredbjerggård
har endnu kun været foretaget i mindre omfang p men den åbnede del
og de oplagte jordbunker på bakketoppen er meget synlige fra store
dele af området. - Visse også vestligt i påstandsområdet beliggende
arealer er uberørte og bevaringsværdigey men da de er adskilt fra
de her nævnte områder af de ejendomme? hvor gravning foregår? findes
de ikke at burde underkastes fredning.
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De ejendomme] for hvis vedkommende der herefter sker hjemvis-
ning til fredningsnævnet til frednings gennemførelse 1 bliver lb.nr.
11-13 og 20-27 samt sådanne mindre dele af de lb. nr. 2 og 10 til-
hørende ejendomme~ som det vil være påkrævet at frede for at fast-
sætte en rimelig grænse i forhold til 0ksenbjerg og landevejen.

Det er besluttet iøvrigt at stadfæste fredningsnævnet s kendelse1

men Overfredningsnævnet ønsker at give udtryk for det ønskelige i, at
der ved administration af bestemmelserne i loven om by- og landzoner
samt i §§ 4-5, jfr. § 71 i råstofloven tages videst muligt hensyn til
bevarelsen af de endnu eksisterende landskabelige værdier i området.

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

Spørgsmålet om fredning af arealer i Brorfelde hjemvises til
fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fredningskreds til
fornyet behandling i overensstemmelse med foranstående for så vidt
angår de under lb.nr. 2. 10-13 og 20-27 anførte ejendomme, medens keB-
delsen iøvrigt vil være at stadfæste.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

aM~
tf Garde

Ism.
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U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1978, den l. februar
net følgende

, afsagde overfredningsnæv-

k e n d e l s e

i sag nr. 2197/73 vedrørende fredning af arealer i Brorfelde
i Jernløse kommune.

l. Fredningsgrænsens forløb og fredningsnævnets kendelse af
24. januar 1975.

•

I 1971 begærede Danmarks Naturfredningsforening fred-
ningssag rejst for et ca. 430 ha stort område ved Brorfelde
i Jernløse kommune. Det pågældende område, der er beliggende
på begge sider af Holbæk-Ringsted landevej, udgør sammen med
arealerne øst og nordøst herfor, Mørkemosebjerg og Sofienholm,
den centrale del af kerneområdet i den kommende Vestsjællands
naturpark.

.' -

""r
l

Området er endeligt udformet af sidste istids enorme
smeltevandsmasser til et stærkt kuperet område, domineret af
markante indtil 40 m høje storkuplede bakkedrag. Området var
efterhånden alvorligt truet af omfattende grusgravning, som
fandt sted i ialt 6 grusgrave, alle vest for Holbæk-Ringsted
landevejen, hvilket gav anledning til fredningssagens rejsning.
Naturfredningsrådet og Danmarks geologiske Undersøgelse har på
grund af landskabelige og meget store geologiske værdier meget
anbefalet, at fredningen gennemføres.
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Trods områdets store særpræg og skønhed, som efter
fredningsnævnets opfattelse ville lide stor skade ved fortsat
gravning, besluttede fredningsnævnet i kendelse af 9. februar
1973 ikke at fremme fredningen på grund af de meget store er-
statninger, som ville være forbundet hermed.

Denne afgørelse indankede Danmarks Naturfredningsfore-
ning for overfredningsnævnet, som efter besigtigelse og for-
handling med de interesserede i kendelse af 15. juni 1973 be-
sluttede, at fredningen ved fredningsnævnets foranstaltning
ville være at gennemføre bortset fra den vestligste del af
påstandsområdet, hvor den væsentligste del af råstofudvindin-
gen fandt sted. Der blev herved lagt vægt på, at de nærmest
landevejen liggende bakkeområder, Øksenbjerg og Bredbjerg, i
det væsentlige var uberørte og sammen med arealer øst for lan-
devejen, hvor gravning ikke havde fundet sted, dannede en na-
turlig sammenhæng med de tidligere gennemførte fredninger mod
øst.

'\.1 e

I kendelsen udtalte overfredningsnævnet, at visse af de
udtagne vestlige arealer måtte anses for at være uberørte og
bevaringsværdige samt udtrykte det ønskelige i, at der ved ad-
ministrationen af bestemmelserne i by- og landzoneloven samt
i §§ 4-5, jfr. § 7 i råstofloven, tages videst muligt hensyn
til bevarelsen af de endnu eksisterende landskabelige værdier
i området.

•
Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige fred-

ningskreds afsagde herefter den 24. januar 1975 kendelse om
fredning af det pågældende område, ialt 220 ha. Kendelsen om-
fattede lo ejendomme, og i erstatning blev tilkendt 163.000 kr.-
inclusive erstatning for grus på ialt 110.000 kr. - med renter
fra nævnskendelsens dato den 24. januar 1975 samt i advokat-
omkostninger ialt 15.000 kr.

II. Anke.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt overfredningsnæv-
net i henhold til naturfredningslovens § 25 samt anket af
ial t 4 ejere og l grusgraventreprenør. Under anken er af
3 ejere påstået erstatning, henholdsvis højere erstatning for
grusforekomster. Endvidere er påstået tidligere forrentning
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af erstatningen samt tilladelse til etablering af vildtremise.
Det anken de entreprenørfirma har nedlagt påstand om adgang
til fortsat grusgravning i henhold til gældende kontrakt ved-
rørende ejendommen matr.nr. 4, Brorfelde (Nyledsgården) sub-
sidiært tilkendelse af erstatning for tab som følge af grav-
ningens ophør på grund af fredningen, hvilket fredningsnævnet
ikke fandt grundlag for.

Endelig har ejeren af matr.nr. 8 ~, lo ~, 11 ~, Bror-
felde by, foruden gruserstatning påstået sig tilkendt en sær-
lig erstatning, såfremt fredningen er til hinder for tilplant-
ning af hans arealer på Øksenbjerg, som ikke kan udnyttes til
almindeligt landbrug.

III. Overfredningsnævnets beslutning.

Efter fornyet besigtigelse af området og møde med par-
ter og interesserede har overfredningsnævnet - i overensstem-
melse med den tidligere i sagen afsagte hjemvisningskendelse
besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse således:

Fredningens geografiske udstrækning.

Den af fredningsnævnet fastsatte grænse godkendes, så-
ledes at fredningsgrænsen forløber som vist på det kort, der
hører tiloverfredningsnævnets kendelse, og hviler på de i kon-
klusionen nævnte ejendomme (matrikelnumre).

Det fredede areal omfatter herefter ca. 220 ha.

Fredningens indhold.

Overfredningsnævnet har ligeledes kunnet tiltræde de
i fredningsnævnets kendelse indeholdte fredningsbestemmelser
dog med mindre ændringer samt enkelte redaktionelle tilføjelser
m.v.

Fredningsbestemmelserne er herefter:

Almindelige fredningsbestemmelser:

l. Arealerne tilstands fredes for at bevare områdets nuværende
karakter som et - overvejende landbrugsmæssigt udnyttet -
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stærkt kuperet og uberørt område, således at bl.a. de sær-
prægede terrænformer sikres mod bortgravning, og det syns-
mæssige indtryk af disse ikke sløres ved beplantning.

2 . Det er således forbudt at foretage yderligere bebyggelse
på de fredede arealer, herunder tilbygninger, skure, boder
eller opsætte lignende indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
der på de bestående landbrugsejendomme foretages de for
landbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige om- og tilbyg-
ninger til den bestående bebyggelse eller erhvervsmæssigt
nødvendig ny bebyggelse. Nybyggeri samt større om- og til-
bygninger må dog kun ske efter tegninger og planer, der
forud er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan
kun nægte sådan godkendelse, hvis det planlagte byggeri
vil komme til at virke skæmmende i landskabet, og hvis der
samtidig kan anvises anden mulighed for placering og/eller
ydre udformning, der funktionelt kan modsvare det af eje-
ren tilstræbte.

på andre ejendomme, herunder såvel nyoprettede som
nedlagte landbrugsejendomme, må om- og tilbygninger til ek-
sisterende bebyggelse, hvorved denne i væsentlig grad skif-
ter karakter, samt nyt byggeri kun ske efter tegninger og
planer, der forud er godkendt af fredningsnævnet. Frednings-
nævnet kan nægte godkendelse, hvis det planlagte byggeri
skønnes at være uforeneligt med fredningen s formål.

3 . Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder ved
gravning af sand, grus m.v. samt opfyldning og planering,
er ikke tilladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster må
dog ske til vedkommende ejendoms private forbrug.

4. Ingen del af de fredede arealer må anvendes til oplagsplads,
losseplads, bilkirkegård, herunder henstilling af enkelte
udrangerede ikke-registrerede automobiler, motorcykler,
maskiner eller dele af sådanne kørsels- og arbejdsredskaber,
og heller ikke anvendes til campingplads eller motorbane
eller undergives anden lignende anvendelse, der medfører
unødig motor- eller anden støj. Der må på arealerne ej
heller indrettes pelsdyr- eller fjerkræfarme.
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5. Fremføring af luftledninger, anlæg af parkeringspladser
og veje samt regulering heraf, bortset fra anlæg af mindre
private veje der følger det naturlige terræn, må kun finde
sted med fredningsnævnets samtykke.

6. Hegn ·må ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnæv-
nets samtykke, bortset fra nødvendige kreaturhegn.

7. Uden for nuværende beplantninger må ny tilplantninger eller
såninger med skovtræer eller anden højtvoksende beplantning
ikke foretages uden fredningsnævnets tilladelse.

8. løvrigt må arealerne anvendes som hidtil, således at navn-
lig almindelig landbrugsdrift kan fortsætte på de eksiste-
rende landbrugsarealer - dog bortset fra anlæg af juletræs-
kulturer - ligesom skovdrift kan fortsætte på de eksiste-
rende skovarealer.

9. Fredningsplanudvalget er berettiget til uden udgift for
ejerne og efter forudgående meddelelse til disse at foran-
ledige, at en ønsket naturtilstand opretholdes, herunder
f.eks. ved fjernelse af selvsåning.

Særbestemmelser vedrørende enkelte ejendomme:

Matr.nr. 4, Brorfelde by, Nyledsgården. Fredningen
er ikke til hinder for, at den på ejendommen værende grusgrav
udvides mod nord indtil en afstand af 25 m fra skellet til na-
boejendommen matr.nr. 13 ~, smst., beregnet fra gravens over-
kant. Tilladelsen er betinget af efterfølgende retablering af
såvel ny som tidligere grav.

Matr.nr. 5 a,Brorfelde by, Bredbjerggård. Det skal
efter en af fredningsplanudvalget godkendt plan være tilladt
at etablere skov- eller remiseplantning på og omkring de area-
ler på matr.nr. 5 ~, hvor der har været gravet grus, samt -
under medvirken af amtsrådets tekniske forvaltning - at fore-
tage terrænmæssig regulering af grusgraven.

Matr.nr. 13 b, Brorfelde by. Fredningen er ikke til
hinder for, at ejendommen benyttes som lejr plads på samme måde
som de nuværende ejere - F.D.F. - har benyttet den.
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Matr.nr. 8 b, lo b og 11 b, Brorfelde by. Overfrednings-
nævnet finder det ikke foreneligt med fredningens formål, at
der, som påstået, foretages yderligere beplantning på uopdyrket
areal på' Øksenbjerg .

Erstatningerne.

Almindelig arealfredningserstatning.

Over fredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet
ved tilkendelse af erstatningerne til de enkelte ejere anvendte
almindelige niveau på 500 kr. pr. ha for arealer beliggende in-
den for byggelinie og 1.000 kr. pr. ha for arealer beliggende
uden for byggelinie.

'l

Vedrørende ejendomme med grusforekomster.

For de af fredningen omfattede 4 ejendomme med råstoffore-
komster, som særligt er krævet erstattet, har overfredningsnævnet
udover sædvanlig arealfredningserstatning - tilbudt nedennævnte
yderligere erstatningsbeløb for tab som følge af fredningens for-
bud mod eller begrænsning af grusudvinding. Det bemærkes herved,
at råstofindvindingen ikke kan antages at være hindret ved den
dagældende råstoflov, lov nr. 285 af 7. juni 1972, men at der
for 3 af ejendommenes vedkommende knyttede sig betydelige usik-
hedsmomenter til mulighederne for udvindingens gennemførlighed
og tidspunktet herfor.

Vedrørende matr.nr. 6, Mogenstrup by.

For et ca. 8 ha stort bakkedrag - punkt 69 - der først vil
kunne udgraves om nogle år, når ejerens gravning andetsteds på
ejendommen er ophørt, blev tilbudt 100.000 kr. for grusforekom-
ster. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilkende noget beløb.

Vedrørende matr.nr. 11 b, lo b, 8 b, 6 b, Brorfelde by.

Ejeren af disse arealer på Øksenbjerg, hvor udvinding ikke
hidtil har fundet sted, blev tilbudt 40.000 kr. for grusforekom-
ster, hvorved bl.a. var taget hensyn til, at fornøden vejadgang
ikke var oplyst at foreligge.
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Vedrørende matr.nr. 4, Brorfelde by, Nyledsgården (0ksenbjerg).

Under hensyn til den af over fredningsnævnet tilladte
fortsatte grusgravning indtil 25 m fra naboskel - hvilket nogen-
lunde svarer til det graveareal, som amtsrådet har godkendt
i henhold til .råstofloven - har overfredningsnævnet tilbudt en
erstatning for grusforekomster på 35.000 kr.

Det af entreprenøren fremsatte erstatningskrav, som
blev afvist af fredningsnævnet, er frafaldet under hensyn til
den meddelte tilladelse til gravningens fortsættelse.

e
1 Vedrørende matr.nr. 5 a, Brorfelde by, Bredbjerggård..\~e Den af fredningsnævnet tilkendte erstatning på 80.000 kr.1

for grusforekomster på denne ejendom tiltrædes.

Herudover er der vedrørende denne ejendom med frednings-
planudvalgets medvirken som fredningsudgift afholdt en omkost-
ning på 5.000 kr. til den ovenfor nævnte terrænregulering ved
den eksisterende meget synlige,nedlagte grusgrav.

Renter og omkostninger.

Over fredningsnævnet har besluttet, at fredningserstat-
ningerne skal forrentes fra datoen for fredningsnævnets første
kendelse, d.v.s. 9. februar 1973 med en årlig rente, der er
l % højere end diskontoen den pågældende dato, d.v.s. med 8 %
p • å .

På ovennævnte grundlag er der opnået enighed med samt-
ligere ejere om erstatningernes størrelse.

I omkostninger er der tilkendt de 5 ankende ialt
19.000 kr.

Fredningserstatningerne på ialt 407.500 kr. samt ufor-
rentede omkostningsbeløb 24.000 kr., hvilke beløb alle er udbe-
talt, er udrede t af staten med 3/4 og af Vestsjællands amtskom-
mune med 1/4.
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H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordli-
ge fredningskreds afsagte kendelse af 24. januar 1975 om fred-
ning af arealer i Brorfelde i Jernløse kommune stadfæstes med
de af foranstående følgende ændringer, således at kendelsen
hviler på følgende matr.nr.e, jfr. det tiloverfredningsnævnets
kendelse hørende kort:

Af Mogenstrup by, Sdr. Jernløse sogn: matr.nr. 6, 5 a,
5 e og 5 ~.

