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Matr.nr. lo ~, 11 h, 11 !!' 12 !!' 9 ~, 3 y,
3 Q, 5 i, 8 ~, 5 !j!" 6 !!, 7 !! 13 !!

og 11 ~ Snoldelev by og sogn.
Matr.nr. lo !!, 9 b, 2 k, 13 ~, 6 e, 13 h, 2 ,2,

13 B, 15 h, 4 ~, 3 Q, 11 h, 14 !!, 5 B,
15 !t, 7 i, 15 g, 11 9.• 4 2" 14 :!, 5 k,

• 7 m, 5 1, 7 f, 8 §" 8 !!, 15 f, 6 h, 6 k,
6 !!, og 5 b Snoldelev-Hastrup by,Snoldelev so~.') Matr.nr. 5 !j!" 9 k, 21, 20, 8 !j!" lo ~, 5 ~, 3 !!, 4 !j!" 6 !!'
6 fo, 7 !j!" 9 B, '22, 3 1, 5 Q og 5 h Havdrup by og sogn.

, År 1978, den 3.juli kl.lo blev af fredningsnævnet for
Roskilde amt i sag nr. 9]/77 vedrørende fredning af Snoldelev
og Gl. Havdrup moser

afsagt sålydende

:K E N D E L S E:
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Ved skrivelse af f.juni 1977 har Danmarks Naturfredn1ngsforening
rejst fredningssag for Snoldelev og Gl.Havdrup moser. I skrivelsen
anføres bl.a. følgende:

"I området syd for Roskilde og nord og nordvest for Køge påtænkes
der efter Hovedstadsrådets planer vedrørende regionplanlægning en meget
væsentlig byudvikling i de kommende år.

I denne egn er der i dag ingen fredninger, ligesom der ikke findes
nogle skovområder.

I forbindelse med den kommende byplanlægning er det meget vigtigt,
at de ekstremt få højtboniterede landskabsstrøg i denne egn beskyttesII bedst muligt. Det er baggrunden for nærværende fredningsforslag, der
omfatter ca. 29 ha. moseområder, der er beliggende i zone l i den af
fredningsplanudvalget for Frederiksborg, Roskilde og Københavns amter
udarbejdede landskabsanalyse. Det højt boniterede landskabsstrøg stræk-
ker sig fra Karlstrup strand over Karlstrup mose til Gl.Havdrup og
Snoldelev moser.

l moserne har der været foretaget tørvegravning under l. og 2.
verdenskrig. I Snoldelev mose er der en hængesækagtig ø i midten af
mosen, som illustrerer vegetatiQnsudviklingen og mosernes gradvise

~ tilgroning. l begge moser er der i dag åbne vand flader, kranset af
randzoner med rørsump og rigkær med pilekrat.

I Havdrup mose er de åbne vandflader næsten vegetationsløse. Der
optræder kun hvid og gul åkand~ i mindre mængde, og bunden af gravene
er i nærheden af bredden dækket af kildemos. Tilgroningen synes at
foregå yderst langsomt.

l Snoldelev mose er vand fladen næsten dækket af hvid og gul åkande,
medens anden vandplantevegetation synes sparsom. Her foregår en vis
tilgroning med pile krat , som med tiden vil gøre hængesækøen landfast,
hvilket ud fra en ornithologisk vurdering vil forringe mosens værdi
som yngleområde for bl.a. Sortternen.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at der knytter,
I
I
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sig betydelige bevaringsinteresser til moserne, såvel af biologiske,
undervisningsmæssige eom landskabelige, og det er foreningens op-
fattelse, at området opfylder betingelserne for en fredning i hen-
hold til naturfredningslovens § l."

Herefter foreslås området fredet på nærmere angivne vilkår.
Efter at nævnet havde besluttet at tage sagen under behandling

foretoges bekendtgørelse om sagens genstand og omfang i Statstidende
for den 21.juni 1977 og i Dagbladet for Roskilde og omegn for s.d •
ligesom ejere og brugere af de berørte ejendomme ved anbefalet brev
blp.vunderrettet om den påtænkte fredning. Derefter har der været
afholdt møde i sagen den 21.oktober 1977, hvortil lodsejerne og
bru~erne m.fl. var indkaldt. Der har derefter påny været møde i sagen
den 9.december 1977, hvorunder man besigtigede arealerne.

