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Matr. nr. 19 ~ Jyllinge by og sogn.

REG.NR. (p 3~ ~
1%-If1'77

I År 1977, den 17.marts kl. 10,00 blev af fredningsnævnet
for Roskilde amt i sag nr. 57/76 vedrørende fredning af matro

nr. 19 ~ Jyllinge by og sogn afsagt sålydende
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"
bindeise med tilgrænsende områder, som strækker sig fra østrup over
Gundsømagle sø ud til Roskilde fjord, et særdeles værdifuldt natur-
område, som efter foreningens opfattelse opfylder betingelserne i
naturfredningslovens § 1 for at kunne gøres til genstand for natur-
fredning. n

I
Den af Danmarks Naturfredningsforening nedlagte fredningspåstand er

sålydende:
l. Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende

tilstand af ubebyggede, landbrugsmæssigt dyrkede arealer.
2. Bebyggelse skal være tilladt. Driftsnødvendige om- og tilbyg-

•

ninger til eksisterende landbrugsbygninger kan tillades af
fredningsnævnet.

3. Opstilling af skure, boder, transformatorstationer, master eller
andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.

4. på arealerne må ikke etableres minkfarm, fjerkræfarm eller opføres
drivhuse.

5. Arealerne må ikke benyttes til camping, oplags- eller bilop-
hugningsplads eller henkastning af affald, +igesom der ej heller
må etableres motorbane, flyveplads eller skydebane.

6. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
7. De påtaleberettigede har ret til, efter forudgående aftale med

ejeren og uden omkostninger for denne, at foranledige den ønskede
landbrugstilstand opretholdt.

8. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Roskilde amts frednings-
kreds og Danmarks Naturfredningsforening.

Ejeren har erklæret sig villig til at lade ejendommen frede uden
erstatning på ovenstående vilkår.
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Ejendommens areal er iflg. tingbogen 10.8962 ha.
Efter at nævnet havde besluttet at tage sagen under behandling fore-

toges behørig bekendtgørelse om den påtænkte fredning i Statstidende,
Berlingske Tidende, Dagbladet for Roskilde og omegn.og Roskilde Tidende.
Samtidig underrettedes ejeren.

Nævnet har derefter holdt møde om sagen den 19.januar 1977, hvortil
indvarsling var sket i henhold til naturfredningslovens' § 14.

I mødet fremhævede Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant de
4t arkæologiske og landskabelige interesser i området. Lokalkomiteen havde

i en årrække arbejdet med en kortlægning af de fredningsværdige arealerII i Gundsømagle-distriktet. En inddragen tillige af matr. nr. 19 ~ Jyllinge
by og sogn under fredningspåstanden var blevet forsøgt, men opgivet.
Imidlertid havde det foreliggende matr. nr. 19 ~ også selvstændig
interesse.

Gundsø kommunes repræsentant oplyste, at kommunen nu havde opgivet en
plan om evt. skolebyggeri på det pågældende areal og at man fandt, at det
var en god ide at friholde arealet for bebyggelse. - Fredningssagen havde
efter kommunens ønske midlertidigt været stillet i bero på spørgsmålet
om skolens placering.II Derefter foretoges besigtigelse.

Fredningsnævnet skal udtale:
Da den af fredningspåstanden omfattede ejendom i forbindelse med de

tilgrænsende områder på grund af dens landskabelige værdi og beliggenhed
har væsentlig betydning for almenheden, vil fredningspåstanden være at
tage til følge på de ovenfor angivne vilkår.

Da ejeren har givet afkald på erstatning, tilkendes ingen erstatning.
Et kort, der viser grænserne for det fredede område, er vedhæftet

nærværende kendelse.
Da kendelsen ikke medfører udgifter for det offentlige, skal den ikke

4t af fredningsnævnet forelægges for overfredningsnævnet.
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'41 Anke tiloverfredningsnævnet af nærværende kendelse kan af de i
naturfredningslovens § 22, stk.2 nævnte personer og institutioner
iværksættes inden 4 uger efter afgøreIsens meddelelse, jfr. samme
lovs § 24, stk.3.

T H I B E S T E M M E S:
Den ovenfor anførte fredningspåstand tages til følge.

A.Skotte • A.G.Laugesen. Ole Hastrup Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSK/WB AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 11/10-94
FS 61194

NESA A/S
Distrikt Syd
Betonvej 12
4000 Roskilde.

GENPART
til or~entering

Ejendom: Matr. nr. 19 ~ Jyllinge by, Jyllinge
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-255-4-94.

I skrivelse af 13. september 1994 har De ansøgt Roskilde Amt
om tilladelse til nedlægning af forsyningsledninger til kab-
ler på ejendommen matr. nr. 19 ~ Jyllinge by, Jyllinge.

Amtet har videresendt ansøgningen til Fredningsnævnet, idet
ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 17.
marts 1977 om fredning af ejendommen.

Det fremgår af sagen, at der skal graves en ca. 30 cm bred ogIt 80 cm dyb rende på ejendommens sydvestlige del og opsættes et
kabelskab på ca. 20x30x60 cm ved bygningerne.

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.

I følge afgørelsen må terrænformerne ikke ændres ved afgrav-
ning eller opfyldning.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål, såfremt der sker retablering u-
middelbart efter nedlægningen af kablet. Fredningsnævnet til-
lader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, at det påtænkte arbejde gennemføres på nævnte vilkår.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig
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