Af Brorfelde by, Kvanløse sogn: matr.nr. l ~, lo ~,
6 ~, 11 ~ og 8 ~, l ~, 2 ~, 3 ~, 4, 5 ~, 12 og 13 ~.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

) I
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U D S K R I F T
af

KENDELSESPROTOKOLLEN
for

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS
AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Den 24. januar 1975 afsagdes i

Fr.j.nr. 250 A/l971

sålydende
K E N D E L S E:

Fredning af
arealer ved
Brorfe1de.
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Den 9. ~ebruar 1973 a~sagde nævnet kendelse om, at en a~ Dan-
marks Naturfredningsforening ved skrivelse af 29/7 1971 rejst fred-
ningssag vedrørende et areal ved Brorfelde i Jernløse kommune ikke
skulle genne~øres. Denne kendelse indankede foreningen til overfred-
ningsnævnet, der ved kendelse a~sagt d. 15/6 1973 hjemviste sagen til
fredningsnævnet til fornyet behandling for en nærmere angiven del af
det under sagen inddragne arealø

Det siges herom i overfredningsnævnets kendelse:
"Under hensyn til o~anget af gravningen i de nævnte

tre grave områder finder overfredningsnævnet, at fredning
af hele påstandsområdet ikke bør genne~øres, men alene af
de østlige dele, d.voso udover ovennævnte skovlomme, Brede-·
bjerggård i syd samt arealerne herfra og nordpå over Øksen-'
bjerg og videre til påstandsgrænsen i en sådan øst-vestlig
udstrækning, som hensyn navnlig til udsynet fra vejen gør
det rimeligt. Bestemmende for denne grænsedragning har ~~
ret disse arealers helt eller dog i det væsentlige uberør~·
te karakter og deres beliggenhed i tilslutning til de alleo9

rede gennemførte fredninger længere mod øst samt synlighe-
den i forhold til landevejen.1I

Senere hedder det i kendelsen~
"De ejendomme, for hvis vedkommende der herefter sker

hjemvisning til fredningsnævnet til frednings gennemførelse,
bliver lb.nr. 11-13 og lb.nr. 20-27 samt sådanne mindre de-
le af de lb.nr. 2 og lb.nr. lo tilhørende ejendomme, som
det vil være påkrævet at frede for at fastsætte en rimelig
grænse i forhold til 0ksenbjerg og landevejen."

Om sagens rejsning og hidtidige gang henvises iøvrigt til over-
ttfredningsnævnets kendelse af 15/6 1973.

Følgende oversigt angiver de ejendomme, sagen herefter angår med
oplysning om ejerforholdet m.m.



•
løoenr. M~tr.nr. og ejer

•
areal
heraf u. fredning
if. byggelinie
uf. byggelinie

ejd.værdi pr.15/4-73
grundværdi
købesum

udnyttelse

55.1600 ha.
25.6800 ha.

3.4500 ha.
22.2300 ha.

26.7910 ha.
4.1500 ha.
0.8000 ha.
3.3500 ha.

1.9555 ha.
l. 3000 ha.
1.3000 ha.

o ha.

0.4650 ha.
0.4650 ha.
0.4650 ha.

D ha.

0.7000 ha.
0.7000 ha.
0.7000 ha.

o ha.

17.5005 ha.
-le.4495 ha,

9.2649 ~Q.
7.1785 ha.
6.0378 ha.
6.0378 ha.
4.9778 ha.
1.0600 ha.

Gir. Jernløse sogn:

6 Mogenstrup by
fabr. C.&O. Worm. Jensen
Mogenstrup,siden 19/9 1968

5 a Mogenstrup by
gdr. Sv. A.Nielsen og Anna Nielsen
Mogenstrup,siden 17/10 1950

5 ~ Mogenstrup by m. fl.
Finn A1bech Nielsen
Ølstykke, siden nov. 1973

5 ~ Mogenstrup by
autoforhdl. Poul Rasmussen
Ringsted, siden 27/11 1964

vej areal
Vestsj~llands amts vejvæsen

Kvanløse sogn:

1 1::,10~, 6~, 11 ~ og 8 ~
Brorfelde by, -gdr. ;Børge Hansen
Brorfe1de,siden 24/5 1952 O.s.

l b Brorfe1de by
Vagn Nielsen, Brorfelde
siden 16/3 1940

1.000.000 kr.
526.400 kr.
750.000 kr.

landbrug
og grusgrav

2

lo

11

12

13

20

21

520.000 kr.
224.100 kr.
125.000 kr.

landbrug

170.000 kr.
32.100 kr.

250.000 kr.

landbrug

4.700 kr.
4.700 kr.
3.000 kr.

ubebygget

/6. 9005~~.
9. J 9t,s~".
7-_ So '10 4".

300.000 kr.
98.500 kr.

landbrug

170.000 kr.
48.300 kr.
21.000 kr.

landbrug



.

• e - •
løbenr. Matr.nr. og ejer areal ejd.værdi pr. 15/4 1973 udnyttelse

heraf u. fredning grundværdi
if. byggelinie købesum
uf. byggelinie

22 2 a Brorfelde by, 31. 3053 ha. 580.000 kr. landbrug
Sv.R. Christensen 30.9053 ha. 267.900 kr.
~~rfe1de, siden 30/5 1963 14.8000 ha. 260.000 kr.

16.1053 ha.

23 :;a Brorfelde by 29.7726 ha. 570.000 kr. landbrug
Sv:l. Jensen, Brorfelde 29.2726 ha. 226.000 kr.
siden 27/7 1963 25.4228 ha. 250.000 kr.

3.8498 ha.

24 4 Brorfe1de by 44.7841 ha. 800.000 kr. landbrug
fr. Ch. ~ A. Pedersen 44.7841 ha. 366.400 kr. og grusgrav
Brorfe1de, siden 3/4 1944 og 29.2400 ha. 115.000 kr.

30/8 1954 15.5441 ha. ~

25 5 ~ Brorfelde by 57.2012 ha. l.150.000 kr. landbrug
oJerst1øjtn. E. Palbø11 57.2002 ba. 445.500 kr. og grusgrav
Brorfe1d~, siden 29/11 1971 45.0620 ha. 925.000 kr.

12.1400 ha.

26 12 Bror1e1de by 1.7187 ha. 60.000 kr. beboelse
fru Henni Nielsen, BrorfeIde 1.7187 ha. 10.500 kr.
siden 10/5 1966 0.7500 ha. 45.000 kr.

0.9687 ha.

27 13 ~ Brcrfe1de by l.6400 ha. 7.500 kr. ubebY6get
F.D.F., Ej. Brantings pl. 6 1.6400 ha. 7.500 kr. rekreativt
Kbhn.0. , siden 11/3 1969 0.7500 ha. 5.000 kr.

0.8900 ha.



~,
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Nævnet har d. 23/9 1973 forhandlet med ejerne af ejendommene
lb.nr. 2 og 104 fabrikanterne C. og Ole Worm Jensen og gårdejer Svend
Nielsen og under en besigtigelse af deres ejendomme nærmere fastlagt
den vestlige grænse for den del af deres ejendomme; der inddrages
under fredningen som en linie lahgs foden af "Kalvebjerglt følgende
den eksisterende nord/sydgående 50 KV højspændingsledning fra skellet
i syd og mod nord, vest om ~osen øst tor K11degårdens bygninger, vi-

dere gennem en lavning og vest om et vandhul til den nordlige grænse
for det fredede område. Under sagens gang har lodsejerne lb.nr. 22
og 23 på en mindre parcel ialt 6199 m2 udstykket fra deres respekti-
ve ejendomme og n~ betegnet som matr.nr. 2 ~ Brorfelde by, Kvanløse
sogn med nævnets tilladelse opført en fællesstald. Nævnet har beslut-
tet at lade denne ejendom udgå af fredningen. Grænserne for de fre-
dede arealer er herefter indtegnet på det kendelsen vedhæftede kort-
bilag.

Fredningens indhold:
Formålet med fredningen er i størst muligt omfang at bevare det

fredede område i sin nuværende tilstand. Hertil finder nævnet de af

•

Danmarks Naturfredningsforening foreslåede bestemmelser som gengivet
tt) i overfredningsnævnets kendelse af 15/6 1973 egnede. Nævnet har der-

for besluttet at pålægge de fredede arealer den nedenfor i konklu-
sionerne anførte fredningsservitut, der bortset fra mindre redakti-
onelle ændringer stemmer med fredningspåstanden.

Erstatninger:
Nævnet har ved skrivelse af 2/11 1973 indkaldt erstatningskrav

fra samtlige lodsejere, men ikke alle svarede herpå. Nævnet har der-
efter d. 6/8 1974 mundtligt forhandlet erstatningsspørgsmålet med
hver enkelt lodsejer.

Erstatningskrav:
EJerne har påstået erstatning såled~s;



lb.nr~ ,for almindelig værdinedgang
som følge af fredningen:

2. .

lo •.
e

)

l

20.

•
22.

23.

24.
lo>

25.500 kr. sv.t.
1.000 kr. pr. ha.

1.000 kr. pr. td. land
sv.t. 8.000 kr.

6.000 kr.
ca. 10.000 kr. Ejeren
har erhvervet ejendommen
med henblik på at indrette
benzintankstation, men har
dog ikke undersøgt mulig-
heden herfor nærmerc.
1.000 kr. pr. ha. inden-
for byggelinie, 2.000 kr •
pr •.ha. uden for bygge-
linie •.
25.000 kr.
ca. loo.qoo kr. for areal.
og grus •.
90-100.Qoo kr. for areal
og grus •.
100.000 kr.

anden erstatning:

510.000 kr. for tab af grus-
gravning på 8,5 ha. i bakken
omkring pkt. ~9 eller 60.000
kr. pr. ha.
5.000 kr. fordi han afskæres
fra at opfylde en mose med
marks ten.

Erstatning for tab af grus-
gravning på ca. lo ha. Påstand
400.000 kr. for areal og grus
under et·.

2,0 mille kr •.for tab af grus-
gravning dels i den eksiste-
rende grav dels på ejendom-
mens arealer øst for Holbæk!
Ringsted landevej, opgjort



25. 114.000 kr. sv.t.

e~ter den skønnede grusmængde
samt et ikke angivet beløb til
advokatbistand.
2.232.000 kr. for tab af grus-
gravning på 16 ~a., hvortil
landbrugsministeriets tilladel-
se er meddelt i ~ebruar 1969,
opgjort efter den skønnede grus-

~
I

2.000 kr. pr. ha.

• mængde.
26. 30.000 kr. 45.000 kr. fordi arealet efter

fredning ikke kan anvendes til,
en planlagt juletræsdyrkning.

27. 15.000 kr. som skønnes
at ville være korpse-
nes udgift til at er-
hverve et tilsvarende

r
areal anvendeligt til
lejrplads.

Store Bælt Sten og Grus A/S, Korsør, der har kontrakt med lods-

•

ejerne lb.nr. 24 om udnyttelse af grus~orekomsterne, har påstået sig
tilkendt en erstatning på 260.000 kr. for udgifter til flytning m.v.
til anden ejendom på grund af fredningssagen.

Nævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene:
Ved erstatningsfastsættelsen har der mellem nævnets medlemmer

været enighod om at anslå den almindelige værdinedgang som følge ~f
fredningen til 500 kr. pr. ha. for arealer belagt med byggelinierne
~astsat i naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l og 2 og 1.000 kr.
pr. ha. ~or arealer uden sådanne byggelinier, dog at der ikke er
fundet grundlag for at tilkende ejerne af lb.nr. 11,12 og 13 nogen
erstatning. Erstatningernes størrelse er fastsat som anført i kon-



e klusioncn.
Hvad angår erstatningskravene for andet tab bemærkes:

ad lb.nr. 2.
Ejerne har foretaget anmeldelse efter råstoflovens § 5, stk. l,

l og opnået landbrugsministeriets tilladelse til gravning på ej-nr.
endommens arealer udenfor fredningen, ca. 47 ha. Udvindingen foreta-
ges af ejerne selv.

I,

Nævnet har fundet, at gravning af grus i bakken pkt. 69 ikke
har en sådan aktualitet, at fredningen deraf kan anses at påføre ejer-
?e et særligt tab. Nævnet har herved lagt vægt på, dels at en nyåb-
ning nu af en grusgrav ved pkt. 69 ville forudsætte tillad~lse ofter
råstoflovens § 4, og dels at den indtægt, der ville kunne opnås ved
gravning efter en gennemgravning af "Kalvebjerg" fra den eksisterende
grusgrav til pkt. 69 er af en så hypotetisk og usikker karakter, at
tabet deraf ved fredningens gennemførelse ikke kan berettige ejerne
til erstatning. Nævnet har derfor vedtaget ikke at tilkende ejerne
erstatning udover den almindelige arealerstatning.

ad lb.nr. lo.

I' Da nævnet har besluttet, at fredningen ikke skal være til hinder
for ejendommens hidtidige brug af mosen til bortskaffelsen af mark-
sten, er der herefter ikke fundet grundlag for at tilkende erstat-
ning udover den almindelige arealerstatning.

ad lb.nr. 20.
Det er oplyst, at der ikke består nogen ret for ejeren efter

råstoflovens § 5, stk. l jfr. stk. 2 til råstofudvinding på arealerne~
( Nævnet har derfor ikke fundet grundlag for at tilkende, ejeren erstat-

ning udover den almindelige arealerstatning.
ad lb.nr. 22 og 23.

tt Nævnet har ikke fundet grundlag for at tilkende ejerne erstat-
ning udover den almindelige arealerstatning, allerede fordi ejerne
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ikke har foretaget anmeldelse efter råstoflovens § 5.
('
I
I

ad lb.nr. 24.

•
Ejerne har indgivet anmeldelse efter råstoflovens S 5, stk. l,

nr. l og angivet forekomsternes udstrækning til 8 ha. på arealerne
vest for Holbæk/Ringsted landevej, hvoraf der endnu ikke er gravet
på ca. 1,5 ha. Ejernes indtægt fra brugeren af grusgraven, A/S Store
Bælt Sten og Grus, har siden kontraktens indgåelse været:

e 1/7 1967 - 1/7 1968 105645,02 kr.
1/7 1968 - 1/7 1969 100550,27 -, 1/7 1969 - 1/7 1970 36192,39 -
1/7 1970 - 1/7 1971 28622,42 -
1/7 1971 - 1/7 1972 35511,04 -
1/7 1972 - 1/7 1973 8427,61 -

Jl
I

314948,75 -
Det er oplyst, at den væsentligste del i årene 1967 til 1969 er

leveret til "Skovvejens" anlæg.

•
Nævnet må lægge til grund at en eventuel grusgravning på ejen-

dommens arealer øst for Holbæk/Ringsted landevej ikke ville kunne på-
begyndes uden tilladelse efter råstoflovens § 4, og at en sådan tilla-
delse af landskabelige grunde ville kunne nægtes efter lovens § l,
stk. 2. Tabet af en eventuel indtægt ved gravning på disse arealer vil• derfor ikke kunne berettige ejerne til erstatning som følge af fred-
ningon. Erstatningen for tabet af indtægten ved udvidelse af den eksi-
sterende grusgrav udover hvad der er tilladt efter fredningens ind-
hold, har nævnet vedtaget at fastsætte til 30.000 kr.

ad lb.nr. 25.
Ejeren har oplyst, at der i hans ejertid har været gravet ca.