På møderne har man navnlig drøftet spørgsmålet om stianlæg i
området, idet navnlig Hovedstadsrådet, Roskilde amtskommun~ og fred-
ningsplanudva1get gik ind for stianlæg, medens der var bred enighed
blandt lodsejerne om det ønskelige i, at der ikke etableredes nye
stianlæg, som blot ville komme i strid med de i fredningsbegæringen
nævnte intentioner. l tilfælde af en så vidt mulig status quo fred-
ning var der ikke noget ønske om at kræve erstatning, men såfremt
der f. eks. måtte blive krævet egentlige stianlæg, tages forbehold
herom.

lø~rigt er fredningen anbefalet af Hovedstadsrådet, Ramsø kommune,
Solrød kommune og Roskilde amtskommune. Også Naturfredningsrådet har
anbefalet fredningen, men påpeget, at det er problematisk, om det
vil være muligt at hindre en vandstandssænkning, idet vandtrykket
i kalken på grund af vandindvinding er faldende. Endvidere har rådet
påpeget, at moserne er meget følsomme for færdsel, der kan medføre,
at biotopen skifter karakter, fordi den hygromorphe vegetation næppe
tåler megen færdsel.
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Af de af Danmarks Naturfredningsforening anførte grunde finder
nævnet, at det omhandlede område på grund af dets landskabelige
værdi og beliggenhed har væsentlig betydning for almenheden lige-
som området findes at have væsentlig undervisningsmæssig interesse.
Som følge heraf finder nævnet, at fredningspåstanden bør tages til
følge i medfør af naturfredni~lovens § 1, stk. 2, nr. l og 2.

Det bemærkes, at nævnets medlemmer har været enige om, at der
ikke bør etableres en forbindelsessti mellem de 2 moser og at alene
færdsel til fods bør tillades som i frenningspåstanden under pkt. 8
anført.

Følgende ejendomme er omfattet af fredningen:



Lb.nr. ~atr.nr. Ejer r-'.atriklens Heraf Der fredes: Heraf fredet i.h.t.
areal i m2 vej m2 ea.ha antal naturfredningslovens

lodder § 47 a ca. ha

Snoldelev by og sogn
l lo ~ Landbrugsministeriet,

Statens Jordlovsudvalg, 553087 18945 1,0 2 0,9
Sct.Annæ Plade 19,1250 Kbh. K

2 11 h Jørgen Sin1us-C1ausen 29130 1200 0,7 2 alt
11 !: Køgevej 19, 4621 Gadstrup 113910 3680 0,3 l alt 1

VI3 12 ~ Niels R.Bjergager, Smedegade l, 287735 3765 0,5 3 alt
9 !! Snoldelev, 4621 Gadstrup 444546 5171 0,9 2 alt

4 "2: Y F.Hje1m Nielsen, 3830 135 alt 1 alt./

3 Q. 0stervang 26, 7500 Holstebro 6367 103 alt l alt
5 .! (Poul Hjort) 4393 67 alt l alt

5 8 ~ Børge og KRj Sterup Sørensen, 218150 590 0,9 4 alt
Snoldelev Bygade 13, Gadstrup

6 5 ~ Svend Hansen,
Søgårdsvej 4, 4621 Gadstruo 112955 0,5 3 alt

7 6 ~ Hans V.Thomasen,
Langelodsvej 2, 4E21 Gadstrup 175834 0,5 2 alt

8 1 ~ Alfred L.Jensen og Bodil Jensen 164880 0,2 2 altLangelodsvej 4, 4621 Gadstrup

•• ..



e • - • e'
l
l

Lb.nr. , Ejer Matriklens . Heraf Der fredes: \ Heraf fredet i.h.t.Matr.nr.\
~rea.l i m2 ; vej m2 ca.ha antal i naturfredningslovens

j
I lodder I § 47 a ca. haI

I
9 13 !! Knud Larsen,

Nøddehøjvej 2, 4621 Gadstrup 133012 0,3 l alt
lo 11 !t Karl Th. Holst,

Køgevejen 21, 4621 Gadstrup 59015 102 o,, l alt

Snoldelev-Hastrup by,
Snoldelev sogn

11 lo !! Johannes Larsen, 159285 0,2 2 alt ,
9 b Hastrupvej 7, 4621 Gadstrup 7710 130 0,2 2 alt '"