10.000 m3 usorteret grus af gennemsnitskvalitet, hvilket har givet ham
.. en indtægt på 9.755 kr., idet gravningen har været overladt trediemand.



•

Nævnet finder, at der ved tabet af muligheden for grusgravning
~ henhold til den løbende tilladelse påføres ejeren et særligt tab,
som må erstattes. Nævnet finder ikke, at opgørelsen af dette tab kan
ske efter en vurdering af den grusmængde, ejendommen kan antages at
indeholde på de arealer, tilladelsen dækker, men at den bør ansættes
efter den merværdi, grusforekomsterne må antages at tilføre arealerne
i handel og vandel, og som ved fredningen berøves ejeren.

Under hensyn til at intet er oplyst om, at ejendommens grusfore-
komster er af en særlig kvalitet eller v,ærdi, og at det derfor må læg-
ges til grund, at deres v,ærdi og salgbarhed er afhængig af aftagere
indenfor en kortere afstand og påvirkes af, at der i området findes
et større antal grave med grus af tilsvarende kvalitet samt under hen-
syn til den begrænsede udnyttelse af gravetilladelsen, der har fundet
sted, siden den blev meddelt , har nævnet vedtaget at fastsætte erstat-
ningen for tabet af indtægten, der kunne opnås ved grusudvinding på
det endnu uudnyttede område tilladelsen dækker, til 80.000 kr.

ad lb.nr. 26.

••

•

Nævnet anser det for tvivlsomt, om ejendommen er egnet til er-
hvervsmæssig dyrkning af juletræer, og om der ved sådanne kulturer
kan opnås nogen indtægt. Nævnet har derfor ikke fundet grundlag for
at tilkende ejeren erstatning udover den almindelige arealerstatning •

ad lb.nr. 2Z.
Da ejerne også efter fredningens indhold som fastsat af nævnet

kan udnytte ejendommen rekreativt som hidtil, finder nævnet intet
grundlag for erstatning udover den almindelige arealerstatning.

/~ (/6. M.t!Store Bælt Sten og Grus A/S, Korsør, har i en opgørelse af 6/4

1972 opgjort erstatningskravet således:
l) Udgifter i forbindelse med nedtagning af v.ærk,

træhuse og pæle, transport samt genopstilling

,.

• kr. 30.000,-

transport kr. 30.000,-
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2)

transport
Udgifter ved åbning af ny grusgrav

kr. 30.000,-

jordarbejde
etablering af veje

kr. 38.000,-

12.000,- kr. 50.000,-
3) Tilslutningsafgift til elektricitetsværk

samt fast el-installation
4) Produktionstab i tiden mens værk m.v.

nedtages og flyttes og ny grusgrav 10-
kaliseres og indarbejdes

kr. 20.000,-

kr. 60.000,-

• 5)
Udgifter i forbindelse med opsøgning
af nyt grusareal og foretagelse af prøve-
boringer - endvidere erstatning for delvis
tab af oparbejdet lokal good-will - og
endelig ulempe kr. 100.000,-

li kr. 260.000,-
Selskabets direktør har oplyst, at gravemaskinerne blev flyttet

fra graven til en ny grusgrav ved Hove nord for Roskilde i slutningen
af 1972. Selskabet har som følge af fredningssagen været stærkt t.-
grænset i sine muligheder for at give tilbud på levering af grus fra
grusgraven i Brorfelde, da man ikke kunne være sikker på at blive i
stand til at levere store mængder derfra. Selskabet har udestående
tilbud, der er beregnet opfyldt med den resterende mængde, der kan
graves efter en frednings gennemførelse. Kontrakten af 14/5 1968 med
ejendommens ejere har siden 1/6 1973 kunnet opsiges med 3 måneders
varsel, men er ikke blevet opsagt eller fornyet, men rent faktisk lø-
bet videre. Flytningen til grusgraven i Hove er foretaget af selska-
bets egne folk og stod på i 6 måneder, indtil man var indarbejdet på
det nye sted. Selskabets udgifter derved er ikke gjort op.

tt, Under hensyn til usikkerheden ved afsætningsmulighederne fra grus-

..,
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•

graven, der må antages helt afhængig af aftagere i gravens nærmeste
opland, hvilket er bekræftet af de under sagen foreliggende oplys-
ninger om det stærke fald i omsætningen fra graven inden frednings-
sagens rejsning, samt under hensyn til at kontrakten med grusgravens
ejere har kunnet opsiges siden 1/7 1973, har nævnet ikke fundet, at
selskabets almindelige udgifter ved at flytte fra graven kan anses
for forvoldt ved fredningen. Da der ej heller er oplyst at v-ære på-
ført selskabet særlige udgifter ved at flytte nu fremfor på et senere
tidspunkt, han' nævnet ikke fundet grundlag for at tilkende sel-
skabet nogen erstatning •

Nævnet har herefter fastsat erstatningerne som angivet nedenfor
i konklusionen. Erstatningsbeløbene forrentes med l~ % årligt fra
denne kendelses afsigelse.

Proprietær Ernst Harms og fru Hertha Harms, Tveje Merløse, der
har pant for 64.000 kr. næst efter 477.800 kr. i ejendommen løbe nr.
25, matr.nr. 5 !Brorfelde by, Kvanløse sogn, har påstået erstatnin-
gen helt eller delvist udbetalt til sig til nedbringelse af pantegæl-
den. Da fredningen ikke forringer pantsikkerheden for de pågældendes
tilgodehavende, har nævnet besluttet, at erstatningen udbetales til
ejeren.

•
f

• Nævnet har endvidere vedtaget at tillægge følgende lodsejere
godtgørelse for sagsomkostninger:

Fabrikanterne C. Worm Jensen og Ole Worm Jensen
Grd.ejerne Christine og Agnete Podersen, Ny-
ledsgården
Oberstløjtnant E. Palbøll, Bredebjerggård

T H I B E S T E M M E S:

Der pålægges følgende ejendomme:
matr.nr. 6 Mogenstrup by, Sdr. Jernløse sogn,

5.000 kr.

5.000 kr.
5.000 kr.



let.

matr.nr. 5 a Mogenstrup by, Sdr. Jernløse sogn,-
- - 5 e smst._ _ b:;: 5--.,.1-.

et umatrikuleret areal hørende til landevejen,
matr.nr. l ~ m.rl. Brorfeld~ by, Kvanløse sogn,

1 b smst.-
2 a smst.-- 3 a smst.-
4 smst.

e' 5 smst.- .. a-
II - • 12 smst.

1, !! smst.
idet der om grænserne for det fredede område henvises til de ken-
delsen vedhæftede kort følgende fredningsservitut:

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således
ikke opføres bygninger herunder tilbygninger, skure, boder eller
andre lignende indretninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder
for, at der på de bestående landbrugsejendomme foretages de for land-
brugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige ombygninger af- og tilbygning_
er til den bestående bebyggelse eller erhvervsmæssigt nødvendig ny
bebyggelse. Om- og tilbygninger af større oIDrang og nybyggori må kun
ske efter tegninger og planer, der forud er godkendt af fredningsnæv-
net, der kan nægte godkendelse, hvis det planlagte byggeri vil' komme
til at virke skæmmendc i landskabet, og hvis der samtidigt kan an-
vises anden mulighed for placering og/eller ydre udrormning, der
funktionelt kan modsvare det af lodsejeren ~ilstræbte. På andre ejen-
domme herunder såvel nyoprettede som nedlagte landbrugsejendomme må
om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse, hvorved denne i væ-

tt sentlig grad skifter karakter, samt nyt byggeri kun ske efter teg-

~)

•



ninger og planer, der forud er godkendt af fredningsnævnet, der kan
nægte godkendelse, hvis det planlagte byggeri skønnes at ville virke
skæmmende i landskabet.

2.
På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænfor-

merne, herunder ved gravning af sand og grus, ston m.v. samt opfyld-
ning og planering, ikke tilladt. Dog kan udnyttelse af de nævnte
forekomster ske til privat forbrug inden for samme ejendom.

Følgende undtagelser skal dog gælde:
a)

•
Grusgrav på matr.nr. 5 ~ Brorfelde by, Kvanløse sogn •
En mindre arrondering af eksisterende grusgrav på ca. 1,25 ha.
til maximalt 2 ha. tillades. Ubegrænset dybde gravning tillades.

b) Grusgrav på matr.nr. 4 Brorfelde by, Kvanløse sogn.
Gravning tillades udvidet5-6 m. mod nord. - Graven må ikke ud-
vides yderligere modøst, vest og syd. Ubegrænset dybde grav-
ning tillades.

•
Ingen del af de fredede arealer må anvendes til oplagsplads,

losseplads, "bilkirkegård", herunder henstilling af enkelte ud-
ranguredo, ikke indregistrerede automobiler, motorcykler, maskiner
eller dele af sådanne kørsols- og arbejdsrodskaber, til camping-

tt plads, motorbane eller undergive s anden lignende anvendelse, der
medfører unødig motor- eller anden støj. Der må på arealerne ej hel-
ler indrettes pelsdyr- olIer fjerkræfarme. Bestemmelsen er ikke til
hinder for, at ejendommen løbenr. 27, matr.nr. 13 b Brorfelde by,
Kvnnløse sogn, benyttes som lcjrplnds på samme måde som de nuværende
ejero har benyttot den.

4.
Fremføring af luftledninger, anlæg af parkeringspladser og veje

samt regulering horaf, bortset fra anlæg af mindre private veje,



•
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der følger det naturlige terr.æn, må kun finde sted med frednings-
nævnets samtykke.

5.
Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn, må hegn ikke opsæt-

tos, plantes el10r sås uden fredningsnævnets samtykke.
6.

Nytilplantninger eller -såninger med skovtræer eller anden
højtvokscnde beplantning udenfor de nUvæTende boplantningor er ikke
tilladt uden fredningsnævnets godkendeIso. Iøvrigt må arealerne an-
vendes som hidtil, således navnlig at almindelig landbrugs drif t kan
fortsætte på de eksisterendo landbrugsarealer dog bortset fra anlæg
af juletræskulturer, og at skovdrift kan fortsætte på de eksisterende
skovaroaler.

7.
De påtaleberettigede har ret til uden udgift for ejerne og efter

forudgående meddelelse at foranledige at en ønsket naturtilstand op-
retholdes.

Påtaleberettigede er fredningsnævnet, fredningsplar-udvalgot og
Danmarks Naturfredningsforening.

Til ejerne af de fredede ejendomme udbetales følgende erstat-
ninger:

Fabr. C. og O. Worm Jensen, Mogenstrup
Gdr. Sv.Å. Nielsen og fru Anna Nielsen,

24.000 kr.

Mogenstrup 4.000 kr.

12.000 kr.

3.500 kr.
24.500 kr.

17.000 kr.
60.500 kr.

145.500 kr.

Gdr. Børge Hansen, Brorfolde
Gdr. Vagn Nielsen, Brorfeldo
Gdr. Sv.R. Christensen, Brorfelde
Gdr. Sv.Å. Jensen, Brorfeldc
Fr. Ch. og A. Pedersen, Erorfolde

transport
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transport
Oberstløjtnant E. Palbøll, Brorfelde
Fru Henni Nielsen, Brorfelde 1.500 kr.

145.500 kr.
114.500 kr.

F.D.F. København ø.
263.000 kr.

Erstatningsbeløbono forrontes med lD% årligt fra denne ken-
delses dato.

el Til dækning nf sagsomkostninger tillægges der:
Fabr. C. og o. Worm Jensen, Mogenstrup 5.000 kr., Fr. Ch. og A~ Pedersen, Brorfelde 5.000 kr.

Oberstløjtnant E. Palbøll, Brorfelde 5.000 kr.

•

Kendelsen tinglysGs på de borørte ejendomme mod prioritet for-
ud for andre byrder og hæftelser.

Som følge af den fastSatte orstatnings størrelse vil kendelsen
være at forelægge overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslo-
vens § 25. Eventuelle indsigels0r mod nærvær"~de kendelse, der øn-
skes behandlet af overfredningsnævnet, må uanset donne forelæggelse
indbringes for overfredningsnævnet ved at d0n pågældende selvstæn-
digt påanker kendelsen, hvilket skal ske ved meddelelse til over-
fredningsnævnet, Nyropsg~de 22, 1602 K~benhavn V. inden 4 uger fra
den dag, da muddelelse om denne kendeIses afsigelsG er modtaget jfr.
naturfredningslovens § 24.

Ole Jørgensen Carl RasmussonBjarne Jensen
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds
odr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holb.k

11f•• r. llI31 Q a 11

REi ~~~:"S:,~~-~ 77.
Modtaget I frednlngS6tyreIS~n

Kopi til orientering

2 l JUU 1977 Fr. j . nr. 332 C 1197 6 •

I en hertil fremsendt skrivels~ af 10/12 1976 har De ansøgt om

tilladelse til at udvide den nuværende beplantning på vestsiden af

Øksenijerg til ca. l ha., ligesom De anmoder om på Østsiden at måtte

nybeplante 0,5 ha. ,.

Af en planskitse udfærdiget· af forstkandidat Niels de Bang på

"res foranledning og skrivelse af 26/J 1977 fremgår, at beplantnin-

gen agtes foretaget på de udyrkede are ...ler af matr.nr. 6 b, 8 b, lo b

~ 11 ~ Brorfelde by, Kvanlø~e sogn, o' at der på det vestlige område

agtes plantet rØdgran omgivet af et bæ~te af løvtræer med henblik på

at producere tømmer. På Østsiden agtes etableret en juletræskultur.

De nævnt2 matr.nr. er en del af Deres låndbrugsejendom matr.nr.

l a m.fl. Brorfelde by, KvanlØse sogn og omfattet af en af nævnet d.

24/1 1975 afsagt fredningskendelse, hvori det i pkt. 6 er bestemt:

"Nytilplantninger elller --såninger med skovtræer eller

anden hØjtvoksende beplantning udenfor.de nuværende beplant-

'I
ninger er ikke tilladt uden fredningsnævnets godkendelse. IØv-.
rigt må arealerne anvendes som hidtil, således navnlig at al-

mindelig landbrugsdrift kan fortsætte på de eksisterende land-

brugsarealer dog bortset fra anlæg af juletræskulturer, og at

skovdrift kan fortsætte på de eksisterende skovarealer.1I

Overfredningsnævnet har i skrivelse af 16/12 1975, hvoraf De har

modtaget et eksemplar, meddelt, at overfredningsnævnet har besluttet

at stadfæste nævnets kendelse, men overfredningsnævnets endelige ken-

delse er endnu ikke afsagt.

Sagen har af nævnet været forelagt fredningsplanudvalget og Dan-

~rks Naturfredningsforening.

Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 1/4 1977 næst at henvise

...



til fredningskendelsens bestemmelse udtalt:ej
"Det er udvalgets opfattelse, at egentlig skovdrift i s~

små enheder - på bakker som her - ikke er mulig, hvorfor be-

plantninger som her foreslået må betragtes som juletrakulturer,

som ikke er tilladt.

løvrigt finder man, at det landskabeligt vil være yderst

uheldigt, såfremt tilplantninger af noget omfang bliver tilladt

i det meget markante bakkelandskab, som det netop har været

e fredningens hensigt at bevare."