I

2 ~ 3470 70 0,2 l alt
13 ~ 3120 60 0,2 l alt

6 Q. 2482 40 0,2 l alt
13 h il30 lo 0,06 1 alt

2 Q 4600 130 alt l alt
13 g 470 20 alt l alt

12 15 h Charles Christensen, 1540 30 0,1 l alt
4 .2-

Hastrupvej 9, 4621 Gadstrup 2770 40 0,1 l alt
3 Q 8400 100 0,5 3 alt

11 h 5790 50 0,4 2 alt
14 1! 32(;0 30 0,2 l alt

5 g 6980 60 0,5 l alt
15 e 3489 30 0,2 l alt

7 i 740 lo 0,04 l alt
15 g 3060 90 alt l alt



I e -- - eMlr.nr. :Lb.nr. Ejer T'1atriklens Heraf Der fredes: Heraf fredet i.h.t.
areal i m2 vej m2 ca. ha antal naturfredningslovens

lodder § 47 a ca. ha
----~fortsat fra side 6

11 So 2490 95 alt l alt
4 Q. 2510 90 alt l alt

14 ~ 2600 90 alt l alt
5 ~ 2490 100 alt l alt
7 !1! 750 20 alt l alt
5 l 2170 90 alt l alt

Harry Trommer, I13 7 ! 32230 585 0,2 l alt ...,JHastrupvej 12, 4t,2l Gadstrup I
14 8 !! Tolver Jensen, 8960 110 0,6 2 alt

8 !;
Hastrupvej 11, 4621 Gadstrup 514506 1280 0,5 2 alt

15 f 1350 50 alt l alt
15 6 h Viggo Nielsen, 19525 450 0,1 l altGl.Havdrupvej 4, 4621 Gadstrup

6 !. 610 lo alt l alt
6 ~ 2029 alt l alt
5 ~ 35790 0,2 l alt

Havdrup by og sogn
16 5 !!. Niels Olsen,

Roskildevej 28, 4622 Havdrup 323260 2,3 2 2,2
17 g ~ Tim Hansen Larsen, 5500 alt l altRoskildevej 24, 4r22 Havdrup

21 Tilhører ejerne af matr.nr. 11, 8865 150 alt 2 I 0,818
I20 12,13 ~,14 ~, 15,16 ~ og 19 af 1978 24 alt l alt~avdrup samt 8-16 1nel. og 19,

\

20 ~ og 20 ~ af Ulvpmose vi
Gundh1ld Hansen, Skovvej 24,

HA.vdl:'Up.



19 8 ~ Hans Bastiansen m.fl.
0rnesædevej 11, 4622 Havdrup 295167 0,8 3 0,8

20 lo ~ Carl Holger Hansen,
Skolevej 67, 4622 Havdrup 214911 0,8 2 0,6

21 5 b Kaj V.Nie1sen, 10150 170 alt l alt
Rødkælkevej 21, Tåstrup

22 3 !! Geert Zibrandtsen, 233354 6Qo 2,1 3 altRoskildevej 9, 4622 Havdrup off.v.
1880 I

23 4 a Jørgen Bech, eD

Hastrupvej 2, 4622 Havdrup 529332 1,9 3 1,5 I

24 6 a Carlaberg Bryggerierne A/S, 343290 0,6 1 altEjendomskontoret, Vester-
fælledvej 100, 1799 V

25 6 ~ Kurt Larsen,
Roskildevej 15,4622 Havdrup 108349 610 0,5 l alt

26 7 !!; Jens Hansen,
Skolevej 59, 4622 Havdrup 538701 70 0,5 l 0,5

27 9 g Gunhild Hansen, 5670 95 alt l 0,5
Skovvej 24, 4622 Havdrup 4342 64 alt l 0,322

3 l 6310 80 alt l 0,3

28 5 c Leo Christoffersen 32683 284 0,03 1Roski1devej 16, 4622 Havdrup
29 5 h Karen Jacobs~n, 71182 790 0.1 lRoskildevej 14, 4622 Havdrup

laIt ca 29 ha

Lb.nr. tttr.nr.
ca.ha antal

lodder

Der ee'-dS:- Heraf
vej m2

Matriklens
2areal i ro

Heraf fredet i.~i.
naturfredningslovens
§ 47 a ca. ha
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Det bemærkes, at samtlige ejendomme er landbrug bortset fra

matr. nr.ene 7 l, 6 h, 6~, 6 b og 5 ~ alle Snoldelev-Hastrup by,
Snoldelev sogn, der er husmandsbrug.

Om erstatningsspørgsmålet skal anføres, at der er tale om en
status quo-~redning, som ikke medfører nævneværdige ulemper for
ejerne, og disse har - navnlig under hensyn til, at der ikke anlægges
stier - erklæret sig indforståede med, at fredningen sker uden
erstatning.

Et kort, der viser grænserne for det fredede område, er vedhæftet
nærværende kendelse.

I Da kendelsen ikke med~ører udgifter for det offentlige til be-
taling af erstatning, skal kendelsen ikke af fredningsnævnet fore-
lægges for overfredningsnævnet, jfr. naturfredningslovens § 25.

Anke tiloverfredningsnævnet af nærværende kendelse kan af de
i naturfredningslovens § 22, stk. 2 nævnte personer og institutioner
iværksættes inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse, jfr. samme
lovs § 24, stk. 3.

THI BESTEMMES:

l, Den fremsatte fredningspåstand t~ges til følge på følgende vilkår:

l. Arealerne må ikke bebygges.
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- eller
campingvogne, boder, skure, master, tårne eller andre skæmmende
indretninger, ligesom der ikke må føres el-ledninger over arealet.

3. Arealet må ikke benyttes til losse-. affalds- eller oplagsplads
eller knallertbane.

4. Ændringer i terrænet, herunder udnyttelse af forekomster i jorden
s~mt opfyldning og planering er ikke tilladt, endvidere må vand-
fladen ikke formindskes ved opfyldninR eller vandstandssænkning.

5. Ny-tilplantninger eller såninger med træer er ikke tilladt.
6. Hegn må ikke opsættes.
7. Skiltning må ikke forekomme i området, jfr. dog pkt. lo.
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8. Offentligheden må alene færdes til fods over matr. nr. lo ~
Snoldelev ad den på kortet angivne markvej samt rundt om mosen.
Endvidere til fods til Gl.Havdrup mose ad den på kortet angivne
markvej, der forløber i nordskellet af matr. nr. 5 ~ og 5 h
Havdrup, samt rundt om Gl. Havdrup mose.

9. Vejanlæg i området er ikke tilladt.
lo. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der efter frednings-

nævnets godkendelse opsættp.s ordensregler og skiltning vedrørende
fredningens indhold og form~l.

ll. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i forbindelse
med landskabspleje, uden omkostning for lodsejerne og indenfor
det rimeliges grænser opretholdes en ønsket naturtilstand •

Ole Christensen • A.Skotte. A.G.Lau~esen. Anna Borre Nielsen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
AlJreue:
Dommerkontoret i K~e
Niels Juelsgade 6
4600 Kflge • Tlf.: 1031 651068

REG. NR. ro" 7o!J-
o.w 21. september 1988
Jour. nr. FS 80/88

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsen

HOVEDSTADSRADET
Toftegårds Plads
Gl. Køge Landevej 3
2500 Valby.

2 2 SEP. 1988

GENPART
til orientering

I Vedr.: Gl. Havdrup mose.
Hovedstadsrådets j.nr.: 278/269-3.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 88-07-21-f-hso-269.

Ved brev af 23. juni 1988 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at '
foretage hegning i Gl. Havdrup mose. Hegningen skal være et led i pleje ved af-
græsning med kreaturer.

Baggrunden er, at området er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 3. juli
1978, i henhold til hvilken der bl.a. ikke må opsættes hegn.

I Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at man ikke vil modsætte sig det an-
søgte.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34, stk. l, at den omhandlede hegning foretages.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er forudsat, at de pågældende lodsejere er indforstået.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6 samt § 64 a:

Miljøministeriet
Skov- og Natur~tyrel~~,
j.nr. F 1j01J/S-'10~'
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4It Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 76 57 18.

Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstads-
rådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klage-
berettigede klager til Over fredningsnævnet før klagefristens udløb, må tilladel-
sen ikke udnyttes, medmindre Over fredningsnævnet opretholder den. De vil få un-
derretning fra Overfredningsnævnet, hvis, der klages til det •

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag.

Med venlig hilsen

~ROS



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSK!LDE ,A.MT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge, Tlf.: (031651068

27. april 1989
Jour. nr. __ .....:....;;:....::;.;:::!...:-~ __FS 38/89

Herr landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke-Eskilstrup.

GENPART
til orientering

• ~..-l. " .~ ...

~.. ,ro .~( Ol 8 t" .=, 1.-."
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•
Ejendom: Matr. nr. 10 ~ Snoldelev-Hastrup by, Snoldelev m.fl.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/263-5 .

Ved brev af 24. marts 1989 har De ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af, at
der i overensstemmelse med 'skematisk redegørelse af 3. januar 1989 foretages en
udstykning m.m., som berører den ovennævnte ejendom og nogle andre ejendomme.

Baggrunden er, at matr. nr. 10 ~ er omfattet af fredningen af Snoldelev og Gl.
Havdrup moser, fredningsnævnet s kendelse af 3. juli 1978.

I den anledning skal fredningsnævnet udtale, at den ønskede udstykning ikke er
i strid med fredningen •

• Med venlig hilsen

~r
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i K.gø
Nlell Juelsgade 6
4600 K-øe. Tlf.: 1031 66 1068

NYT TELEFON NR.:
53 65 10 68

DMO 5. september 1989
Jour. nr. FS 51/89

REG. HR. O ~7 O s~(;0 O

Herr landinspektør
Godik Godiksen GENPART

til orienteringStestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

Ejendom: Matr. nr. 10 ~ m.fl. Snoldelev-Hastrup by, Snoldelev.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/263-6.

Ved brev af 8. august 1989 har De for ejerne af stederne ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at udstykke ejendommene:

l. matr. nr. 3~, 4~, 5 g, 7 l, 8 ~, 10 ~ lo i, 11 ~, 13~, 14 ~ og 15 ~
Snoldelev-Hastrup by, Snoldelev.

2. matr. nr. l~, 10 ~ og 28 Snoldelev, samt matr. nr. 6 c 10 l og 21 c
Snoldelev-Hastrup by, Snoldelev.

3. matr. nr. 7 ~, 16 ~,16 ~, 19 ~ og 20 ~ Snoldelev-Hastrup by, Snoldelev
i overensstemmelse med det i brevet anførte.

I Baggrunden er, at en del af arealerne er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 3. juli 1978 om fredning af Snoldelev og Gl. Havdrup moser.

Efter de foreliggende er der ikke tilsigtet en ændret anvendelse af de af udstyk-
ningen omfattede arealer.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved nævnte udstykning.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladelsen. Klageberet-
tigede er:

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN )~ \ \ \ 'S-0005

~kt. nr. l ~r
J .. ,
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Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørelse, Roskilde amtsråd, Hovedstadsrådet,
Ramsø kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeriet.

Med venlig hilsen

~Knud Olsen
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jREb. NR. b706 .00

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Ny adresse:

Jernbanegade 7
4600 Køge

Dato 5. september 1991
Jour. nr. FS 5 8 / 91Adresse:

Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (fl31 651068 "lodtaCler ,

~~{OV- 0r"1 Natur~~'~"": ;,
Herr landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

GENP,~RT
tH orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 ~, 10 ~ og 12 ~ Snoldelev by, Snoldelev
beliggende Ysleholm, Smedegade l, Snoldelev, Gadstrup.
Ramsø kommunes j.nr.: 01.04G01.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/263/1-91.
Deres j.nr.: 5202.

Ved brev af 21. maj 1991 har De for ejeren af den ovennævnte ejendom
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at gennemførelse af nogle
matrikulære ændringer vedr. et antal ejendomme i Snoldelev by, Snolde-
lev.