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 6/4 1977 stærkt

lIarådet det ansøgte, som hverken fra et æstetisk eller naturhistorisk

synspunkt findes Ønskeligt. '
JNævnet har d. 5/7 d.å. afholdt mØde på ejendorrmen i overværelse af

repræsentanter for fredningsplanudvdlget.s sekretariat, Danmarks Natur-

fredningsforenings lokalkomite i Jernløse kommune og amtsvejvæsenet.

Hverken freeningsplanudvalget eller Danmarks Naturfredningsfor-

ening kunne her anbefale det ansøgte. Kommunen og amtsvejvæsenet havde

ikke bemærkninger at gøre til det ansøgte.

Under henvisning til ovenstående skal man meddele, at nævnet har

vIItaget ikke at imØdekomme det ansøgte, der findes at ville stride mod
for

fredningens formål, at friholde det markante bakkelandskab bl.a./en-

h~voksende beplantning på Øksenbjerg.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets afgørelse inden 4 uger fra

nodtagelse af denne skrivelse vil kunne påklages til overfredningsnæv-

1et, Nyropsgade 22, 1602 KØbenhavn V.
l'

~~
Bjarne Jensen.

-r. BØrge Hansen
xorfcldevej 2, Drorfelde,
350 Ugerløse.
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• Fredningsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk

tlf. nr. 03 43 42 11 .'

Kopi til orientering
4300 Holbæk, den 8 / 2 19

Fr. j. nr. l 2 8 C 119 8 8

Ang. terrænregulering og beplantning på matr. nr. 5 e Mogenstrup by, Sd!'•Jem-
løse, Ringstedvej 248, Igelsø, 4300 Holbæk.

•

Ved brev af 29/6 1988 til Vestsjællands Amtskommune, af Amtskommunen over-
sendt hertil, har Per G. Pedersen ansøgt om nævnets tilladelse til på den oven-
nævnte ejendom at foretage terrænregulering og etablere to vandhuller med
omgivende beplantning af buske og træer.

Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 1/2 1978 tinglyst 6/2 1978 om fredning af arealer
i Brorfelde, Jernløse kommune.

Ved kendelsen tilstandsfrededes området for at bevare dets karakter af
stærkt kuperet og uberørt område, således at de særprægede terrænformer sik-
redes mod bortgravning, og det synsrnæssige udtryk af disse ikke sløredes af
beplantning. Ændringer i terrænet eller terrænformerne er ikke tilladt. Ny-
tilplantning eller såning med skovtræer eller anden højtvoksende beplantning
uden for daværende beplantede områder må ikke foretages uden Fredningsnævnets
tilladelse.

Fredningsplanudvalget er berettiget til uden udgift for ejerne og efter
forudgående meddelelse til disse at foranledige, at en ønsket naturtilstand
opretholdes, herunder f.eks. ved fjernelse af selvsåning.

Fredningsplanudvalgets beføjelser er nu overgået til Vestsjællands
Amtskommune.

Nævnet har besigtiget ejendommen •
Det område, der omfattes af ansøgningen, er på 3/4 - l td. land vest for

landevej 57 ca. l km. syd for 1ge1sø og beliggende i en fugtig udyrket lavning,
adskilt fra landevejen af en stejl til dels bevokset skrænt op til denne.

Per G. Pedersen har oplyst, at han har betinget adkomst på ejendommen,
hvor han har boet siden foråret 1988, og at han ønsker at skabe en bedre
biotop. Området kan i sin nuværende stand ikke drives landbrugsrnæssigt. Der
ønskes beplantning med vilde roser, pil, birk og nåletræer.

Jernløse kommune og Vestsjællands Amtskommune har indstillet, at tilla-

••

I

Miljøministeriet
Skov-og Naturstyrelsen
j.nr. f/3 t?14-yBtf.
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delse gives, dog,således at der ikke plantes træer, og at der kun plantes buske
af de vilde arter, der naturligt forekommer på egnen.

Vestsjællands Amtskommune har i sin udtalelse af 8/9 1988 yderligere
anført:

•

"Området omkring Brorfelde er domineret af storkuplede bakkedrag
adskilt af slyngende lavninger, ofte med mindre moser eller vandhuller.

Det omhandlede areal er i dag et fugtigt, udyrket område beliggende
i en lavning mellem dyrkede marker.

Amtskommunens fredningsafdeling finder herefter, at etablering af
vandhuller som ansøgt og en vis beplantning ikke vil medføre ændringer af
områdets karakter og således ikke være uforenelig med fredningsbestem-
melserne eller i strid med den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af
området" .
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at der ikke er tilstrækkelig

grundlag for at tillade nogen del af det ansøgte.
Nævnet skal udtale:
Da en etablering af de to vandhuller med en omgivende buskbeplantning ikke

vil ændre områdets karakter, findar nævnet at kunne tillade det ansøgte i over-
ensstemmelse med det fremsendte projekt i medfør af naturfredningslovens § 34
stk.l, dog på følgende vilkår:

Vandhullerne må ikke udgraves til en dybde større end l m regnet fra det
nuværende terræns overflade og må ikke anlægges med stejle, men alene skrånen-
de sider.

Kun den overskudsjord, der fremkommer ved opgravningen af hullerne, må
henlægges i et område omkring vandhullerne på maximalt l td. land i lavningen .
Andre terrænændringer er ikke tilladt, og der må iøvrigt ikke tilføres området
anden jord, ligesom den opgravede jord ikke må fjernes fra området.

Beplantning kan foretages med arter af løvfældende buske, der er naturligt
vildt forekommende på egnen. Beplantning med træer, herunder nåletræer, er ikke
tilladt. Beplantningsplanen skal, inden beplantning påbegyndes, af ansøgeren
forelægges Vestsjællands Amtskommune til godkendelse.

Selvsåede træer i området skal fjernes af ejendommens til enhver tid væ-
rende ejer, men Vestsjællands Amtskommune kan efter ansøgning fra ejeren til-
lade, at enkelte træer, der skønnes af værdi for biotopen, kan forblive bestå-
ende.

•

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsen s meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd,



~ kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.
Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb

jvf. naturfredningslovens § 58.
Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ansøgeren. Per G. Pedersen,

Roskildevej 248, Igelsø, 4300 Holbæk.

Ketty Grutzmeier.

I
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Fredningsnævnet for Vestsjællands

.mts nordlige fredningskreds
~r. Dommerkontoret, SofleveJ 4, Holbæk
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Fr.j.nr. 128 D /19 90

Modtaget f
Skov- 09 Natur$tv",,!sen

Arkitekt m.a.s. Torben Starup-Hansen

Dyrespringvej 19
2730 Herlev 1 3 JUNI 1991

Angående anlæg af en 18 hullers golfbane i fredet område på matr.nr. 6 Mogenstrup by,
........ t. ,

Sdr. Jernløse, beliggende "Kildegården", Ringstedvej 252, 4300 Holbæk, i Jernløse

kommune.

Ved brev af 24/ l 1991 har Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeJing til
nævnets behandling fremsendt ansøgning fra Dem på vegne ejerne af denne ejendom,

Claus Kehler og Flemming Tødten, om nævnets tilladelse til at anlægge en 18 huJJers
golfbane på ejendommen.

Ejendommen omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 1/2 1978, tinglyst den

6/2 1978, om fredning af arealer i BrorfeIde i Jernløse kommune.
Ved denne kendelse tilstandsfrededes et ca. 220 ha. stort areal på begge sider af

den i retning nord-syd forJøbende Holbæk-Ringsted landevej 57.
Hele arealet er landzone. Af den ca. 55 ha. store landbrugsejendom matr .nr. 6

Mogenstrup by, Sdr. Jernløse, der ligger vest for landevejen, frededes den østligste del
på 23,6 ha., hvis nordligste del støder op til landevejen.

I 1971 var fredningssagen blevet rejst for et ca. 430 ha. stort areal i området.
Arealet udgør sammen med arealerne øst og nordøst herfor, Mørkemosebjerg og
Sophienholm, den centrale del af kerneområdet i den kommende VestsjæJJands
naturpark .

Området er endeligt udformet af sidste istids enorme smeltevandsmasser til et
stærkt kuperet område, domineret af markante indtil 40 m høje storkuplede bakkedrag.
Området var efterhånden alvorligt truet af omfattende grusgravning, som fandt sted i
ialt 6 grusgrave, alle vest for Holbæk-Ringsted landevejen, hvilket gav anledning til
fredningssagens rejsning.

Nord og øst for det område, der f redede s ved kendelsen af 1/2 1978, ligger et ca.
370 ha. stort areal omkring Sophienholm og Maglesø, der er tilstandsfredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 1/2 1974. Denne kendelse indeholder forbud mod

blandt andet terrænændringer og bebyggelse, samt tilplantning, og efter de dagældende
regler tillagdes blandt andre Naturfredningsrådet påtaleret.

Den i nærværende sag omhandlede kendelse fra Overfredningsnævnet af 1/2 1978
indeholder følgende almindelige fredningsbestemmelser:

"••.Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende karakter som et -
overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt område, således at
bl ..a. d~ særprægede terrænformer sikres mod bortgravning, og det synsmæssige indtryk

.q lllli:1Inlstenct

.~~·,o,,·Os Naturstyreisen
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af disse ikke sløre s ved beplantning •
•••Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder ved gravning af sand, grus

m.v.samt opfyldning og planering, er ikke tilladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster

må dog ske til vedkommende ejendoms private forbrug •
... Iøvrigt må arealerne anvendes som hidtil, således at navnlig almindelig

landbrugsdrift kan fortsætte på de eksisterende landbrugsarealer ••.".
Kendelsen indeholder desuden forbud mod hegning og nytilplantning, samt mod

bebyggelse, dog med mulighed for bebyggelse med nævnets godkendelse, herunder af
bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften.

FredningsplariJd valget, nu Vestsjællands Amtskommune, fik tillagt adgang til
naturpleje, herunder eksempelvis ved fjernelse af selvsåning.

Amtskommunen har ikke benyttet denne beføjelse .
Der tillagdes ejeren af matr .nr. 6 foruden sædvanlig arealerstatning en erstatning

på 100.000,- kr. for grusforekomster i et ca. 8 ha. stort bakkedrag, pkt. 69.
Jernløse kommune har den 9/ l 1991 godkendt endeligt forslag til lokalplan 1f.3 for

golfbanen, hvorom det i forslaget er anført, at ændringer i eksisterende lovlige forhold
ikke måtte foretages, før tilladelse fra nævnet var opnået vedrørende det fredede
område.

Skov- og Naturstyrelsen havde under lokalplanproceduren den 22/ l l 1990 meddelt
kommunen, at Styrelsen ikke så nogen saglig begrundelse for denne placering af en
golfbane, der fandtes uheldig i relation til de fredningsmæssige interesser i området og
i strid med den gældende fredningsbestemmelse og dens intentioner. Styrelsen anførte
videre, at en gennemførelse af lokalplanen måtte forudsætte en ny fredningssag efter
reglerne i naturfredningslovens § 34a.

Deres oprindelige projekt, der blev fremsendt med Vestsjællands Amtskommunes
brev af 21f/l 991 til nævnet, indebar visse mindre fældninger af beplantninger,

ændringer i et vådområde og mindre terrænændringer på +/. l meter ved anlæg af
greens, teesteder og bunkers.

Den 6/3 1991 holdt nævnet møde med besigtigelse af ejendommen. Der forelå
udtalelser om projektet fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtskommune,
Jernløse kommune, Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalkomite.

De anførte nærmere om området, at dets kuperede karakter ville blive bevaret og
indtrykket af landskabet forstærket, idet en del træer fældes. Fra landevejen vil man
kunne se det nordøstlige hjørne af det fredede område. Bakken med pkt. 69 og det

kuperede terræn vil ikke blive berørt. De fleste af vådområderne har været totalt
tilgroet og vil blive oprenset, ligesom kratbevoksning og en del anden beplantning vil
blive fjernet. Der vil i modsætning til nu blive .effentlig adgang til området, og man vil
ved skiltning forklare, hvordan man færdes på, en 'golfbane.,·--
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Efter besigtigelsen fremsendte De med brev af 6/3 1991 et ændret projekt,
hvorefter greens, teesteer og fairways nu ønskes anlagt i fuldstændig det samme niveau
som det nuværende terræn, så at der ikke ændres i terrænforløbet. Der viJ i forbindelse
med anlæggelsen skuJJe foretages terrænarbejder i form af dræn m.v., men retablering

sker i overensstemmelse med det oprindelige terræn.
Det samlede projekt til golfbanen omfatter ca. 60 ha., hvoraf hele den fredede del,

ca. 23,6 ha., af matr.m. 6.
TH ejendommens landbrugsbygninger uden for det fredede område opføres en

tilbygning, ligeledes uden for fredningsområdet, med de nødvendige bygningsmæssige

faciliteter for en goJfbane.
Skov- og Naturstyrelsen har til det ændrede projekt udtalt:
"•.•Skov- og Naturstyrelsen finder, at de foretagne ændringer i projektet indebærer

en forbedring, idet projektet i henseende til varige terrænændringer nu ikke længere kan
anses for at være i strid med den i Overfredningsnævnets kendelse af 1. februar 1978

fastsatte bestemmelse om, at ændringer i terrænet ikke er tilladt.
Endvidere finder styrelsen, at der med de naturforbedrende foranstaltninger og den

fulde offentlige adgang til hele området, som er stillet i udsigt, tiJføres området visse

kvaliteter.
Styrelsen er imidlertid uanset dette af den opfattelse, at anlæg af en golfbane, selv

om det-sker uden blivende terrænændringer, strider mod fredningskendelsens
bestemmelse om, at "Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende
karakter som et - overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt
område, således at bl.a. de særprægede terrænformer sikres mod bortgravning, og det

synsmæssige indtryk ikke sløres ved beplantning".
Selv uden blivende terrænændringer vil etablering af en golfbane med dens

fairways, greens, teesteder og rougharealer forstyrre "det synsmæssige indtryk" af "bl.a •
de særprægede terrænformer" og ændre "områdets nuværef'ldq karakter som et -
overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt område".

Styrelsen finder således, at det foreslåede anlæg af en golfbane - uanset de
foretagne forbedringer af projektet - vil være i strid med fredningens formål og derfor
forudsætter gennemførelse af en ny fredningssag, jf. naturfredningslovens § 34a.

Skov- og Naturstyrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at et af formålene med

ændringen af naturfredningsloven i 1979 netop var at indføre et nyt system, der
understregede, at det skal være vanskeligt at gennemføre egentlige indgreb i fredninger.

"...
Vestsjællands Amtskommune, der var positiv over for det tidligere projekt, har

udtalt, at det reviderede projekt medfører mindre ændringer af fredningsområdet end
tidligere beregnet, hvorefter det fortsat er landskabsafdelingens opfattelse, at anlæg af

golfbanen ikke vil være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med den
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ved fredningen tilsigtede beskyttelse af området.
Jernløse kommune, der anbefalede det tidligere projekt, har ikke udtalt sig til det

ændrede projekt.
Danmarks Naturfredningsforening har til det ændrede projekt udtalt, at golfbaner

efter foreningens opfattelse bør placeres uden for fredede og andre værdifulde områder,
og har anført, at der i gældende praksis skal foreligge tungtvejende grunde til, at et
fredet areal anvendes til golfbane, hvorfor foreningen fraråder, at der meddeles
dispensation til det ansøgte.