Baggrunden er, at nogle af de berørte matr. numre - 9 ~, 10 ~, 11 ~,
11 h og 12 ~ Snolde le v by, Snoldelev - er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 3. juli 1978 om fredning af Snoldelev og Gl. Havdrup mo-
ser- nemlig den del af de berørte arealer, som er beliggende i Snolde-
lev mose - mens de øvrige berørte arealer ikke er omfattet af fred-
ningen.

Det fremgår af sagen, at de arealer, som ønskes overført indenfor det
fredede område, alle er ubebyggede landbrugsarealer, der agtes anvendt
som hidtil.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfred-
ningslovens § 34,at den påtænkte arealoverførsel, som er nævnt foran,
gennemføres, idet den ikke findes at være i strid med fredningens for-
mål.

Mil iøministeriet
01 f·'
Cl Wv- og .!.\JatUl'iJtvrelsen
J.nr. SN \ c;2.. \ \ I j ....~ S
A,kt. nr. _
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tt Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. 1, jfr. § 5B, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, miljøministeriet, Roskilde amtsråd,
Ramsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen
af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet inden klage-tt fristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfrednings-
nævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra Over-
fredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra ida g
(naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig. hilsen

#JJ!#.~
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REG.NR. 670S.co

FREDNfNGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

Dato 28. O kt O be r 1991
FS 96/91Jour. nr. __ ---''--=-......::::;.;..L....:::..::=--_

Herr
Erik G. Svendsen
Smedegården
Køgevejen 19
4621 Gadstrup.

Ejendom: Matr. nr. 11 ~ Snoldelev by, Snoldelev
beliggende v/Snoldelev Mose.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-1/263/1-91.

Fredningsnævnet har fået forelagt en sag vedr. en granbeplantning,
De har etableret ved Snoldelev Mose, på et område, som er omfattet
af fredningsbestemmelserne for Snoldelev og Gl. Havdrup moser. Ef-
ter fredningsbestemmelserne af 3. juli 1978 er ny tilplantninger el-
ler såninger med træer ikke tilladt.

Under fredningsnævnets møde på stedet den 14. oktober 1991 gav De
udtryk for, at De var af den opfattelse, at der er tale om en land-
brugsafgrøde, som De lovligt havde plantet.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der er tale om træer og at
granbeplantningen derfor er i strid med fredningsbestemmelserne.

Der gives Dem herved en frist på 3 måneder til at lovliggøre for-
holdet ved fjernelse af træerne.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 58, stk. l, 3, 5 og 6:

~/r'l' ..•• :., -,r'P11'11~ter~et

".h~{)'/- U,-; l.'oiutUl'styrelsen
J.nr. SN I ~ "l3.-000 S
~kt. nr. ..3
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Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over afgørelsen. Klageberettigede er:

De, Roskilde amtsråd, Ramsø kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Skov- og Naturstyrelsen.
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FREDNINGSIVÆVIVET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkootoret iKøge
Jernbaoegade 7, 4600 Køge

Telefoo 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 71/99
Deo 17/11-1999

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vandmiljø- og Naturkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde

GENPART
til orientering

REG.NIl ~ l o_~,00

Vedr.: Opsætning af vejviserpæl i Havdrup Mose
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-269-1-99

I skrivelse af 20. oktober 1999 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opsætte en pæl, der viser vej til
det for nyligt indviede fugletårn i Havdrup Mose.

Det er oplyst, at pælen ønskes opstillet på matr. nr. 3 a
Havdrup by, Havdrup, der er omfattet af fredningsnævnets ken-
delse af 3. juli 1978 vedrørende fredning af Snoldelev og Gl.
Havdrup moser.

Fredningens formål er at sikre områdets landskabsmæssige vær-
di.

I følge afgørelsen må skiltning ikke forekomme. Fredningen er
dog ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets god-
kendelse opsættes ordensregler og skiltning vedrørende fred-
ningens indhold og formål.

Det fremgår af ansøgningen, at der opsættes en pæl i ca. 1
mis højde med et piktogram af et tårn.

Da det er fredningsnævnets
i strid med fredningens
herved det ansøgte.

opfattelse, at det ansøgte ikke er
formål, godkender fredningsnævnet

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
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Følgende fremgår af naturbeskyttelse~lovpn~ § 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).