Nævnet skal udtale:

Efter naturfredningslovens § 34 kan der meddeles dispensation fra en
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.
Videregående afvigelser fra fredningsbestemmelser og hel eller delvis ophævelse af
fredningsbestemmelser kan efter § 34a kun ske efter reglerne for gennemførelse af nye
fredninger.

Til afgørelse for nævnet foreligger spørgsmålene, om en tilladelse til
golfbaneprojektet kan meddeles som en dispensation efter § 34 fra Overfrednings-

nævnets fredningskendelse af 1/2 1978, og i bekræftende fald, om tilladelse skal

meddeles.
En tilladelse til anlæg og benyttelse af golfbanen indebærer en delvis ophævelse af

fredningsbestemmelserne for det fredede areal og kan derfor ikke tillades efter § 34.
Nævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen om dispensation efter

naturfredningslovens § 34.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer •
Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede .
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm, (j.nr. SN 141/4 - 0110) Vestsjællands amtsråd, AlJeen 15, 4180 Sorø, (j.nr.
8-70-52-1-321-001-1990) Jernløse kommune, GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420
Regstrup, (j.nr. 27 - 18/4.3), Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K. (j.nr. 0111 - 0148) og

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ved formanden Gunver Kelstrup,
Lysmosevej 2, 4420 Regstrup.

et Grutzmeier
formand.
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Afgørelse af 30/10 1992 fra Fredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige
fredningskreds vedrørende forslag til ændring af eksisterende fredning på matr .nr. 6

Mogenstrup by, Sdr. Jernløse, i forbindelse med anlæg af golfbane.

AD
, "
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tit Ved Overfrednmgsnævnets kendelse af 1/2 1978 tIlstandsfrededes et ca. 220 ha.
stort areal på begge SIder af den l retnmg nord-syd forløbende Holbæk-Rmgsted
landevej 57.

Hele arealet er landzone. Af den ca. 55 ha. store landbrugsejendom matr.nr. 6
Mogenstrup by, Sdr. Jernløse, "KIldegården", RIngstedvej 252, 4300 Holbæk, der lIgger
vest for landevejen, frededes den østlIgste del på 23,6 ha., hVIS nordlIgste del støder op
tIl landevejen. Området syd for denne del af matr.nr. 6 og vest for landevejen mdgår
lIgeledes l fredningen, Idet dog matr.nr. 9 ~, hvortil matr.nr. 6's fredede del grænser
mod syd, Ikke er fredet.

I 1971 var frednmgssagen blevet rejst for et ca. 430 ha. stort areal l området.
Arealet udgør sammen med arealerne øst og nordøst herfor, Mørkemosebjerg og
Sophlenholm, den centrale del af kerneområdet l den kommende Vestsjællands
naturpark.

• Området er endelIgt udformet af SIdste IStids enorme smeltevandsmasser tIl et
stærkt kuperet område, domineret af markante mdtIl 40 m høje storkuplede bakkedrag.
Omfattende grusgravning l laIt 6 grusgrave, alle vest for Holbæk-Rmgsted landevejen,
gav anlednmg tIl frednmgssagens rejsnmg.

Nord og øst for det område, der frededes ved kendelsen af 1/2 197&, lIgger et ca.
370 ha. stort areal omknng Sophlenholm og Maglesø, der er tIlstandsfredet ved
Overfrednmgsnævnets kendelse af 1/2 1974. Denne kendelse Indeholder forbud mod
blandt andet terrænændnnger og bebyggelse, samt tIlplantning, og efter de dagældende
regler tIllagdes blandt andre Naturfrednmgsrådet påtaleret.

Den l nærværende sag omhandlede kendelse af 1/2 1978 mdeholder følgende
almindelIge frednmgsbestemmelser:

"Arealerne tI1standsfredes for at bevare områdets nuværende karakter som et
overvejende landbrugsmæsslgt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt område, således at
bl.a. de særprægede terrænformer SIkres mod bortgravnmg, og det synsmæsslge mdtryk
af dIsse Ikke sløres ved beplantnmg .

... ÆndrInger l terrænet eller terrænformerne, herunder ved gravnmg af sand, grus
m.v. samt opfyldnmg og planering, er Ikke tIlladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster
må dog ske tIl vedkommende ejendoms private forbrug •

•.. Iøvrlgt må arealerne anvendes som hIdtil, således at navnlIg almmdelIg
landbrugsdnft kan fortsætte på de ekSisterende landbrugsarealer .•.".

Kendelsen mdeholder desuden forbud mod hegn mg og nytllplantnmg, samt mod
bebyggelse, dog med mulIghed for bebyggelse med nævnets godkendelse herunder af
bygninger, der er erhvervsmæssIgt nødvendige for landbrugsdrIften.

Frednmgsplanudvalget, nu Vestsjællands Amtskommune, fIk tillagt adgang tIl
naturpleje, herunder eksempelVIs ved fjernelse af selvsånIng.
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Amtskommunen har ikke benyttet denne beføjelse.
Der tillagdes ejeren af matr.nr. 6 foruden sædvanlig arealerstatmng en erstatnmg på

100.000,- kr. for grusforekomster i et ca. 8 ha. stort bakkedrag, pkt. 69.
Jernløse kommune har den 9/ l 1991 godkendt endeligt forslag til lokalplan 4,3 for

golfbanen, hvorom det i forslaget er anført, at ændrmger i eksisterende lovlige forhold
ikke måtte foretages, før tilladelse fra nævnet var opnået vedrørende det fredede
område.

Skov- og Naturstyrelsen havde under lokalplanproceduren den 22/11 1990 meddelt
kommunen, at Styrelsen ikke så nogen saglig begrundelse for denne placermg af en
golfbane, der fandtes uheldig i relatiOn til de frednmgsmæssige mteresser i området og
i strid med den gældende frednmgsbestemmelse og dens mtentioner. Styrelsen anførte
Videre, at en gennemførelse af lokalplanen måtte forudsætte en ny frednmgssag efter
reglerne i na turfrednmgslovens § 34 a.

Ejendommens ejere, Claus Kehler og Flemming Tødten ansøgte nævnet om
dispensa tiOn efter naturfrednmgslovens § 34, stk. l, fra fredningen til anlæg af
golfbanen. Banen omfattede ca. 60 ha., hvoraf hele den fredede del, ca. 23,6 ha., af
ma tr .nr. 6. Der skulle ikke opføres bebyggelse til brug for golfbanen, idet Kildegårdens
ekSisterende landbrugsbygninger vest for det fredede område skulle benyttes hertil.

JordbrugskommissiOnen for Vestsjællands amt tillod den 14/11 1990 ophævelse af
landbrugspligten, når lokalplanen var endeligt vedtaget, på betmgeIse af, at der på
ejendommen tmglystes deklaratiOn blandt andet til Sikring af, at ejendommen blev
genoprettet som landbrug, hViS anvendelsen til golfbane ikke blev gennemført eller blev
ophævet.

Projektet undergik reduktioner under behandlingen for Frednmgsnævnet.
Den 12/6 1991 meddelte nævnet afslag på ansøgningen om dispensatiOn efter § 34

med den begrundelse, at en tilladelse til anlæg og benyttelse af golfbanen mdebar en
delViS ophævelse af frednmgsbestemmelserne for det fredede område og derfor ikke
kunne meddeles efter § 34.

Den 23/8 1991 fremsatte Jernløse kommune med samtykke fra ejerne
frednmgsforslag efter naturfrednmgslovens § 34 a til ændrmg af den ekSisterende
frednmg med henblik på at muliggøre anlæg og drift af golfbanen.

Offentligt møde herom blev efter de foreskrevne mdkaldelser afholdt den 24/9
1991.

Den 17/12 1991 rejste kommunen frednmgssagen over for fredmngsnævnet, der har
bekendtgjort sagens rejsnmg i Statsttdende den 7/2 1992 og i Holbæk Amts Venstreblad
den 4/2 1992, Sidstnævnte annonce tillige mdeholdende mdkaldelse til det offentlige
møde efter naturfrednmgslovens § 34 a, stk. l, jvf. § 17, der efter yderligere særskilte,
mdividuelle underretnmger og mdkaldelser har været afholdt den 4/3 1992, hvor der
også blev foretaget beSigtigelse.
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En række myndigheder, forenmger og personer var repræsenteret elJer mødt og
udtalte Sig til det foreliggende forslag, der er suppleret i et præciserende brev af 13/3
1992 fra kommunens/ejernes repræsentant. Deltagerne l mødet den 4/3 1992 har haft
lejhghed tIl at give sknfthge kommentarer til brevet.

Frednmgsforslaget, som det således nu forehgger, omfatter herefter ca. 9 ha. i den
sydlige del af det fredede areal, af ejerne nu opgjort til ca. 21 ha., på matr.nr. 6, og
forslaget mdeholder følgende bestemmelser:

" Fredningsbestemmelser.

§ l Frednmgens formål

• Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende karakter af et stærkt
kuperet område, således at bl.a. de særprægede terrænformer sikres mod bortgravnmg,
og det synsmæssige mdtryk af disse ikke sløres ved beplantnmg.

Frednmgen skal ikke være ttl hmder for, at der etableres en golfbane uden
bygmnger i området under hensyn ttl følgende yderhgere frednmgsformål:

at de landskabehge værdier opretholdes,
at de rekreative muhgheder i området forbedres,
at området bevares som et godt levested for planter og dyr,
at naturplejen af arealerne sikres.

§ 2 Bevaring af området/tilstandsændrmger.

• Det fredede område skal bevares i dets nuværende ttlstand, og det er således
forbudt at opføre bebyggelse på de fredede arealer, herunder skure, boder o.hgn.

a. Ændrmger i terrænet elJer terrænformerne, herunder ved afgravnmg af sand, grus
m.v. samt opfyldnmg og planermg, er ikke ttlladt.

Mmdre jordarbejde/drænmgsarbejder/vandlednmgsarbejder m.v. til1ades udført i
forbmdelse med etablenng af golfbanens falrways, teesteder og greens.

b. Uden for nuværende beplantnmger må nyplantnmger ikke foretages uden
frednmgsnævnets tIlladelse.
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e c. Skovdnft/fældnmg af eksIsterende beplantnmg 1 området kan foretages, da en sådan
fældning vil forstærke Indtrykket af et stærkt kuperet område.

§ 3 Retablering.

Såfremt anvendelsen af arealet tIl golfbane ophører, skal området tIlbageføres til
almmdeltg landbrugsdnft.

§ 4 Offentlighedens adgang.

Arealet er pnvat ejet, men i forbmdelse med etablenngen af golfbanen 1 området
åbnes der mulighed for offentltg adgang tIl arealet.

Evt. sti må kun anlægges som natursti!trampesti i ikke over 2 m bredde og må kun
e fremstå med græs.

På bllag 3 er angivet forslag til stiføring.
Fredningen skal ikke være til hmder for, at der l det fredede område etableres

opholdsareai(er). Skiltnmg kan etableres a.h. t. offentltghedens ophold og færdsel i
området, såfremt disse tIltag på forhånd er godkendt af frednmgsnævnet.

Der må ikke medtages løsgående hunde i området, og støj i form af radio,
båndspillere o.ltgn. må ikke forekomme.

§ 5 Etablermg af golfbane.

Der kan under hensyntagen tIl frednmgens formål, etableres del af golfbane uden
bygnmger i området, såfremt projektet hertIl på forhånd er godkendt af frednings-
nævnet .• Følgende betmgelser skal være opfyldt:

a) Evt. sti skal placeres således i forhold tIl golfbanen, at færdsel på stIen kan ske
med et mmimum af risIko.

b) Bunkers kan, med frednmgsnævnets godkendelse, placeres i den del af fredningen,
der mdgår 1 golfbanearealet.

c) Til brug ved golf spillet må der 1 det fredede område placeres flag og stænger 1 de
normale farver samt markermger ved teesteder, der oplyser om hullet, der skal spilles,
samt vejlednmgsskilte.
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e Disse markermger må Ikke have en højde, der overstiger 20 cm, og farverne skal

være I overensstemmelse med naturens farver.

d) Golfbanen må kun placeres 1 den del af det fredede område, er er markeret med

skravering på bilag 4.

e) I det på bilag 4 skraverede område tillades påfyldnmg op til 20 cm over

eksisterende terræn I forbmdelse med anlæggelse af greens og teesteder. Terrænets

hældnmg I forbindelse med disse anlæg må Ikke overstIge l: 10.

Ved etablering af golfbanen I området overgår driften og naturplejen af arealet tIl

de efterfølgende bestemmelser •

• § 6 Naturpleje.

Det påhviler ejeren 1 samarbejde med Vestsjællands amtskommunes tekniske

forvaltning, at udarbejde plejeplan for golfbaneområdet.

Det påhViler ejeren at etablere og vedlIgeholde evt. offentlIg StI gennem arealet

som græssti.

Der må Ikke gødskes eller sprøjtes med msekt- og ukrudtsbekæmpelsesmIdler på

udyrkede araler eJler skovarealer.

Ved udyrkede arealer forstås her arealer, der Ikke er greens, teesteder, falrway,

stier eller skov.

Til opfyldelse af frednmgens formål har VestsjæJlands Amtskommune Iøvngt ret til,

uden udgift for ejeren, at lade udføre naturpleje.

Enhver sådan plejeforanstaltnIng skal være tIltrådt af ejeren eJler være godkendt af

fredningsnævnet.

§ 7 Ophævelse af tidligere fredninger.

Følgende frednmgskendelse ophæves for det areal, der er omfattet af denne

frednmg:

Overfrednmgsnævnets kendelse af l. febr. 1978 vedr. fredmng af arealer 1

Brorfeide 1 Jernløse kommune."
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e Ejerne og kommunen har anført, at det nu forehggende projekt adskIller SIg fra det

opnndehge, således at det nuværende forslag kun omfatter den lavest hggende del, ca.

9 ha. af det fredede område på matr.m. 6.

Den nuværende frednmgsgrænse er Ikke speCIelt begrundet I forhold tl1 hovedsIgtet

med fredmngen, der var at beskytte bakkerne.

Ved gennemførelse af projektet opnås, at arealet åbnes for offentlIgheden. De

sumpede vådområder erstattes af søer, og I øvngt ændres områdets karaktenstIske

landskabsform Ikke. De greens, der skal placeres I den flade del af de nu fredede

område, hæves maksImalt 20 cm. I forhold tl1 det omgivende terræn og vl1 I praksIs

Ikke kunne ses. Det nu forelIggende projekt tilgodeser de hensyn, den gældende fredning

er gennemført for at varetage.

Skov og Naturstyrelsen har anført, at styrelsen Ikke vil afVIse, at det på en række

vilkår vII være mul1gt at placere dele af en golfbane på den sydlIge, ret flade tredjedel

ti af den fredede del af matr.nr. 6. Den geologIske og landskabelige betydmng af dette

flade areal består l, at det udgør det plateau, hvorfra bakkerne rejser sig. Den nordllge

del bør Ikke kunne mddrages, heller Ikke senere ved en eventuel udVidelse.

Styrelsen fmder dels på denne baggrund, dels med henbl1k på en sItuatlOn, hvor

golfbanen nedlægges og området jf. fredmngsforslagets § 3 tllbageføres tl1 almmdellg

landbrugsdnft, at en række formuleringer og bestemmelser l den gældende frednmg bør

opretholdes.

Således bør man I forslagets § l, 1. llme genmdføje "som et - overvejende

landbrugsmæsslgt udnyttet - ", llgesom den gældende fredmngs almmdelIge

frednmgsbestemmelser pkt. 4, 5, 6 og 8 bør mdføjes l frednmgsforslaget eventuelt l

"modermseret" form.

EndVidere fmder styrelsen, at der bør mdføjes en bestemmelse om, at "Der må Ikke

opsæt tes reklamer, herunder mindre reklamer placeret på greens, teesteder eller 1

øvngt på golfbanens udstyr". En sådan formulenng er på styrelsens foranlednmg mdføjet

I det frednmgsforslag, der skal åbne mullghed for anlæg af en golfbane ved Rmkenæs.

Der må som VIlkår for tl1ladelse tll anlæg af en golfbane mder for det fredede

område kræves, at der Ikke foretages terrænændrmger, bortset fra meget begrænsede

regulennger l forbmdelse med anlæg af teesteder og greens. Styrelsen kan tl1træde de I

forslagets § 5 e) fastsatte begrænsmger for sådanne terrænregulermger. Styrelsen finder

denmod Ikke, at der bør åbnes mulIghed for anlæg af bunkers inden for det fredede

areal, hvorfor § 5 b) ønskes ændret tIl: Der må Ikke anlægges bunkers inden for det

fredede område.

Der bør pålægges ejeren en phgt tll at pleje området og fjerne selvsået bevoksnmg,

således at områdets åbenhed og ensartede karakter I Videst muhg omfang opretholdes.

Baggrunden herfor er, at en tl1gronmg af rougharealerne med selvsåede træer og buske.e vll kunne Virke stærkt forstyrrende på landskabsoplevelsen. Efter styreIsens opfattelse,
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e bør det være en naturlig del af en golfbanes drift at foretage pleje af rougharealerne. I
et tilfælde som dette, hvor en golfbane tillades anlagt inden for et område, der i en
fredning af hensyn til landskabsoplevelsen er fastsat anvendt til landbrug, finder
styrelsen, at en plejepligt for ejeren må indgå som et vilkår for tilladelsen til anlægget
af golfbanen.

Vestsjællands Amtskommune har ikke haft bemærkninger til det foreliggende
projekt.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
for Jernløse kommune har udtalt sig imod forslaget. Foreningen har anført, at den
finder det af største vigtighed, at golfbaner placeres i landskabet med den største
omtanke, og at de ikke placeres i fredede og andre værdifulde områder.

Kun en lille procentdel af det danske landskab er fredet, og disse områder bør
værnes mod indgreb, der ændrer deres helhedspræg. Selvom golfbanen anlæggese skånsomt og hensynsfuldt på det fredede areal, er der en ubestridelig forskel på
udseendet af en golfbane med tætklippede greens, tee-steder og bunkers og et landskab,
der henligger som landbrugsland og er en integreret del af oplevelsen af landksbaet.

Foreningen finder endvidere, at sagen har en principiel betydning og kan skabe
præcedens for, at fredede arealer inddrages til formål, der giver dem et kunstigt og
unatur ligt indhold.

Friluftsrådets repræsentant for Vestsjællands amt har med omtrent tilsvarende
begrundelse udtalt sig imod forslaget.

Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat har anført, at dybdepløjning, der ofte
sker for at uskadeliggøre flerårigt ukrudt, typisk ned til en dybde af 0,7 m, er aldeles
ødelæggende for eventuelle rester af bopladser og grave, der ligger lige under normal
pløjedybde i undergrundslaget. Sekretariatet henstiller derfor, at det bestemmes, at der
på det fredede område ikke må foretages grubning eller dybdepløjning.

• Ole Worm Jensen, der har været medejer, senere eneejer af ejendommen i årene
1968-1991, har anført, at baggrunden for fredningen var et ønske om at stoppe
grusgravning, og at gennemførelse af golfbaneprojektet vil give offentligheden adgang
til det smukke område.

Nævnets bemærkninger og afgørelse.

Da sagen er indbragt for nævnet før 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse trådte
i kraft, og naturfredningsloven ophævedes, træffes nævnets afgørelse efter reglerne i
naturfredningsloven, jvf. lov om naturbeskyttelse § 104.

2 af nævnets medlemmer finder, at det fremsatte fredningsforslag indebærer
sådanne naturmæssige og rekreative fordele, der er forenelige med hensigten med den

eksisterende fredning, at det fremsatte forslag bør gennemføres med ændringer og



8

tilføjelser som følgende:

Under hensyn til risikoen for den kraftige terræn- og jordpåvirkning, som brugen af
maskiner i rationellandbrugsdrift idag kan medføre, findes anlæg af en golfbane
desuden at være en rimelig og skånsom foranstaltning i et fredet område af denne
karakter, og det vil således være muligt at bevare området dækket af grønt, således
som det er idag.

Herved bemærkes at projektet vil tilsikre, at området undergives pleje uden udgift
for det offentlige, og at dette utroligt smukke område i en tid med stigende behov for
områder til fritidsaktiviteter åbnes for offentligheden med respekt af de hensyn, der
førte til fredningen.

Et af nævnets medlemmer finder ikke, at anlægget af en golfbane er foreneligt
med hensynet til de ganske sær lige landskabsmæssige interesser, som den eksisterende
fredning skal værne, og dette medlem stemmer derfor for, at det fremsatte
fredningsforslag ikke tages til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og det fremsatte forslag gennemføres
herefter som nedenfor nærmere bestemt som en ændring af den bestc1ende fredning.

Fredningsbestemmelserne i det område, der er vist på kortet, som hører til denne
afgørelse, er herefter:

"Fredningsbestemmelser.

§ l Fredningens formål

Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende karakter som - et
• overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet område, således at bl.a. de

særprægede terrænformer sikres mod bortgravning, og det synsmæssige indtryk af disse
ikke sløres ved beplantning.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der etableres en golfbane uden
bygninger i området under hensyn til følgende yderligere fredningsformål:

at de landskabelige værdier opretholdes,
at de rekreative muligheder i området forbedres,
at området bevares som et godt levested for planter og dyr,
a t naturplejen af arealerne sikres.

§ 2 Bevaring af området/tilstandsændringer.
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Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, og det er således

forbudt at opføre bebyggelse på de fredede arealer, herunder skure, boder o.lign.

a. Ændringer i terrænnet eller terrænformerne, herunder afgravning af sand, grus m.v.

samt opfyldning og planering, er ikke tilladt.

Mindre jordarbejde/dræningsarbejder/vandledningsarbejder m.v. tillades udført

forbindelse med etablering af golfbanens fairways, teesteder og greens.

b. Uden for nuværende beplantninger må nyplantninger ikke foretages uden

f redningsnævnets tilladelse.

c. Skovdrift/fældning af eksisterende beplantning i området kan foretages, da en sådan

e fældning vil forstærke indtrykket af et stærkt kuperet område.

§ 3 Retablering.

Såfremt anvendelsen af arealet til golfbane ophører, skal området tilbageføres til

almindelig landbrugsdrift.

§ 4 Offentlighedens adgang.

Arealet er privat ejet, men i forbindelse med etableringen af golfbanen åbnes der

mulighed for offentlig adgang til arealet.

Evt. sti må kun anlægges som natursti/trampesti i ikke over 2 m bredde og må kun

fremstå med græs.

e På bilag 3 er angivet forslag til stiføring.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i det fredede område etableres

opholdsareal(er). Skiltning kan etableres a.h. t. offentlighedens ophold og færdsel

området, såfremt disse tiltag på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.

Der må ikke medtages løsgående hunde i området, og støj i form af radio,

båndspillere o.lign. må ikke forekomme.

§.5 Etablering af golfbane.

Der kan under hensyntagen til fredningens formål etableres del af golfbane uden

bygninger i området, såfremt projektet hertil på forhånd er godkendt af frednings-

nævnet.
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Følgende betingelser skal være opfyldt:

a) Evt. sti skal placeres således i forhold til golfbanen, at færdsel på stien kan ske

med et minimum af risiko.

b) Bunkers må ikke anlægges.

c) Til brug ved golfspiUet må der i det fredede område placeres flag og stænger i de
normale farver samt markeringer ved teesteder, der oplyser om hullet, der skal spiUes,
samt vejledningsskilte.

Disse markeringer må ikke have en højde, der overstiger 20 cm, og farverne skal
være i overensstemmelse med naturens farver.

Der må ikke opsættes reklamer af nogen art.

d) Golfbanen må kun placeres i den del af de fredede område, der er markeret med
skravering på bilag 4.

e) I det på bilag 4 skraverede område tillades påfyldning op til 20 cm. over
eksisterende terræn i forbindelse med anlæggelse af greens og teesteder. Terrænets
hældning i forbindelse med disse anlæg må ikke overstige 1:1o.

Ved etablering af golfbanen i området overgår driften og naturplejen af arealet til
de efterfølgende bestemmelser.

§ 6 Naturpleje.

Det påhviler ejeren at pleje området og fjerne selvsået bevoksning, således at
områdets åbenhed og ensartede karakter opretholdes i videst muligt omfang.

Det påhviler ejeren i samarbejde med Vestsjællands amtskommunes tekniske
forvaltning at udarbejde plejeplan for golfbaneområdet.

Det påhviler ejeren at etablere og vedligeholde evt. offentlig sti gennem arealet
som græssti.

Der må ikke gødskes eller sprøjtes med insekt- og ukrudtsbekæmpelsesmidler på
skovarealer eller udyrkede arealer, hvorved forstås arealer, der ikke er greens,
teesteder, fairway, stier eller skov.

Til opfyldelse af fredningens formål har Vestsjællands Amtskommune iøvrigt ret til,
uden udgift for ejeren, at lade udføre naturpleje.
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e Enhver sådan plejeforanstaltning skal være tiltrådt af ejeren eller være godkendt af
fredningsnævnet.

§ 7

Overfredningsnævnets kendelse af 1/2 1978 ændres for det omhandlede areal af
matr.m. 6 Mogenstrup by, Sdr. Jernløse, i overensstemmelse hermed."

Denne afgørelse vil være at tinglyse som servitut på dette matr .nr. med prioritet
forud for pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
de personer, myndigheder og institutioner m.v., der er anført i lov om naturbeskyttelse
§ 43, stk. 2.

Afgørelsen bekendtgøres offentligt efter samme lovs § 40, stk. 2.
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender

klagen til Naturklagenævnet.
Denne afgørelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

formand
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*Civildommeren i Næstved

I=()R VESTSJÆUArOS ArfoT

Dato: 16. dec. 1992

Sags nr.: F. 230/1992

Ved ansØgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den
11/11 1992 har udvalget anmodet om nævnets tilladelse til foretagelse
af læplantning på matr. nr. 5 a Brorfelde by, KvanlØse, tilhørende Pe-
ter Helmer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1/2
1978.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har ved sagens
fremsendelse bemærket:
" Det er fredningens formål at bevare områdets nuværende karakter som
et - overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet og ube-
rørt område,_ således at bl.a. de særprægede terrænformer sikres mod
bortgravning, og det synsmæssige indtryk af disse ikke sløres ved be-
plantning.
Ifølge de almindelige fredningsbestemmelser må bl.a. nytilplantninger
eller sikringer med skovtræer eller anden hØjtvoksende beplantning
uden for nyværende beplantninger ikke foretages uden Fredningsnævnets
tilladelse.
Ifølge kendelsens særbestemmelser er det for omhandlede ejendom til-
ladt efter en af fredningsudvalget (nu amtsrådet) godkendt plan at eta-
blere skov- eller remiseplantning på og omkring de arealer, hvor der har
været gravet grus.
Læplantningen består dels i en beplantning omkring grusgraven og dels i
en beplantning umiddelbart nord og vest for ejendommens driftsbygninger

.. i h.t. vedlagte kortbilag og beplantningsplan udarbejdet af landskabsar- I- Skomagerrækken 3 Telefon: 53 72 On 62
4700 Næstved Telefax: 53720863

Giro: 2 05 26 95

IQllhl-~r"S. ø...b.+ \2. I

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 731010

...kl. 9.00-12.00



~itekt Birgitte Fink.

Landskabsafdelingen har herefter intet at bemærke til udførelse af læ-
et plantningen som ansøgt, der ikke anses for at være uforenelig med fred-

ningsbestemmelserne eller være i strid med fredningens formål".
Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-

gens formål meddeles det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 tillader etablering af læplantning som ansøgt i over-

.ensstemmelse med de fremsendte beskrivelser med kort.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,

jvf. naturbeskyttelseslovens § 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet(adr. Slotsrnarken

13, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndighe-
der. KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hel-
ligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet .

•

Fællesudvalget for læplantning
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2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

- 8 JUNI 1993
J.nr. 112/300-0001
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Afgørelse
vedrørende ændring af eksisterende fredning

i forbindelse med anlæg af golfbane
ved Mogenstrup

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts nordlige fredningskreds har
den 30. oktober 1992 truffet afgørelse om ændring af en eksisterende
fredning med henblik på anlæg af en golfbane ved Mogenstrup i
Jernløse Kommune. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur-
klagenævnet af Friluftsrådets amtsudvalg for Vestsjællands Amt,
Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt
Rigsantikvaren.

overfredningsnævnet fredede den l. februar 1978 et ca. 220 ha stort
areal ved Brorfelde. Fredningen, der blev gennemført for at beskytte
områdets markante bakkedrag mod grusgravning, havde til formål at
bevare områdets karakter som et overvejende landbrugsmæssigt ud-
nyttet, stærkt kuperet og uberørt område.

Af den 55 ha store landbrugsejendom matr.nr. 6 Mogenstrup By, Sdr.
Jernløse, fredede s den østligste del på 23,6 ha.

Jernløse Kommune vedtog den 9. januar 1991 endeligt en lokalplan for
en golfbane på ejendommen. En del af lokalplanom~ådet lå inden for
den eksisterende fredning.

Ejendommens ejere søgte fredningsnævnet om dispensation fra fred-
~, ningen. Nævnet meddelte den 12. juni 1991 afslag på ansøgningen om
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dispensation med den begrundelse, at anlæg af en golfbane indebar en
delvis ophævelse af fredningsbestemmelserne for det fredede område
og derfor ikke kunne meddeles efter naturfredningslovens § 34.

Jernløse Kommune fremsatte herefter fredningsforslag til ændring af
fredningsbestemmelserne for et areal på ca. 9 ha af den eksisterende
fredning med henblik på at muliggøre anlæg og drift af golfbanen.

Ejerne og kommunen anførte som støtte for fredningsændringen, at det
foreliggende projekt kun omfatter den lavest liggende del af det
fredede område på ejendommen, og at den nuværende fredningsgrænse
ikke er specielt begrundet i forhold til hovedsigtet med fredningen,
der var at beskytte bakkerne.

Et af fredningsnævnets medlemmer fandt ikke anlæg af en golfbane
foreneligt med hensynet til de ganske særlige landskabsmæssige
interesser, som den eksisterende fredning skulle værne.