FRED1VI1VGS1VÆl/IVET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

GENPART
til orientering

RE&.Hl Co 70S.o o

TeHon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 84/99
Den 25. april 2000

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vandmiljø- og Naturkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde

Vedr.: Naturpleje i Havdrup Mose
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-52-2-269-1-99

I skrivelse af 6. december 1999 har De fremsendt et forslag
til pleje i Havdrup Mose.

Arealet er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 3. juli
1978 om fredning af Snoldelev og Gl. Havdrup moser.

Fredningens formål er at sikre de biologiske, undervisnings-
mæssige og landskabelige interesser.

I følge afgørelsens pkt. 6 må hegn ikke opsættes.

Forslaget forudsætter, at et græsareal i mosens østlige del
hegnes.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en hegning af det om-
handlede areal ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.
1, at det omhandlede areal hegnes. Nævnet har i øvrigt ingen
bemærkninger til forslaget.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

ClcL~~ \~~~-\~\l(~-oo~6,
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Der .-1 .-1 __

uo::u UQ';1, er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og
væsentlig interesse i afgørelsen.

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en

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

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

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

Med venlig hilsen

~j{,LI1j;
To~t-Nielse~ l
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REG. NR. ~705, o~

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7. 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 3911000
~o 12.09.2000

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vandmiljø- og Naturkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde GENPART

til orientering
Modtaget i

Skov. og Naturstyrelsen

13 SEP. 2000

Vedr.: Etablering af kreaturpassag'er og etablering af spang
i Havdrup Mose.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-52-2-269-1-99

I skrivelse af 18. august 2000 har De ansøgt om dispensation
fra de eksisterende fredningsbestemmelser for Havdrup Mose.
De arbejder, der i følge brevet ønskes tilladelse til, er
følgende:

"l. En kreaturpassage over vandlidende område i den centrale
del af mosen jf. vedlagte kort. For at opretholde den frie
vandgennemstrømning ønskes der nedlagt et eller flere rør,
hvorpå der fyldes rent jord, men den endelige udformning vil
beror på et konkret skøn. Passagen vil ikke få en bredde
større end 2 m og vil i øvrigt søges udformet med størst mu-
lig hensyntagen til de landskabelige værdier og til områdets
status som beskyttet naturtype i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 3.

Begrundelse

Fra søen strækker der sig mod sydvest gennem mosen til grøf-
ten i mosens sydlige skel et vandlidende område med meget
skiftende bredde. Kreaturerne lukkes ind i mosen fra vest fra
landbrugsejendommen matr. nr. 5 a, men det har vist sig, at
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de er meget utilbøjelige til at forcere det vandlidende områ-
de, hvorfor den afgræsning, der har stor betydning for pleje
af mosen, er meget mangelfuld på den østlige del.

2. Påfyldning af rent jord i den smalle passage mellem matr.
nr. 5 a og 9 k. Der er udlagt et tyndt lag rent jord med hen-
blik på at lette kreaturernes passage jf. kortbilag.

3. Etablering af spang. En del af stien ud til fugletårnet er
på den strækning, hvor den passerer det vandlidende område er
store dele af året ufarbar oq et forsøg med at udlægge stabil
grus har vist sig utilstrækkeligt. Der ønskes derfor etable-
ret et spang bestående af to brædder over det pågældende om-
råde jf. kortbilag."

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 3. ju-
li 1978 om fredning af Snoldelev og Gl. Havdrup Moser.

Fredningens formål er at bevare de biologiske, undervis-
ningsmæssige og landskabelige værdier i moserne.

I følge afgørelsen må der ikke anbringes skæmmende indret-
ninger og foretages ændringer i terrænet, herunder opfyldning
og planering. Fredningen skal ikke være til hinder for, at
der i forbindelse med landskabspleje "indenfor det rimeliges
grænser opretholdes en ønsket naturtilstand".

Fredningsnævnet er enig med Dem i, at de nævnte arbejder er
af væsentlig betydning for plejen af mosen. Fredningsnævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1, at de planlagte arbejder gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:
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Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende lse 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 S 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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