Et flertal i fredningsnævnet fandt, at det fremsatte fredningsfor-
slag indebar sådanne naturmæssige og rekreative fordele, at det var
foreneligt med hensigten med den eksisterende fredning. Anlæg af en
golfbane ville være en rimelig og skånsom foranstaltning i et fredet
område under hensyn til risikoen for den terræn- og jordpåvirkning,
som brugen af maskiner i rationellandbrugsdrift i dag kan medføre.
Herudover ville området blive undergivet pleje uden udgift for det
offentlige, ligesom området ville blive åbnet for offentligheden med
respekt af de hensyn, der førte til fredningen.

Fredningsnævnet traf afgørelse efter stemmeflertallet og gennemførte
forslaget til ændring af den eksisterende fredning.

Fredningsbestemmelserne muliggør etablering af en golfbane uden byg-
ninger i området. Mindre jordarbejder m.v. tillades udført i for-
bindelse med etablering af golfbanens fairways, teesteder og greens.
Der åbnes mulighed for offentlig adgang i forbindelse med anlæg af
golfbanen, og det pålægges ejeren at pleje området, således at
områdets karakter opretholdes i videst muligt omfang. Fredningen
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fastsætter endvidere, at området skal tilbageføres til almindelig
landbrugsdrift, såfremt anvendelsen af arealet ophører.

Friluftsrådet har i sin klage bl.a. gjort opmærksom på, at der vil
være daglig trafik i området hele året, og at dræningsarbejder m.v.
ikke kan undgå at ændre områdets nuværende vådområder til skade for
dyre- og plantelivet.

Skov- og Naturstyrelsen har klaget over, at fredningen ikke op-
retholder punkt 4, 5, 6 og 8 i de oprindelige fredningsbestemmelser
vedrørende bl.a. henstilling af udrangerede motorkøretøjer, frem-
føring af luftledninger, anlæg af parkeringspladser, opsætning af
hegn og plantning af juletræer.

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage påpeget, at sagen
har principiel betydning og kan skabe præcedens for, at fredede
arealer inddrages til formål, der giver dem et kunstigt og una-
turligt indhold. Foreningen mener ikke, at der foreligger de for-
nødne tungtvejende samfundsmæssige grunde til at dispensere fra de
gældende fredninger til fordel for en golfbane.

Rigsantikvaren har påklaget fredningsændringen med påstand om, at
der ikke gives tilladelse til anlæg af en golfbane inden for det
fredede areal, subsidiært, at dybtgående jordbearbejdning i for-
bindelse med anlægget ikke tillades, idet anlæggelse af golfbanen
vil medføre vidtgående ødelæggelse af arkæologiske levn omfattet af
museumslovens § 26.

Vestsjællands amt har tilsluttet sig Skov- og Naturstyrelsens
bemærkninger om, at fredningen bør opretholde en række af de hidti-
dige fredningsbestemmelser.

Ejendommen blev den 22. maj 1992 solgt på tvangsauktion.

Jernløse Kommune har fortsat ønsket projektet fremmet, idet en
fredningsændring vil give mulighed for, at der før eller siden
etableres en golfbane på ejendommen.



Skov- og Naturstyrelsen har imidlertid på baggrund af salget af
ejendommen udtrykt betænkelighed ved, at der gennemføres en ændring
af den gældende fredning uden rimelig sikkerhed for, at golfbanen
vil blive realiseret.

Ejendommen har igen den 1. februar 1993 skiftet ejer. Den nye ejer
har tilkendegivet ikke at have aktuelle planer om at etablere en
golfbane på ejendommen.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de i sagen
interesserede, har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Allerede fordi der ikke er aktuelle planer om at etablere en golf-
bane på ejendommen, er det nævnets opfattelse, at den fornødne
tungtvejende samfundsmæssige interesse, som kan begrunde en ændring
af den eksisterende fredning, ikke er til stede.

Naturklagenævnet ophæver derfor fredningsnævnets afgørelse.

på Naturklagenævnets vegne,

g~!i~~
Bent Jacobsen

vicefoJl'mand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. jf. naturbeskynelseslovens § 82.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l.

4 .'
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Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur &

Miljø, har De anmodet om nævnets tilladelse til udvidelse af
vandhul på matr. nr. 5 e Mogenstrup by, Sdr. Jernløse.

Ved sagens fremsendelse den 13/11 1997 har Natur & Miljø be-
mærket:

"Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l.
februar 1978 vedrørende fredning af arealer i Brorfelde.
Iføige fredningebestemmelserne er bl.a. ændringer i terrænet
eller terrænformerne ikke tilladt.

Fredningsnævnet gav den 8/2 1988 tilladelse (kopi vedlagt)
til beplantning og etablering af vandhul på matriklen. Det er
dette vandhul Jack Hansen ønsker at udvide .

•
Arealet er et stykke lavtliggende udyrket mark bevokset med
tidsler og andre høje urter.

Det er amtets vurdering at en udvidelse af vandhullet vil væ-
re til gavn for naturen i området, og i øvrigt ikke vil ændre
landskabets karakter. II

•Natur & Miljø har yderligere i skrivelse af 19/3 1998 oplyst,
at søens areal er ca. 400 m2 og ønskes udvidet til ca. 1.500
m2• Der blev vedlagt et luftfoto med angivelse af den eksi-
sterende sø, og det areal, der ønskes uddybet.

~ ' l ,.... ••• ; "\ l ,J • ," :(,t



Natur & Miljø vil som vilkår for sin tilladelse efter natur-
beskyttelsesloven og planloven stille følgende vilkår:

•

- at søen udformes, så den indgår i det omgivende landskab på
en harmonisk måde med svagt skrånende bredder og lavvandede
områder

- at søen anlægges med en maksimal dybde på højst 1,5 m
- at der ikke etableres ø i søen
- at opgravet materiale fjernes eller spredes på de omkring-

liggende marker, på en sådan måde, at der ikke fremkommer
unaturlige terrænspring eller at landskabets karakter æn-
dres

- at der ikke udsættes ænder eller fisk i søen eller foreta-
ges fodring

- at der ikke opsættes redehuse, hegn eller lignende
- at der ikke foretages beplantning indenfor området

Nævnets afgørelse:

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 1/2 1978, er kendel-
sens formål i det væsentligste, at arealerne tilstandsfredes
for at bevare områdets nuværende karakter som et - overvejen-
de landbrugsrnæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt om-
råde, således at bla. de særprægede terrænformer sikres mod
bortgravning, og det synsrnæssige indtryk af disse ikke sløres
ved beplantning.

• Udvidelse af det ansøgte vandhul findes ikke at være i strid
med formålet med Overfredningsnævnets kendelse.

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l udvidelse af vandhullet på vilkår, som bestemt af
Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, og som ovenfor gengivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

•Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
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skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis

klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndighe~rbesue er 9ndet ~ \'

;lI) ----~ 1/" / 'i
l ~~ y;,~::ø;: !Wt;ltf!!!t~

Flnn Larsen Fle;"7' Jørgensen ,Gunner ielsen

,~ v v
Kopi af kendelsen sendes til:
Jernløse Kommune, Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Reg-
strup
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

,
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UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

År 1998, den 12/5 kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet for Vest-
sjællands Amt bestående af formanden, dommer Flemming Jørgen-
sen, Ringsted, det amtsrådsvalgte medlem Gunner Nielsen, Hol-
bæk, og det lokale medlem Finn Larsen, Tølløse, møde i Jern-
løse Kommune.

REG. NR. 5 b\ la. 00
Der foretoges:

F5/98 Ansøgning om tilladelse til
bibeholdelse af opstillet
togvogn på matr. nr. 13 b
Brorfelde by, Kvanløse, der
er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 1/2 1978.

Der fremlagdes skrivelse af 20/1 1998 fra Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, med sagens bilag, ialt 11 stk.

Mødt var:
Ejendommens ejer, Svend Henrik Larsen
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, Mogens Berthelsen
For Jernløse Kommune Anne-Marie Petersen
For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite Maren Kors-
gaard og Ole Panduro.

Nævnets formand forelagde sagen og gennemgik herunder de af-
givne udtalelser.

Ejeren, Svend Henrik Larsen, oplyste, at han har købt ejen-
dommen af sin bror for 2~ år siden. Der var da et gammelt
skur på ejendommen, hvor fårene kunne søge i ly for vejret.
Han mener, at der ~ar græsset får 14-15 år på ejendommen. Før
den tid blev ejendommen benyttet af spejdere. Ejendommen har
p.t. ingen får. For ca. lår siden opsatte han togvognen til
brug for fårehold.

Amtets og kommunens repræsentanter henholdt sig til de afgiv-
ne udtalelser, bilag l og bilag 2.
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Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter fandt t. ogvog_
nen skæmmende og kunne lkke anbefale dispensation til dens
bibeholdelse. De fandt, at ejeren må henvises til alene at
have sommerafgræsning på arealet.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:
"
\

'!III,

Nævnet finder, at opsætningen af togvag uden tilladelse er
en grov overtrædelse af Overfredningsnæ ets kendelse af 1/2
1978, især fredningsbestemmelsernes pkt. og 4. Bibeholdelse
af togvognen på ejendommen findes i S' d med frednl'ngens
formål, hvorfor ejerens ansøgning om to
ejendommen ikke kan imødekommes i medfø
seslovens § 50, stk. l.

nens forbliven på
f naturbeskyttel_

Nævnet bestemmer, at togvognen skal være rnet fra ejendom-
men senest den 15/6 1998.

Nævnet meddelte ejeren og de øvrige tils værende nævnets
afgørelse. Ejeren bemærkede hertil, at ha l rette sig ef-
ter nævnets afgørelse inden for nævnte fri

Sagen sluttet.

Mødet hævet.
~

:1/0-11'Y'v» l'; J.:x- 'I.--'

Finn Larsen

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § , jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Fre iksborg9ade
15, 4., 1360 København KJ af bla. ansøgeren/e\en og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra\en dag, af-
gørelsen er meddel t den pågældende klageberet ~gede . Hvis

~klagefristen udløber en lørdag eller helligdag' forlænges
\

fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
BølIingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Landinspektør Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup

Den 27/11 1998
F76/98

REG. N&t Stol lo. 00

I skrivelse af 8/9 1998 med bilag har De på vegne ejeren,
Gurli Dalsgaard Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til ud-
stykning af medhj ælperbolig på matr. nr. 2 a Brorfelde By,
Kvanløse.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har den 17/11 1998 afgivet
udtalelse i sagen, der er tilsendt Dem i kopi.

Deklarationen tinglyst den 21/1 1976 med nævnet og Vestsjæl-
lands Amtsråd som påtaleberettiget, er dags dato tilsendt
tinglysningskontoret i Holbæk til aflysning.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 1/2 1978, tinglyst
den 6/2 1978, er nævnets tilladelse til udstykning ikke for-
nøden. Derimod er det ifølge kendelsen forbudt at foretage
yderligere bebyggelse på arealerne, herunder tilbygning med
skure, boder mv. Der er undtagelser herfra ifølge frednings-
kendelsens "Almindelige fredningsbestemmelser" pkt. 2. Nævnet
må forinden forelægges bygningstegninger mv. til godkendelse.

Under henvisning hertil meddeles det, at nævnets tilladelse
til den ansøgte udstykning af medhjælperboligen, uden foreta-
gelse af bygningsmæssige ændringer, e~oufornøden.

Miljø- og Energiministeriet
,J.nr. SN 1996 - \ '2 \\ \ \,.,/~00 \~e 3 li NUV. 1998
Akt.nt.. ~
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REGeNR.SCANNET
Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt
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Bettina og Jørgen Hastrup
Ringstedvej 252
4300 Holbæk

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har
De ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere alle på Deres ejendom
matr.nr. 6 Mogenstrup by, Sdr. Jemløse, beliggende Ringstedvej 252.

Ved sagens fremsendelse den 23. januar 2002 har Natur & Miljø bemærket:

"En del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1.
februar 1978 vedrørende fredning af arealer i Brorfelde i Jemløse Kommu-
ne, jfr. kortudsnit.
Ifredningsbestemmelserne er blandt andet anført:
1. Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende karakter som
et - overvejende landbrugsmæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt om-
råde, således at blandt andet de særprægede terrænformer sikres mod
bortgravning, og det synsmæssige indtryk af disse ikke sløres ved beplant-
nIng.
7. Uden for nuværende beplantninger må nytilplantninger eller såning med
skovtræer eller anden højtvoksende beplantning ikke foretages uden Fred-
ningsnævnets tilladelse.

Det er oplyst i ansøgningen, at alleen, som i alt vil blive ca. 600 meter lang,
påtænkes etableret med Kejser/ind plantet med ca. 12-15 meters mellemrum,
det vil sige i alt ca. 80-120 træer. Det bemærkes, at ca. 1/3 af alleens samle-
de længde ligger på den del af ejendommen; hvor der ikke påhviler fredning.

Det er endvidere oplyst, at der i begyndelsen af forrige århundrede førte en
alle op gennem bakkerne til gården.

Natur & Miljø anser etablering af en alle for at være omfattet af frednings-
bestemmelserne og at Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig.

Natur & Miljø har intet at bemærke til etablering af alleen som ansøgt, der
ikke vil komme i strid med fredningens formål eller medføre landskabeligt
uheldige forhold. Efter Natur & Miljøs opfattelse kan alleen være med til at

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllings~ej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F4/02
Deres J.nr.

Den 13. februar 2002
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Nævnets afgørelse:
,

Den ansøgte alle findes ikke i strid med formålet med Overfredningsnæv-
nets kendelse af l. februar 1978. Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbe-
skyttelseslovens § 50 stk. l, etablering af alleen med plantninger af træer af
arten Kejserlind på den angivne strækning som er angivet på Natur & Mil-
jø's kortudsnit i skrivelsen af23. januar 2002.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
medmindre klagemyndigheden bestem . n et.

rl-~. R~"-- FI~~
Finn Larsen .ø' g Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til: .
Jernløse Kommune, GI. Skovvej 158, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

























 

 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
By og Landskab 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-001-2022 
Den 20. april 2022 

 
Holbæk Kommune har ved mail af 5. januar 2022 sendt fredningsnævnet en ansøgning om 
dispensation til terrænændringer på matr.nr. 4b Brorfelde By, Kvanløse, beliggende Ringsted-
vej 260, 4350 Ugerløse. Terrænændringen ønskes foretaget på en mark ved Galøvej. Ejen-
dommen ejes af Søren Helmer, og ansøger er Jesper Arffmann, JA-Milplan. 
 
Af ansøgningen fremgår: 

 
FREMS ENDELS E AF SAG TIL FREDNINGSNÆVNET 
Holbæk Kommune har modtaget anmeldelse om at foretage jordforbedrende terrænregulering af areal in-
den for Brorfeldefredningen på ejendommen: 
… 
Holbæk Kommune har vurderet, at der inden for delområde B, jf. nedenstående luftfoto, kan foretages 
jordforbedrende terrænregulering med henblik på at ibrugtage arealet til landbrugsdrift, jf. planlovens § 36 
stk. 1, nr. 1.  
 
Den anmeldte jordforbedrende terrænregulering af delområde B, kræver derfor ikke landzonetilladelse. 

 
Det drejer sig om terrænregulering med ca. 4.000 m3 med en gennemsnitlig fyldhøjde på 0,7 meter.  
 
Der er ikke taget stilling til om det ansøgte kræver miljøgodkendelse eller VVM-screening. 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Anmeldelse og kommunens afgørelse er vedlagt dette brev.  
 
Arealet er omfattet af fredning af 15. juni 1973 og det fremgår af kendelsen, at på de fredede arealer er 

ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af sand og grus, sten m.v. samt opfyldning 

og planering, ikke er tilladt.  
 

Af anmeldelsen om terrænændringer i både delområde A og B fra maj 2021 fremgår bl.a.: 
 

 
 
1. Indledning  
På vegne af Steen Hansen Transport A/S, anmelder JA-Milplan terrænregulering af delområde på ejen-
dommen Ringstedvej/Galøvej (matr.nr. 4b), hvor det på denne af matriklen efterhånden kun sjældent er 
muligt at dyrke afgrøder. Arealet ejes af Peter Helmer.  
 
Ud over at dette selvfølgelig bevirker et økonomisk driftstab (på en ejendom, hvor store delarealer henlig-
ger som u-dyrkede naturområder), så påvirker det også landbrugsproduktionens klimaregnskab negativt, 
da klimaregnskabet regnes ud fra hele gårdens areal – også de arealer, hvor der plantes / gødes / sås, men  
hvor der ikke skabes et høstudbytte, fordi planterne er druknede eller mistrives til usælgelighed.  
 
Kvælning af afgrøder kan også betyde, at når der er nået at blive gødet (og sprøjtet), så vil der ikke være 
planter i vækst til at optage denne gødning/udspredt middel, så også udvaskning vil alt andet lige øges i 
retning mod henholdsvis vest og syd til naturbeskyttet sø/moseområde. Endelig vurderes en terrænregule-
ring at mindske afgivelse af CO2 fra opfyldningsarealerne.  
 
2. Projektet (se endvidere bilag 1)  
Området ved Mogenstrup er stærkt kuperet, men opfyldningsområdet matriklen er lavtliggende, fladt areal, 
hvorfra vandet ikke i tilstrækkeligt omfang/tilstrækkelig hurtigt kan afledes.  
 
Omkringliggende landskab mod nord, øst og syd er kraftigt skrånende ned mod opfyldningsområdet, og 
afdræning af området kan med de også tilstrømmende regnmængder ikke ske tilstrækkelig hurtigt med de 
stadig stigende antal ekstremregn hændelser.  
 
De lavtliggende opfyldningsområder er i store perioder vandmættede og porer i jorden kan ikke i tilstræk-
kelig grad opsuge regnmængderne.  
 
Eksisterende dræn ligger lavt i forhold til vestligt liggende recipient, hvorfor også dræn i perioder ikke kan 
komme af med vandet, hvilket forsinker den generelle afdræning.  
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Det er således ikke kun blue spot udpegede områder (risiko for åbent vandspejl), men også områderne 
rundt om arealer med åbent vandspejl bliver så sumpede, at de ikke kan bearbejdes (ved jordpåfyldning 
”spredes” vandet ud over et større område).  
 
Ved en opfyldning vil der i den udlagte jord være en porekapacitet som vandet vil sive ned i, så udlæg af 
jord vil skulle foregå over et større område end de snævre blue spot områder for at sikre en større umid-
delbar porekapacitet.  
 
Samlet forventes reguleringen at andrage ca. 55.000 m3 med en gennemsnitlig fyldhøjde på ca. 0,8 m (jf. 
bilag 1). Forinden tilførsel af jord afskrabes muld, som efterfølgende pålægges igen. Arbejdet tilsigtes 
udført indenfor 6 måneder. 
 
3. Sektorinteresser  
 
Der er ikke arealmæssige bindinger på opfyldningsarealet i henhold til Naturbeskyttelsesloven eller andre 
sektorlove, som kræver særlige tilladelser til anlægsarbejder på arealet (jf. bilag 1).  
 
Naturbeskyttelse  
Nærmeste naturbeskyttelsesinteresser er engområdet henholdsvis vest og syd for opfyldningsområderne. 
Opfyldningsområderne grænser op til engområderne, og kanten af terrænreguleringen gives et blødt vari-
erende skråningsanlæg, så terrænet fremstår naturligt efter opfyldning.  
 
Engområdet vurderes i forvejen at blive gennemstrømmet af afdrænet vand fra markerne på opfyldnings-
området, så terrænreguleringen vurderes ikke at påvirke de §3 beskyttede engområder.  
 
Landskab, kulturhistorie – klima og miljø  
Landskabet på ejendommen er kuperet og der er knyttet en række beskyttelsesinteresser til området, lige-
som området ligger indenfor et større sammenhængende landskabsfredet område. Projektet fordrer derved 
en dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvilket der søges herved søges om.  
 
I henhold til Netgis er området karakteriseret som geologisk interessant, som bevaringsværdigt landskab 
og som værdifuldt kulturmiljø.  
 
Det er naturligvis vigtigt som agerdyrker med i forvejen store båndlagte naturbeskyttede arealer, at reste-
rende jordtilliggender kan udnyttes rationelt og på en måde, der bidrager mindst muligt til klimaregnskabet , 
hvor dette kan ske, uden at væsentlige miljømæssige, landskabsmæssige og kulturelle værdier tilsidesættes.  
De lave om våde områder vil bevirker ofte, at der tilsås og gødes, men hvor afgrøderne efterfølgende 
drukner (især i spiringsperioden). Der skal derfor omsås og gødes på ny, hvilket belaster miljø og klima.  
Endvidere frigives relativ store mængder CO2 ved bearbejdning af jorden. Dette CO2 bidrag vil blive 
mindsket, hvis jorden bringes i balance.  
 
Det vurderes, at en terrænregulering på 0,8 m, og som ikke i ændrer konturerne på arealet bety deligt, ikke 
vil påvirke landskabets visuelle fremtoning i bemærkelsesværdig grad (så snart marken igen kommer i 
normal drift).  
De reelle miljømæssige, klimamæssige og driftsøkonomiske fordele vurderes herudfra at være mere bety-
dende.  
 
Der er ikke registreret fortidsminder på arealerne, men træffes spor af fortidsminder i forbindelse med  
anlægsarbejdet, vil det straks blive indstillet og Museet vil blive tilkaldt.  
 
Fredning  
Området ligger i udkanten af Brorfelde fredningen, hvis formål er at sikre det meget karakteristiske land-
skab i området og understøtte bibeholdelse af de geologiske værdier.  
 
Terrænreguleringen af den meget lavtliggende mark vurderes ikke at påvirke sigtet med Brorfelde frednin-
gen, men terrænreguleringen fordrer en dispensation fra fredningsbestemmelserne. 
 
Vejforhold  
Tilførsel af jord vil ske via Holbækvej og et meget kort stykke ind af Galøvej, hvorfor denne terrænregu-
lering vurderes at ligge placeringsmæssigt optimalt i forhold til vejadgang.  
 
I alt forventes tilført 2.000 lastvognslæs.  
 
Grundvand  
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Området er udlagt som særligt Drikkevandsområde.  
 
Der vil udelukkende blive tilført jord som overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, hvorved ev t. 
fremtidige grundvands- / vandforsyningsinteresser ikke vil blive berørt.  
 
Samlet vedr. sektorinteresser  
Området er således underlagt en række beskyttelsesinteresser, der sigter mod at bevare området som er frit  
ubebygget område i det markante landskab omkring Mogenstrup/Brorfelde.  
 
Som ovenfor anført vurderes en mindre terrænregulering (0,8 m) fordelt over det store område ikke at 
tilsidesætte fredningsmæssige, landskabsmæssige og kulturelle værdier, hvorfor de opnåede fordele miljø - 
og klimamæssigt samt driftsmæssigt bør prioriteres.  
 
4. Forhold til planlov og miljølov 
… 
 
5. Samlet  
Anmeldelsen fremsendes, for at Holbæk Kommune kan vurdere, om der er særlige forhold, som ikke er 
blevet identificeret, og som kan tale imod en regulering.  
 
Projektet fordrer endvidere en dispensation fra fredningskendelsen for Brorfeldeområdet.  
 
Det er også nødvendigt at modtage en acceptskrivelse fra kommunen, så jordmodtagelsen kan oprettes i 
systemerne omkring jordflytning (Jordweb og FlytJord), hvilket netop er en forudsætning for at kunne føre 
en effektiv kontrol med jordtilførsler. 

 
 

Holbæk Kommune har den 11. november 2021 vurderet, at der kan foretages jordforbedrende 
terrænændringer i delområde B. Kommunen har samtidig meddelt afslag på ansøgning om 
landzonetilladelse for så vidt angår tilkørsel af 40.000 m3 jord i delområde A. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har den 15. februar 2022 meddelt, at foreningen 
er skeptisk overfor det ansøgte. Generelt strider det mod fredninger at regulere terræn. Desuden 
kan arealet potentielt være et vådgøringsområde. 
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Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 17. februar 2022. I besigtigelsen deltog repræ-
sentanter for Holbæk Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF). 
 
Allan Nielsen (DOF) gjorde indsigelse mod, at det trekantede vådområde opfyldes, og han 
fremhævede, at området er et godt sted for især viber. Han fremhævede, at landbruget og 
DOF har et fælles projekt om at give viben en chance i det danske land. 
 
Frank Lykke Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, tilsluttede sig indsigelsen mod en 
opfyldning og fremhævede, at foreningen er imod en ændring af det istidsskabte landskab, og 
at en opfyldning vil mindske områdets biodiversitet. 
 
Thomas Peetz, Holbæk Kommune, oplyste, at kommunen ikke med baggrund i landzonebe-
stemmelserne kan meddele afslag til en opfyldning af den omhandlede størrelse, selv om en 
opfyldning ikke er forenelig med en bevarelse af landskabsformerne. Han anslog, at den om-
handlede opfyldning vil medføre en tilkørsel af omkring 200 lastbillæs, og at en opfyldning 
kan ske i løbet af et par uger. 
 
Da ejeren og ansøgeren ikke deltog i besigtigelsen, fik de tilsendt kopi af protokol om besigti-
gelsen til udtalelse, og ansøgeren, Jesper Arffmann, har den 13. marts 2022 sendt nævnet en 
udtalelse: 

 
Til fredningsnævnet vedrørende Galøvej  
på vegne af ansøger skal jeg knytte kommentarer vedrørende 3 punkter: 
 
Ad opfyldningen 
Der er bestemt områder i Danmark, som rummer flere værdier end andre, og det er brugerne af disse are-
aler også meget bevidste om, men der er nu engang også tale om, at ejendommene er produktionsejen-
domme, hvor det er nødvendigt med mulighederne for at fortsætte erhvervet i en eller anden form - også 
under disse klimaforandringer. 
Den øgede nedbør, der i flere driftsår medfører nedsat udbytte, kompenseres jo ikke af det offentlige, der 
heller ikke har midler til en ekspropriation. 
 
Det besigtigede udgør mindre end areal af det oprindelig ansøgte, omend det er en vigtig del, d a det ar-
ronderer marken mod vest. Søren Helmer modtog afslag på det store stykke mod øst, hvor han kan se 
frem til stadig stigende dyrkningsproblemer. Det har Søren Helmer accepteret, men det virker som om 
samfundet ikke kan få nok - det er jo heller ikke deltagernes levebrød, som klimaforandringerne truer, så 
de korslagte arme er "meget billige". 
 
Ad Viben 
Der er tale om en i forvejen dyrket mark op til et flere hektar stort engområde, hvor viben hellere vil slå 
sine folder, og som angivet ovenfor, så efterlades langt størstedelen af de lavtliggende marker i uforan-
dret tilstand. De forbedrede forhold omkring såning og spiring på det 4.000 m2 store areal, vil ikke ændre 
forholdene for viben på nogen måde registrerbart. 
 
Ad terræn 
De 4000 m2 mark ligger omgivet af mere end 20 m høje bakker, og arealet mod øst, der vil komme til at 
ligge lavere end de omhandlende "4 parcelhusgrunde".  
 
Det vil på ingen måde ændre landskabsbilledet - det menneskelige øje vil ikke kunne fornemme /regi-
strere ændringerne, når først arealet er færdigreguleret, ud fra de store højdeforskelle. 
 
Opsamling 
Der er muligheder i Fredningsloven for at meddele dispensationer, hvis det ikke tilsidesætter formålet 
med fredningsklausulerne. 
 
Hvis de fremførte automatiske NEJ fører til, at der ikke kan meddeles dispensation i denne sag, så mister 
adgangen til at meddele dispensation sin berettigelse. 
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De ærede deltagende foreninger/instanser vil så gerne, at landbruget tager del i at passe på naturen, men 
et samarbejde kommer ikke i stand, hvis den ene part vil benytte enhver given situation til at kræve sin 
ret på tynde argumenter, og aldrig vil forstå, at nogen altså skal have en indkomst ud af sine marker, hvor 
flere arealer er taget helt ud af drift og andre markstykker ikke kan levere optimalt . 

 
Matr.nr. 4b Brorfelde By, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. februar 1978 
om fredning af arealer i Brorfelde. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsfor-
ening i 1971 med den begrundelse, at området sammen med områder øst og nordøst for områ-
det, hvorom der var rejst fredningssag, udgør en central del af kerneområdet i den kommende 
Vestsjællandske Naturpark. I begrundelsen anføres: ”Området er skabt under 3 istiders gi-
gantiske kraftudfoldelser og er mere endelig udformet under den seneste istids afsmeltnings-
periode, hvor enorme smeltevandsmasser har udmoddelleret landskabet, således at storkup-

lede bakkedrag dominerer landskabsbilledet, centreret om et øst-vestgående dalstrøg og ad-
skilt af slyngede, undertiden mosefyldte lavninger. Dette landskab rummer meget betydelige 

fredningsmæssige kvaliteter, … ". Af fredningsbestemmelserne fremgår: 
 
1. Arealerne tilstandsfredes for at bevare områdets nuværende karakter som et - overvejende landbrugs-
mæssigt udnyttet - stærkt kuperet og uberørt område, således at bl.a. de særprægede terrænformer sikres 
mod bortgravning, og det synsmæssige indtryk af disse ikke sløres ved beplantning. 
… 
3. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder ved gravning af sand, grus m.v. samt opfyldning 
og planering, er ikke tilladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster må dog ske til vedkommende ejendoms 
private forbrug. 
… 
8.  I øvrigt må arealerne anvendes som hidtil, således at navnlig almindelig landbrugsdrift kan fortsætte 
på de eksisterende landbrugsarealer - dog bortset fra anlæg af juletræskulturer – ligesom skovdrift kan 
fortsætte på de eksisterende skovarealer. 
 

 
Matr.nr. 4b Brorfelde By er vist med gult omrids. Fredede arealer er vist med blå skravering. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
At foretage en opfyldning med ca. 4.000 m3 jord på et område på en mark ved Galøvej vil 
ændre terrænformerne i ikke ubetydelig grad, hvilket ikke er foreneligt med fredningsbeste m-
melserne. 
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Fredningsnævnet kan derfor ikke give en dispensation til den ønskede opfyldning af delområde 
B på en mark ved Galøvej.  
 
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

Ole Stryhn 
 formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 
dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

Adressaten for afgørelsen,   
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  
offentlige myndigheder,  
en berørt nationalparkfond,  
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  
og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønin-
deks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og 
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø - og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 gebyret dog 
ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, 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. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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